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Anotace 

Práce se zabývá právní úpravou společenství ve svátostech s křesťany jiných církví a to 

z pohledu práva katolické církve latinského obřadu s přihlédnutím k partikulárnímu 

právu. Jsou rozebírány historické souvislosti vzniku současné právní úpravy, zejména 

zásadní příklon k ekumenickému hnutí, které učinil Druhý vatikánský koncil. Pozornost 

je věnována zejména možnosti přijetí svátostí eucharistie, smíření a pomazání 

nemocných katolickými příjemci od nekatolických udělovatelů a naopak. Protože 

nezbytným předpokladem pro jakékoliv svátostné společenství je křest, je i otázce jeho 

platnosti a vzájemného uznávání věnována samostatná kapitola. Dále je pojednáno o 

smíšených manželstvích, neboť se jedná o jistý druh „společenství ve svátosti“. 

Okrajově jsou také řešeny otázky spojené se svátostí biřmování, svátostinami a 

církevním pohřbem. V závěru se práce zamýšlí nad možnostmi kanonického práva 

v rozvoji ekumenismu. 
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Abstract 

Community with Christians from Other Churches  

 

The thesis is concerned with the legal regulation of sacramental community with 

Christians from other churches, from the point of view of the laws of the Catholic 

Church of the Latin Rite, with a view to particular law.  It analyses the historical context 

of the formation of the present legal regulation, in particular the fundamental shift 

towards the ecumenical movement of the Second Vatican Council.  Attention is paid in 

particular to the possibility of Catholic recipients accepting the sacraments of the 

Eucharist, reconciliation, and the anointing of the sick from non-Catholics, and vice 

versa.  Because baptism is a required prerequisite for any sacramental community, a 

separate chapter is devoted to the validity and mutual recognition of baptism.  The work 

also discusses mixed marriages, as marriage is a sort of “community in sacrament”.  

Issues related to the sacrament of confirmation, sacramentalia, and church burials are 

discussed on the margin.  In concluding, the work considers the possibilities offered by 

canon law in the development of ecumenism. 
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1. Úvod  

 

V hodině svého utrpení Ježíš Kristus prosil Otce za ty, kdo v něj uvěří, aby „všichni byli 

jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že ty jsi 

mě poslal“ (Jan 17,21). Slova této Kristovy modlitby k Otci znějí se stejnou naléhavostí 

dodnes. Křesťané si uvědomují a mají uvědomovat, že jsou povoláni k tomu, aby 

vytvářeli dokonalost jednoty. Již z Ježíškových slov je však zřejmé, že jednota křesťanů 

není něco samozřejmého a automatického. Na stránkách Písma můžeme číst, že v 

„jedné a jediné Boží církvi od samého začátku vznikaly určité roztržky, které apoštol 

tvrdě kárá a odsuzuje.1 V pozdějších stoletích pak vznikly rozsáhlejší rozpory a nemalé 

společnosti se odloučily od plného společenství katolické církve, leckdy bez viny lidí 

z obou stran.“2 Snaha o uchování neporušené apoštolské víry a určité exklusivistické 

chápání sebe sama vedly katolickou církev k negativnímu, nebo minimálně 

zdrženlivému postoji k ekumenickému hnutí. Tento postoj se také nutně projevil 

v právu katolické církve a to nejen ve smyslu hmotněprávní úpravy, ale i v terminologii, 

kterou právo používalo.  

Druhý vatikánský koncil znamenal obrat ve vztahu k ekumenickému hnutí, ke kterému 

se katolická církev nejenom přihlásila, ale vyzvala všechny katolické věřící k účasti na 

tomto díle a vyzvala všechny biskupy na celém světě, aby tuto účast katolických 

věřících na ekumenické činnosti podporovali a moudře řídili.3  

Úsilí o obnovu jednoty a postupné kroky k jejímu obnovení musejí mít také své 

projevy v oblasti práva. Pravděpodobně nejmarkantněji jsou tyto projevy vidět v oblasti 

právní úpravy společenství ve svátostech s křesťany jiných církví. Jak bude dále v této 

práci podrobněji zmíněno, bylo takové společenství před Druhým vatikánským 

koncilem prakticky nemyslitelné. A právě platné právní úpravě společenství ve 

svátostech s křesťany jiných církví je věnována hlavní část tato práce. Hlavním cílem 

práce tedy bude zmapovat, jakým způsobem je v současné době právně upraveno 

společenství s křesťany jiných církví a to zejména v disciplíně udílení svátostí. Práce se 

věnuje právní úpravě platné pro členy katolické církve západního obřadu, ponechává 

tedy stranou právní úpravu katolických církví východních obřadů a samozřejmě také 

právní úpravu nekatolických církví nebo společenství. Dále je třeba uvést, že práce se 

                                                 

1 1 Kor 11,18–19; Gal 1,6–9; 1 Jan 2,18–19    
2 UR 3 
3 UR 4 
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věnuje platné právní úpravě, tj. nebude sledován historický vývoj právní úpravy. Bude 

ovšem učiněno několik výjimek, které budou spíše dokreslovat novost přístupu 

katolické církve po Druhém vatikánském koncilu oproti předchozímu pojetí. Konečně je 

třeba dodat, že práce se zaměřuje zejména na společenství ve svátostech, tj. nebude 

věnována pozornost celé šíři ekumenické spolupráce. Jako společenství ve svátostech je 

tradičně chápána možnost přijetí svátostí eucharistie, smíření a pomazání nemocných 

katolickými příjemci od nekatolických udělovatelů a naopak,4 proto bude této 

problematice věnována nejrozsáhlejší část práce. S touto problematikou velmi úzce 

souvisí otázka dvou ze tří iniciačních svátostí, totiž křtu a biřmování. U těchto dvou 

svátostí si sice nelze představit společenství v tom smyslu, jako jej chápeme u tří dříve 

zmíněných svátostí, v této práci je jim však věnována pozornost z toho důvodu, že tyto 

dvě svátosti spolu s eucharistií tvoří úplnou křesťanskou iniciaci a úzce spolu souvisejí. 

Otázka křtu a jeho platnosti je pak klíčovou pro úvahy o jakémkoliv dalším svátostném 

společenství. Pozornost bude věnována také takzvaným smíšeným manželstvím, neboť i 

v daném případě se jedná o jistý druh „společenství ve svátosti“, navíc při uzavírání 

manželství vznikají i další otázky se zkoumanou problematikou související. Jedna 

z prvních kapitol je konečně věnována také nesvátostnému společenství s křesťany 

jiných církví. Zde se již nejedná o společenství ve svátostech v pravém slova smyslu, 

nicméně materie této kapitoly s ním velmi organicky souvisí. Díky zařazení pojednání o 

nesvátostném společenství je vhled do právní úpravy svátostného společenství mnohem 

plastičtější.5  

                                                 

4  O této trojici svátostí také hovoří společně ustanovení CIC kán. 844  
5 Křesťanská bohoslužba nejsou jen svátosti, svátosti naopak není vhodné chápat mimo rámec 

křesťanské bohoslužby. Podle stávajícího pojetí obsaženém v platném kodexu svátosti nejsou odlišeny 

od bohoslužby, ale jsou chápány také jako bohoslužebná slavnost, srov. KAISER, Matthäus. 

Ökumenische Gottesdienstgemeinschaft. In LISTL, Joseph – MÜLLER, Hubert – SCHMITZ, Heribert. 

Handbuch des Katholischen Kirchenrechts. Regensburg: F. Pustet, 1983, s. 642 
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2. Druhý vatikánský koncil a jeho přihlášení se 

k ekumenismu jako předpoklad právní úpravy  

 

Druhý vatikánský koncil představuje nejen významný milník ve vývoji katolické 

teologie a církve jako takové, ale měl rovněž vliv na „celkovou atmosféru, která v ní 

vládne“.6 Je to právě Druhý vatikánský koncil, který se vědomě a programově 

přihlašuje k ekumenickému hnutí a to zejména prostřednictvím Dekretu o ekumenismu 

(Unitatis redintegratio), který je považován za jakousi „Magnu chartu ekumenického 

způsobu myšlení a jednání“.7 Není to však pouze samotný dekret, nýbrž jde o „celý 

směr a duch, otevírání směrem k současnému světu (aggiornamento), ale také 

k ostatním jednotám Kristovy církve“.8 Samotný Dekret o ekumenismu považuje 

podporu obnovení jednoty mezi všemi křesťany za jeden z hlavních úkolů posvátného 

ekumenického koncilu9 a záležitost celé církve, věřících i pastýřů.10 

Ekumenické zaměření Druhého vatikánského koncilu samozřejmě není něčím, co by 

vzniklo nebo bylo vynalezeno přímo na koncilu, nýbrž vyrůstá z hnutí, které „vzešlo 

původně z iniciativy církví reformačních již hluboko v 19. století“11 a které bylo 

přítomno i v rámci katolické církve navzdory tomu, že „nejvyšší církevní autority 

vyslovovaly zákaz účasti na ekumenických aktivitách“.12 Velmi ostře tento zákaz 

vyslovila např. encyklika papeže Pia XI. Mortalium animos z roku 1928, která ty, „kdo 

by se odvážili jakýmkoliv způsobem podporovat či rozvíjet ekumenické úsilí, označuje 

jako ty, kdo se odklánějí od božsky zjeveného náboženství“.13 Navzdory předkoncilnímu 

restriktivnímu přístupu však existovalo ekumenické úsilí i v rámci katolické církve, 

zejména prostřednictvím různých skupin laiků nebo bohoslovců, které „silněji vnímaly 

nutnost ekumény“14 a „pěstovaly ekumenickou myšlenku i styky s ekumenickým hnutím 

                                                 

6 PŘIBYL, Stanislav. Ekumenismus a právo. 1. vydání. Brno: L. Marek, 2006, s. 19 
7 BERNARD, Felix. Příkaz ekumenismu - možnosti a hranice katolického církevního práva. Revue pro 

církevní právo 1998, č. 1/98, s. 6 
8 FILIPI, Pavel. Od Unitatis redintegratio k Ut unum sint. In HANUŠ, Jiří – ŠTAMPACH, Odilo Ivan – 

RYŠKOVÁ Mireia – FIALA, Petr – FILIPI, Pavel – KUNETKA, František – SMOLÍK, Josef – VENTURA, 

Václav – SPOUSTA, Jan. Ve znamení naděje: Proměny teologie a církve po II. vatikánském koncilu. 

Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1997, s. 60 
9 UR 1 
10 UR 5 
11 PŘIBYL, Stanislav. Ekumenismus a právo, s. 19 
12 FILIPI, Pavel. Od Unitatis redintegratio k Ut unum sint, s. 60 
13 PŘIBYL, Stanislav. Ekumenismus a právo, s. 19 
14 PŘIBYL, Stanislav. Ekumenismus a právo, s. 20 
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po řadu desetiletí“.15 Ještě před konáním samotného koncilu sv. Jan XXIII. zřídil na 

základě motu proprio „Superno Dei nutu“ Sekretariát pro jednotu křesťanů  a učinil z 

něj jednu z přípravných komisí Druhého vatikánského koncilu.  

V kontrastu s výše naznačenou rétorikou encykliky Mortalium animos vynikne 

požadavek Dekretu o ekumenismu adresovaný všem katolickým věřícím, aby pochopili 

znamení doby a horlivě se účastnili ekumenického díla a doporučení biskupům na 

celém světě, aby podporovali a moudře řídili účast věřících katolíků na ekumenické 

činnosti.16 Výzvu k jednotě křesťanů, ke které nabádá Druhý vatikánský koncil, opakuje 

a potvrzuje rovněž encyklika Jana Pavla II. z roku 1995 o ekumenickém úsilí Ut unum 

sint, která „bilancuje více než třicetiletý vývoj ekumenických snah po vydání Dekretu o 

ekumenismu“.17 Encyklika prohlašuje, že cesta, kterou katolická církev vykročila na 

cestu ekumenismu, je nezvratná,18 neboť sám Ježíš se v hodině svého utrpení modlil, 

„ať všichni jsou jedno“ (Jan 17,21) a tato jednota tedy není pouze jakýmsi doplňkem, 

ale středem Ježíšova díla.19 

Z výše uvedeného je zřejmé, že otázka ekumenismu velmi úzce souvisí také 

s pojetím, respektive sebepojetím církve. Přihlášení se k ekumenickému hnutí proto 

rovněž souvisí s obnoveným pojetím církve, které přinesl Druhý vatikánský koncil.20 

Koncil uznal, že za hranicemi katolické církve mohou existovat některé, ba mnohé a 

významné prvky a hodnoty, které společně budují a oživují církev, a které pocházejí od 

Krista a k němu vedou patříce právem k jediné Kristově církvi.21 Toto obnovené pojetí 

katolické církve a uznání hodnoty nekatolických církví a společenství, která byla 

doposud „označována za heretická nebo schizmatická odštěpení od jediné pravé církve 

Ježíše Krista“,22 tvoří naprosto nezbytný předpoklad pro to, aby mohlo být dále 

uvažováno o způsobech uskutečňování ekumenického úsilí. Bez tohoto základu si lze 

představit úvahy o bohoslužebném společenství s ostatními křesťany jen obtížně, 

společenství ve svátostech pak ještě obtížněji.  

                                                 

15 FILIPI, Pavel. Od Unitatis redintegratio k Ut unum sint, s. 60 
16 UR 4 
17 PŘIBYL, Stanislav. Ekumenismus a právo, s. 12 
18 UUS 3 
19 UUS 9 
20 Karl Rahner v předmluvě k Dekretu o ekumenismu v této souvislosti připomíná, že učení koncilu o 

poměru katolické církve k nekatolickým církvím a křesťanům je obsaženo ve věroučné konstituci o 

církvi, v Dekretu o ekumenismu a v Dekretu o východních církvích 
21 UR 3 
22 BERNARD, Felix. Příkaz ekumenismu, s. 22 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Druh%C3%BD_vatik%C3%A1nsk%C3%BD_koncil
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3. Recepce Druhého vatikánského koncilu v právních 

dokumentech 

 

V návaznosti na výsledky Druhého vatikánského koncilu a zejména v návaznosti na 

vydání Věroučné konstituce o církvi Lumen gentium (1964) a Dekretu o ekumenismu 

Unitatis redintegratio (1964) byla vydána řada dokumentů zabývajících se 

ekumenismem nebo jeho některými aspekty,23 zejména však byl Sekretariátem pro 

jednotu křesťanů vydán Ekumenický direktář, který vyšel ve dvou částech v letech 1967 

a 1970. Vydání tohoto Ekumenického direktáře navázalo na výsledky Druhého 

vatikánského koncilu, nicméně nelze přehlédnout, že v době vydání tohoto 

Ekumenického direktáře byl účinný Kodex kanonického práva z roku 1917. Ten 

spočíval na zcela jiných zásadách, které byly v předkoncilním duchu laděny zcela 

protiekumenicky. Vznikla tak situace, kdy „normy kodexu CIC/1917 zaměřené v duchu 

předkoncilní mentality (…) rušil novými ekumenicky vstřícnými ustanoveními pouze 

direktář, tj. norma nižší právní síly než samotný kodex. Nejednoznačnost takové právní 

situace vyřešilo až vydání nového kodexu.“24 Zatímco mezi vydáním koncilních 

dokumentů Lumen gentium a Unitatis redintegratio a prvním dílem Ekumenického 

direktáře uplynuly (pouhé) tři roky, na promulgaci nového kodexu se čekalo téměř 

dvacet let. Je to doba úměrná závažnosti legislativního počinu. Nový kodex 

promulgovaný papežem Janem Pavlem II. dne 25. 1. 1983 apoštolskou konstitucí 

„Sacrae disciplinae leges“ lze považovat za jeden z plodů Druhého vatikánského 

koncilu. Ve zmíněné apoštolské konstituci je kodex vnímán jako shodný „s povahou 

církve, jak ji obecně podává učitelská služba Druhého vatikánského sněmu zvláště 

v pojednání o církvi. Dokonce jistým způsobem lze považovat nový kodex za velikou 

snahu přeložit onu koncilovou nauku o církvi do kanonického vyjádření.“ Citovaná 

                                                 

23 Seznam, který uvádí Ekumenický direktář: Motu proprio Matrimonia mixta, AAS 1970; Úvahy a 

návrhy týkající se ekumenického dialogu, informační servis SPCU (IS) 12,1970; Instrukce k 

připouštění ostatních křesťanů k eucharistickému přijímání v katolické církvi, AAS 1972; Poznámka o 

některých interpretacích Instrukcí zabývajících se jednotlivými případy, v nichž mohou být připuštěni 

k eucharistickému přijímání v katolické církvi, AAS 1973; dokument o Ekumenické spolupráci na 

regionální, národní a místní úrovni, SPCU, IS 29, 1975; apoštolská exhortace papeže Pavel VI. 

Evangelii Nuntiandi (EN), 1975; apoštolská konstituce Jana Pavla II. Sapientia Christiana (SapC) o 

církevních univerzitách a fakultách, 1979; apoštolská exhortace Jana Pavla II. Catechesi Tradendae, 

1979; a Relatio Finalis mimořádné biskupské synody 1985; Ratio Fundamentalis Institutionis 

Sacerdotalis Kongregace pro katolickou výchovu, Řím, 1985; apoštolská konstituce Ex Corde 

Ecclesiae, AAS 1990. 
24 PŘIBYL, Stanislav. Ekumenismus a právo, s. 26 
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apoštolská konstituce výslovně zmiňuje ekumenické úsilí jako jeden z prvků, který 

„vyjadřuje pravý a vlastní obraz církve“.  Zatímco vstupem nového Kodexu 

kanonického práva a Kodexu kánonů východních církví v účinnost byla odstraněna výše 

popsaná nejednoznačná právní situace, nevhodným se ve vztahu k novým kodexům 

naopak začal jevit právě Ekumenický direktář z let 1967 a 1970. Tyto skutečnosti spolu 

s vydáním nového Katechismu katolické církve v roce 1992 a spolu s „šíří záběru 

ekumenického hnutí, rostoucím počtem prohlášení vzešlých z ekumenického dialogu a 

naléhavostí, s níž je pociťována potřeba větší účasti celého Božího lidu v tomto hnutí a 

potřeba přesné doktrinální informace, která je vzhledem k patřičnému zapojení se do 

ekumenického hnutí nezbytná“,25 vedly k vydání nového Direktáře k provádění 

ekumenických principů a norem Papežskou radou pro jednotu křesťanů. Cílem 

uvedeného dokumentu je „být nástrojem sloužícím celé církvi (…) a vydat závazné 

pokyny k řešení některých zvláštních případů“.26  Svojí závaznost opírá Ekumenický 

direktář o Apoštolskou konstituci Pastor Bonus, která stanoví, že úkolem Papežské rady 

pro jednotu křesťanů je odpovídajícím způsobem se soustředit na iniciativy a 

ekumenické činnosti, jejichž cílem je obnovení jednoty křesťanů, dbát na to, aby 

dokumenty Druhého vatikánského koncilu pojednávající o ekumenických otázkách byly 

uváděny do praxe, zabývat se správnou interpretací zásad ekumenizmu a nařizovat 

jejich vykonání.27 Dne 25. března 1993 Ekumenický direktář papež Jan Pavel II. 

schválil, svou autoritou jej potvrdil a nařídil, aby byl publikován. 

                                                 

25 ED 3 
26 ED 6 
27 PB 135, 136 
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4. Spoluúčast na bohoslužbě jako forma 

uskutečňování ekumenismu, terminologické aspekty  

 

Druhý vatikánský koncil uznal nekatolická křesťanská společenství za církve nebo 

církevní společenství, v nichž lze nalézt dary vlastní Kristově církvi.28 Mezi těmito 

společenstvími a katolickou církví tedy existuje nejen odloučení, ale také určité 

společné znaky.29 Ačkoli společenství mezi nimi je communio non plena, není to pouhé 

vnější společenství. Toto nové chápání ekumenického společenství s odloučenými 

církvemi a církevními společenstvími má za následek i nové posuzování 

bohoslužebného společenství mezi nimi. Dekret o ekumenismu Unitatis redintegratio 

nezůstává pouze u uznání ekumenického úsilí, ale rovněž naznačuje směr, kterým se 

může ekumenické úsilí zaměřit a navrhuje některé konkrétní kroky pro uskutečňování 

ekumenismu. V kapitolách věnovaných konkrétnímu uskutečňování ekumenismu se 

nacházejí zmínky o vzájemné spoluúčasti na bohoslužbě, kterou dekret označuje jako 

„communicatio in sacris“. Jedná se tedy o jednu z forem uskutečňování ekumenismu. 

Termínem „communicatio in sacris“ zde není míněna pouze spoluúčast na svátostech, 

ale spoluúčast na bohoslužbě jako takové. Na tomto místě je zapotřebí učinit malou 

terminologickou odbočku. Kodex kanonického práva z roku 1917 rozlišoval svátosti 

jako prostředky posvěcení a spásy30 a bohoslužbu jako vzdávání pocty Bohu.31 Stávající 

kodex chápe svátosti jako znamení a prostředky, jimiž se vzdává pocta Bohu 

a uskutečňuje posvěcení lidí.32 V návaznosti na svátosti jsou upraveny ostatní 

bohoslužebné úkony. U každé jednotlivé svátosti se výslovně hovoří o slavení 

(celebratio) svátosti. Svátosti tedy již nejsou odlišeny od bohoslužby, ale jsou chápány 

také jako bohoslužebná slavnost. Dekret o ekumenismu, když hovoří o „communicatio 

in sacris“, překračuje užší pojetí původního kodexu z roku 1917 a do tohoto 

bohoslužebného společenství zahrnuje již i svátostné společenství. V platném kodexu 

nalezneme výraz „communicatio in sacris“ v ustanovení trestního práva obsažené v kán. 

1365, které stanoví sankci za účast na „zakázaném společenství v bohoslužebných 

                                                 

28 LG 8, UR 3 
29 UR 3 
30 CIC/1917 kán. 731 § 1  
31 CIC/1917 kán. 1255 § 1  
32 CIC kán. 840 
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úkonech“33 a myslí se tím tedy rovněž každé bohoslužebné společenství. Pro úplnost je 

rovněž na tomto místě vhodné doplnit, že v Ekumenickém direktáři z roku 1967 byl 

vymezen také další pojem, totiž „společenství v duchovním konání“ (communicatio in 

spiritualibus).34 Tento pojem zahrnoval vedle „communicatio in sacris“ jako účasti na 

liturgických bohoslužbách nebo svátostech také všechny společné modlitby a společné 

užívání svatých věcí a míst. Obdobně široký „záběr“ má rovněž stávající Ekumenický 

direktář z roku 1993, když hovoří o různých formách účasti křesťanů různých církví na 

jejich duchovních dobrech.  

 

4.1. Vzájemná účast křesťanů různých církví na jejich duchovních 

dobrech 

 

Ekumenický direktář rozlišuje několik forem vzájemné účasti křesťanů různých církví 

na jejich duchovních dobrech.35 Tato vzájemná účast může mít formu společné 

modlitby, společného užívání posvěcených míst a všech nezbytných objektů, 

spoluúčasti na nesvátostné liturgické bohoslužbě a konečně spoluúčasti na svátostném 

životě, zejména na eucharistii. Z právě uvedeného výčtu je patrné, že účast na 

duchovních dobrech bude diferencovaná s ohledem na stupeň odloučení mezi 

jednotlivými církvemi. Dekret o ekumenismu důrazně vyzývá, aby „učení o večeři 

Páně, o ostatních svátostech, o liturgii a o službách církve bylo předmětem dialogu“.36 

Rozdělení křesťanů je pociťováno negativně, neboť je tak narušována jednota a jedinost 

církve jako „jediného Božího stádce“,37 na druhou stranu platí, že „ti, kdo jsou skrze 

křest přivtěleni ke Kristu, sdílejí mnohé prvky křesťanského života. A tak existuje 

skutečné společenství mezi křesťany, které, i když je nedokonalé, lze vyjádřit mnoha 

způsoby…“38 Právě uvedené citace vhodně ilustrují určité napětí mezi tím, že s křesťany 

jiných církví existuje společenství, zároveň však existuje nejednota a rozdíly. Zatímco 

to společné tvoří základ dialogu a společenství, nejednota a rozdílné chápání tvoří 

překážku pro zcela neomezené sdílení duchovních dober. Lapidárně se v této souvislosti 

vyjadřuje Ekumenický direktář, který připomíná, že ve sdílení duchovních dober se 

musí odrážet dvojí:  

                                                 

33 Reus vetitae communicationis in sacris iusta poena puniatur.  
34 ED/1967, 5. kapitola 
35 Ekumenický direktář doslova hovoří o „spoluúčasti na duchovních aktivitách“ 
36 UR 22 
37 UR 2 
38 ED 104 
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„1) skutečné společenství života v Duchu, které již mezi křesťany existuje a je 

vyjádřeno jejich modlitbou a liturgickou bohoslužbou; 

2) neúplný charakter tohoto společenství vzhledem k rozdílům ve víře a chápání, a 

které jsou neslučitelné s neohraničeným vzájemným sdílením duchovních darů.“39 Právě 

uvedené napětí vyžaduje, aby byly přijaty normy, které upraví sdílení duchovních 

dober, které nicméně zachovají toto zmíněné napětí, to proto, aby křesťané mohli 

„ocenit duchovní bohatství, které mají společné, avšak aby si také byli více vědomi 

nutnosti překonat dosud trvající rozdělení“.40   

 

4.1.1. Společná modlitba  

 

Ekumenický direktář se samostatně věnuje otázce společné modlitby s křesťany jiných 

církví a odlišuje ji od nesvátostné liturgické bohoslužby, o které bude v této práci 

pojednáno zvlášť. V této souvislosti je vhodné poukázat na skutečnost, že platný kodex 

kanonického práva společnou modlitbu explicitně neupravuje, což platí i pro účast na 

nesvátostné liturgické bohoslužbě. Platí však, že taková společná modlitba nemůže být 

důvodem pro porušování jiných norem, např. ustanovení o účasti na mši svaté o 

nedělích a zasvěcených svátcích.41 Nutnost respektovat takové normy koneckonců 

připomíná samotný Ekumenický direktář.42 Obecně lze říci, že Ekumenický direktář se 

ke společné modlitbě s křesťany jiných církví a církevních společenství staví vstřícně, 

katolické křesťany k takovým společným modlitbám povzbuzuje, neboť tyto společné 

modlitby jsou „velice účinným prostředkem k vyprošování milosti jednoty a jsou ryzím 

vyjádřením pouta, které katolíky s těmito druhými křesťany stále váže“.43 Pokud bylo 

výše v obecných úvahách o sdílení duchovních dober naznačeno, že při tomto 

vzájemném sdílení jsou charakteristické dva do značné míry protichůdné principy 

vycházející z toho, že mezi křesťany katolickými a jinými existuje na jednu stranu 

společenství, na druhou stranu toto společenství není úplné, pak při společné modlitbě 

je akcentováno zejména to společné. Z tohoto hlediska nebude nikterak překvapivý 

demonstrativní výčet potřeb a problémů, které mohou křesťané společně předložit 

Bohu. Zdůrazňována je pochopitelně modlitba za obnovu jednoty křesťanů, ale jsou 

                                                 

39 ED 104 
40 ED 104 
41 CIC kán. 1247 
42 ED 115 
43 UR 8 
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zmiňovány i modlitby za mír, sociální záležitosti, vzájemnou lásku mezi lidmi, 

důstojnost rodiny, následky chodby, hladu, násilí, atd.44 

Pro úplnost je na tomto místě rovněž nutné dodat, že Ekumenický direktář rovněž 

předpokládá možnost společných rekolekcí, duchovních cvičení a možnost existence 

skupin pro studium a sdílení tradic spirituality,45 samozřejmě i v tomto případě platí to, 

že je třeba respektovat „rozdíly, které existují v nauce a učení“.46  

 

4.1.2. Společné užívání posvěcených míst a všech nezbytných objektů  

 

Ekumenický direktář se v souvislosti se sdílením duchovních dober zabývá rovněž 

otázkou společného užívání posvěcených míst a všech nezbytných objektů. Na prvním 

místě se bude jednat o užívání kostela, který je definován v CIC kán. 1214 jako 

„posvátná budova určená pro bohoslužby, do níž jsou věřící oprávněni přijít, aby zde 

konaly bohoslužby, především veřejně“.  

V souvislosti s pojednávaným tématem vznikají dvě základní otázky, totiž zda může 

být katolická bohoslužba sloužena v nekatolickém kostele a naopak, totiž zda může být 

nekatolická bohoslužba sloužena v kostele katolickém. Na první otázku výslovně 

odpovídá kán. 933, který umožňuje, aby eucharistie47 byla slavena v chrámu některé 

církve nebo církevní společnosti, která není v plném společenství s katolickou církví. 

Citované ustanovení ovšem stanoví čtyři podmínky, které musejí být splněny 

kumulativně: a) musí pro to existovat spravedlivý důvod, b) musí k tomu být dáno 

povolení místního ordináře, c) musí být vyloučeno pohoršení. Z uvedených podmínek 

zasluhuje bližšího výkladu podmínka uvedená sub a), u které se v literatuře uvádí, že za 

spravedlivý důvod se považuje například fakt, že „chybí vlastní kostel: v nemocnici, na 

univerzitě, atd.“48  

Druhá otázka, totiž zda mohou nekatolíci slavit bohoslužbu v katolickém kostele, 

v současném kodexu řešena není, nicméně je upravena v Ekumenickém direktáři.49 Ten 

umožňuje použít kostel nebo katolickou budovu a dokonce zapůjčit vše potřebné pro 

                                                 

44 ED 109 
45 ED 114 
46 ED 114 
47 CIC v uvedeném ustanovení hovoří výslovně pouze o eucharistii 
48  MONTAN, A. La Santissima Eucaristia, IN: Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico, Il diritto nel 

mistero della Chiesa III, Roma 1992, s. 112, citováno z: PŘIBYL, Stanislav. Ekumenismus a právo, s. 

112 
49 Ekumenický direktář rozvíjí ustanovení c. 670 § 2 CCEO/1990, obdobné ustanovení v kodexu 

latinské církve chybí 
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bohoslužbu kněžím, duchovním či společenstvím, které nejsou v plném společenství 

s katolickou církví, v případě, že nemají místo či liturgické objekty potřebné pro 

důstojné slavení jejich náboženských obřadů. Udělení povolení je dle Ekumenického 

direktáře svěřeno diecéznímu biskupovi.50 Obdobná pravidla platí rovněž pro užití 

katolického hřbitova.51 Ačkoliv to Ekumenický direktář výslovně nestanoví, lze podle 

analogie legis52 doporučit, aby diecézní biskup při rozhodování užil obdobných kritérií 

stanovených CIC pro možnost slavení eucharistie v nekatolickém kostele, tj. zkoumat, 

zda existuje spravedlivý důvod a zda je vyloučeno pohoršení.  Zvláštní ustanovení o 

užití kostela má Ekumenický direktář pro případ společné modlitby, o které bylo 

pojednáno výše. V případech této společné modlitby je totiž možné tuto modlitbu konat 

v kostele některé ze zúčastněných církví nebo společenství.53 

Ekumenický direktář dále stanoví pravidla pro společné vlastnictví nebo dlouhodobé 

společné užívání církevních prostor. Uvedená pravidla nejsou obsažena v CIC, ale ani 

v CCEO, takže se „jedná o novinku umožněnou teprve Ekumenickým direktářem“.54 

Podmínkou společného užívání nebo společného vlastnictví církevních budov je 

schválení diecézním biskupem na základě zásad biskupské konference nebo Svatého 

stolce.55 Ekumenický direktář připomíná, že je třeba zvážit zejména ty aspekty 

společného vlastnictví nebo spoluužívání, které se dotýkají rozdílů mezi církvemi nebo 

společenstvími, zachovávání odlišné kázně, zejména ve vztahu ke svátostem. V této 

souvislosti se zejména připomíná otázka uchovávání Nejsvětější svátosti tak, aby to 

odpovídalo zdravé svátostní teologii katolické církve a bralo se v úvahu cítění těch, 

kteří budou budovu užívat.56  

 

4.1.3. Spoluúčast na nesvátostné liturgické bohoslužbě  

 

Ekumenický direktář rozlišuje mezi společnou modlitbou a spoluúčastí na nesvátostné 

liturgické bohoslužbě. Jako liturgickou bohoslužbu chápe Ekumenický direktář takovou 

bohoslužbu, „která se koná podle knih, předpisů a zvyků církve či církevního 

                                                 

50 ED 137 
51 ED 137 
52 více o analogia legis in: HRDINA, Ignác Antonín. Kanonické právo. Dějiny pramenů, teorie, platné 

právo. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011, s. 105 
53 ED 112 
54 PŘIBYL, Stanislav. Ekumenismus a právo, s. 113 
55 ED 139 
56 ED 139 
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společenství a které předsedá kněz či zástupce této církve či společenství“.57 Rozdíl 

mezi liturgickou bohoslužbou a společnou modlitbou s křesťany jiných církví nebo 

společenství spočívá v tom, že liturgická bohoslužba se koná dle příslušných knih, 

předpisů a zvyků dané církve či společenství a předsedá jí kněz či zástupce. Společná 

modlitba je chápána méně formálně, a pokud je vázána nějakou formou, tak nikoliv 

formou pouze jedné ze zúčastněných církví či společností a není zde formální 

předsednictví kněze nebo jeho zástupce. Liturgickou bohoslužbu Ekumenický direktář 

rozeznává buď svátostnou, tj. takovou, která je „slavením jedné nebo více křesťanských 

svátostí“,58 nebo nesvátostnou.  

Dále bude pojednáno o účasti na nesvátostné liturgické bohoslužbě, tedy účasti na 

bohoslužbě bez přijímání svátostí. Za povšimnutí stojí, že pouhou účast na liturgické 

bohoslužbě bez přijímání svátostí současný kodex59 neřeší a to ani v případě účasti 

katolických věřících na nekatolických bohoslužbách, ani v případě opačném. Není 

rozhodně bez zajímavosti malý exkurz do úpravy CIC/1917 který stanovil v kán. 1258, 

že „věřící nesmějí žádným způsobem být činně přítomni či mít účast při bohoslužbách 

nekatolíků. Možno strpět nečinnou či ryze hmotnou přítomnost při pohřbech, sňatcích 

nebo podobných slavnostech nekatolíků, vyžaduje-li toho zastávání světského úřadu 

nebo prokázání úcty, z vážného důvodu, jenž v případě pochybností má být schválen 

ordinářem, jen když není nebezpečí odpadnutí od víry a pohoršení.“  Na první pohled 

odlišnou rétoriku obsahuje Ekumenický direktář, který neobsahuje restrikce obdobné 

těm uvedeným v CIC/1917, ale dokonce katolickým věřícím doporučuje, „aby se 

účastnili žalmů, responsorií, písní a společných aktů církve, v níž jsou hosty“.60 Pokud 

norma v CIC/1917 umožňovala ve vybraných případech „hmotnou přítomnost“, 

Ekumenický direktář umožňuje na základě pozvání hostitelů katolickým účastníkům 

číst lekce nebo dokonce kázat.61 Lze tedy konstatovat, že Ekumenický direktář 

umožňuje poměrně širokou spoluúčast na liturgické bohoslužbě bez přijímání svátostí 

včetně respektu a úcty k duchovním jiných církví, kteří mohou při účasti na katolické 

liturgické bohoslužbě „zaujímat místo a přijímat liturgickou úctu, která jim přísluší 

                                                 

57 ED 116 
58 ED 116 
59 CCEO/1990 obsahuje úpravu problematiky v kán 670 § 1, který stanoví, že „katoličtí křesťané 

z oprávněné příčiny mohou být přítomni při Božském kultu jiných křesťanů a mít na něm účast při 

dodržování toho, co je stanoveno eparchiálním biskupem anebo vyšší autoritou, vzhledem ke 

společenství s církví katolickou“. 
60 ED 118 
61 ED 118 
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podle hodnosti a funkce“.62 Jako obecný korektiv Ekumenický direktář stanoví, že je 

nutné „úzkostlivý ohled na city duchovních i lidu všech zúčastněných křesťanských 

společenství, stejně jako na místní zvyky“.63 

Ekumenický direktář rovněž jako možnou formu účasti na nesvátostné liturgické 

bohoslužbě doporučuje účast na ranních či večerních chválách, která umožňuje „lidem 

různých liturgických tradic – katolické, východní, anglikánské i protestantské – 

navzájem lépe pochopit modlitbu příslušného společenství a hlouběji se podílet na 

tradicích, které často vyrostly ze společných kořenů“.64  

V rámci této stati o spoluúčasti na nesvátostné bohoslužbě je namístě pojednat 

rovněž o svátostinách. Svátostiny jsou posvátná znamení napodobující určitým 

způsobem svátosti, jimiž se naznačují účinky, zvláště duchovní, a získávají se na 

přímluvu církve,65 jedná se především o různá žehnání.  CIC výslovně umožňuje udělit 

požehnání i nekatolíkům a to ve svém kán. 1170. Ekumenický direktář pak tuto základní 

kodexovou úpravu rozvíjí a doplňuje, že toto požehnání je možné udělit jiným 

křesťanům, „kteří o ně požádají, podle povahy a předmětu požehnání“.66 V této 

souvislosti rovněž Ekumenický direktář uvádí, že „veřejná modlitba za jiné křesťany 

živé či zemřelé a za potřeby a na úmysly jiných církví a církevních společenství a jejich 

duchovních představitelů může být vložena do litanií a jiných invokací během liturgické 

bohoslužby, nikoli však během eucharistické anafory“.67  

Poslední zmínka této kapitoly se bude týkat církevního pohřbu, kterým „církev 

vyprošuje zemřelým duchovní pomoc a prokazuje úctu jejich tělům a zároveň živým 

dodává útěchu z naděje“.68 Církevní pohřeb není svátost, ale sám není ani svátostinou, 

jedná se o spojení „nesvátostné bohoslužby s udílením některých svátostin“.69 CIC 

výslovně dovoluje církevní pohřeb pokřtěným členům některé nekatolické církve nebo 

církevního společenství za kumulativního splnění dvou podmínek: a) není dosažitelný 

vlastní duchovní, b) není známo, že si zesnulý církevní pohřeb nepřál. Zároveň nesmí 

existovat důvod, pro který nemůže mít zesnulý církevní pohřeb. 70 Rozhodnutí o tom, 

zda bude při splnění stanovených podmínek církevní pohřeb umožněn, je ponecháno 
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65 CIC kán. 1166   
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68 CIC kán. 1176 
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„moudrému uvážení místního ordináře“.71 Pro úplnost je nutno doplnit, že církevní 

pohřeb je zakázán obecnými ustanoveními kanonického práva těm, kdo jsou veřejně 

prokazatelní odpadlíci, bludaři a rozkolníci, nebo těm, kdo zvolili pohřeb vlastního těla 

žehem z důvodů, které jsou v rozporu s křesťanskou vírou, nebo jiným veřejným 

hříšníkům, pokud by jejich pohřbem vzniklo veřejné pohoršení věřících.72 Právě 

zmíněné zákazy ovšem neplatí v případě, že zesnulý před smrtí projevil alespoň „nějaké 

známky kajícnosti“.73 V případě pochybností rozhodne místní ordinář.74 

                                                 

71 ED 120 
72 CIC kán. 1184 § 1  
73 CIC kán. 1184 § 1  
74 CIC kán. 1184 § 2  
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5. Křest – brána k svátostem  

 

Aby bylo možné pojednat o společenství ve svátostech s křesťany jiných církví, je 

nejprve naprosto nezbytné obrátit pozornost k tomu, co vůbec zakládá křesťanskou 

existenci, tedy k onomu konstitutivnímu momentu v životě člověka, kterým se člověk 

křesťanem stává, ke svátosti křtu. Bylo-li výše užito adjektiva „konstitutivní“, pak pro 

otázku společenství ve svátostech s křesťany jiných církví je tuto konstitutivnost nutné 

chápat ve dvojím významu. Křest totiž zakládá křesťanskou existenci jako takovou, 

křtem je „člověk připojen ke Kristu a jeho církvi“,75 ale zároveň také konstituuje vztah k 

„jedné zcela konkrétní církvi, či církevnímu společenství“.76 Křest je tedy v tomto 

smyslu tou skutečností, která zakládá onu odlišnou příslušnost k jiné církvi nebo 

církevnímu společenství, ale zároveň tím, co „vytváří svátostné pouto jednoty mezi 

všemi, kdo se křtem znovu narodili“,77 přičemž „křest sám o sobě je jenom počátek a 

výchozí bod, neboť cele směřuje k dosažení plnosti života v Kristu“.78 Pro otázku 

společenství ve svátostech s křesťany jiných církví je tedy otázka křtu naprosto zásadní, 

neboť právě křest je „nejvýznamnějším a mnohdy též jediným svátostným pojítkem mezi 

různými církvemi“.79  

Základní ustanovení CIC kán. 849 týkající se svátosti křtu připomíná, že křest je 

branou k ostatním svátostem, je ke spáse tak nutný, musí být přijat buď skutečně, nebo 

touhou. Křtem jsou lidé zbaveni hříchu, znovuzrozeni v děti Boží a trvalým znamením 

připojeni ke Kristu a včleněni do církve. Citované kanonické ustanovení dále stanoví, že 

platně se křest uděluje pouze omytím pravou vodou spolu s náležitou slovní formou. 

Podle kán 854 platí, že křest se uděluje buď ponořením, nebo politím, při zachování 

předpisů biskupské konference. Stávající kodex kanonického práva již nehovoří o 

možnosti provést křest pokropením. Ekumenický direktář v této souvislosti výslovně 

upozorňuje na to, že „je třeba zvážit nebezpečí neplatnosti křtu udíleného pokropením, 

zvláště několika lidí naráz“.80 Co se týče náležité formy, CIC tuto formu nestanoví 

výslovně, ale odkazuje na ve svém kán. 850 na obřad předepsaný ve schválených 
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liturgických knihách. Ekumenický direktář je v tomto smyslu přesnější a stanoví, že 

„křest se uděluje vodou a formulí, která jednoznačně vyjadřuje, že jde o akt křtu ve 

jménu Otce, Syna a Ducha svatého“.81 Řádným udělovatelem křtu je dle kán. 861 

biskup, kněz a jáhen, v případě nutnosti dokonce kterýkoliv člověk, který má náležitý 

úmysl, „od udělovatele se vyžaduje úmysl konat to, co koná církev (intentio faciendi 

quod facit Ecclesia)“.82   

Svátost křtu vtiskuje trvalé znamení a není ji tedy možné opakovat.83 Pakliže však 

vznikne pochybnost o platnosti křtu, předpokládá CIC, že bude ohledně toho, zda byl 

někdo vůbec pokřtěn nebo zdali byl pokřtěn platně, provedeno řádné pátrání.84 Teprve 

v případě, že tato pochybnost přetrvává i po provedení řádného pátrání, je možné udělit 

křest pod podmínkou.  Speciální ustanovení týkající se křtů v nekatolickém prostředí je 

obsaženo v ustanovení kán. 869 § 2, které stanoví, že v těchto případech se křtí pod 

podmínkou jen tehdy, pokud je vážný důvod k pochybnosti o platnosti křtu vzhledem 

k použité látce a slovní formě při udílení křtu a vzhledem k úmyslu dospělého křtěnce a 

udělovatele. Vymezení okruhu případů, kdy se uděluje křest pod podmínkou pokřtěným 

v nekatolickém prostředí, je tedy užší. 

Podmíněné udělení křtu je s ohledem na jeho principiální neopakovatelnost 

z hlediska práva institutem výjimečným, který může být užit pouze v případě jasně 

vymezených okolností a v případě těch nejzávaznějších pochybností. I v těchto 

případech je však „nový křest delikátní záležitostí, která může vzbudit údiv, rozpačitost 

a také pohoršení“.85 Proto je třeba s ohledem na ustanovení kán. 869 § 3 před 

podmíněným udělením křtu nejprve poučit dospělého křtěnce o svátosti křtu a sdělit 

křtěnci důvody k pochybnostem o platnosti původního křtu. V případě, že je podmíněně 

křtěn člověk, který již byl pokřtěn v nekatolickém prostředí, má katolický udělovatel 

křtu „vyjádřit svůj respekt k učení, podle kterého může být křest udělen platně pouze 

jednou s tím, že křtěnci vysvětlí, proč bude podmíněně pokřtěn, co znamená ritus křtu 

pod podmínkou. Tento ritus podmíněného křtu má být udělován soukromě, nikoliv 

veřejně.“86 

S ohledem na zcela zásadní postavení křtu se „naléhavě doporučuje, aby se o 

významu a platném udílení křtu konal dialog mezi autoritami katolické církve a 
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ostatních církví a církevních společenství na úrovni diecézí nebo biskupských 

konferencí. Tímto způsobem by bylo možno vydat společná prohlášení katolické církve a 

ostatních církví o vzájemném uznání křtu i o postupu v případech, kdy platnost 

jednotlivých křtů může být pochybná.“87 Ekumenický direktář dále stanoví důležité 

body, které je třeba vzít v úvahu při jednáních o společném prohlášení. Jsou to body, ve 

kterých jsou shrnuty jednak základní požadavky na křest z hlediska jeho platnosti, 

zároveň však také obsahují v některých otázkách presumpci platnosti křtu:  

a) Křest ponořením nebo politím provázený trinitární formulí je sám o sobě platný. 

Z toho vyplývá, že svátost je třeba považovat za platnou, jestliže obřady, 

liturgické knihy nebo stávající zvyklosti církve či církevního společenství 

předepisují jeden z obou těchto způsobů křtu, leda by existovaly vážné důvody k 

pochybnosti o tom, zda udělovatel křtu zachoval předpisy vlastního společenství 

či církve. 

b) Nedostatečná víra udělovatele týkající se křtu sama o sobě nikdy nedovoluje 

považovat křest za neplatný. Dostačující úmysl udělovatele se musí 

předpokládat, leda by existoval vážný důvod k pochybnosti, že chtěl konat to, co 

koná církev. 

c) Vznikne-li pochybnost, zda se vůbec užívalo vody a jak se jí užívalo, v tom 

případě respekt před svátostí a úcta ke křesťanským společenstvím vyžadují 

vážné zkoumání praxe užívané v onom společenství dříve, než se rozhodne o 

platnosti jeho křtu.88 

 

Při zkoumání platnosti křtu křesťana z jiné církve či církevního společenství je vždy 

nejprve třeba zjistit, zda nebyla s příslušnou církví nebo církevním společenstvím 

uzavřena dohoda o uznání křtu, přičemž neexistence takové dohody neznamená 

automaticky to, že by křest nebyl platný. Pakliže byla příslušná dohoda uzavřena89 a o 

křtu bylo vstaveno oficiální církevní potvrzení, je třeba považovat křest za platně 

udělený, ledaže by v konkrétním jednotlivém případě byl vážný důvod 

k pochybnostem.90 Samostatnou otázkou je otázka platnosti křtu uděleného 

v jednotlivých východních církvích. V takovém případě je situace podle Ekumenického 
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89 Dne 25. 1. 1994 byly uzavřeny dohody o křtu mezi diecézemi Římskokatolické církve v české a 

moravské církevní provincii a Českobratrskou církví evangelickou a mezi diecézemi Římskokatolické 

církve v české a moravské církevní provincii a Církví československou husitskou  
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direktáře poměrně jednoduchá, neboť je stanoveno, že „platnost křtu udělovaného v 

jednotlivých východních církvích je mimo každou pochybnost. Proto stačí zjistit 

skutečnost, že křest byl udělen.“91 

Při zkoumání svátosti křtu z hlediska společenství ve svátostech s křesťany jiných 

církví je rovněž zapotřebí zkoumat možnost účasti duchovních jedné církve či 

církevního společenství na křtu jiné církve nebo církevního společenství. Jak již bylo 

výše uvedeno, křtem je „člověk připojen ke Kristu a jeho církvi“,92 ale křest současně 

konstituuje vztah k „jedné zcela konkrétní církvi, či církevnímu společenství“.93 Z právě 

uvedeného rovněž vyplývá, že „na konfesní příslušnosti udělovatele závisí také konfesní 

příslušnost křtěnce“.94 Ekumenický direktář proto zdůrazňuje, že je nepřípustné, aby 

svátost křtu udělovali společně dva udělovatelé z různých církví nebo náboženských 

společností a to podle katolické liturgické i teologické tradice. Aniž by byla dotčena 

ustanovení o jediném udělovateli křtu, umožňuje Ekumenický direktář, aby místní 

ordinář dovolil, aby se „duchovní jiné církve či církevního společenství účastnil křtu a 

převzal některé čtení či modlitbu, apod“.95 Je zjevné, že cílem daného ustanovení je 

zabránění vzniku nejasností ohledně udělovatele křtu, proto místní ordinář může udělit 

takový souhlas pouze z „pastoračních důvodů a za mimořádných okolností.“96 Rovněž 

opačný případ, tedy účast katolického duchovního při udělování křtu v nekatolické 

církvi nebo církevním společenství je chápána jako výjimečná a to pouze tehdy, pokud 

to „neodporuje katolickým principům a katolické disciplíně“. 97 

Pokud je to možné, má mít křtěnec kmotra, který má pomáhat dospělému křtěnci 

v uvedení do křesťanského života, křtěnce dítě představuje spolu s rodiči u křtu a snaží 

se, aby pokřtěný žil křesťanským životem, odpovídajícím křtu, a věrně plnil křestní 

závazky.98 Z právě uvedeného základního vymezení hlavních úkolů kmotra vyplývají 

požadavky na jeho osobu, mezi které mj. také patří požadavek na to, aby pocházel 

z katolického církevního společenství. Pokřtěný, který patří do nekatolického 

církevního prostředí, se přijme pouze spolu s katolickým kmotrem a jen jako svědek 

křtu.99 Základní normy obsažené v CIC Ekumenický direktář dále rozvíjí, když doplňuje 
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úpravu působení katolických kmotrů v jiném církevním společenství, kde může katolík 

pro křtěnce vykonávat totéž, co nekatolický svědek katolického křtu.100  

Jako v jiných případech existuje z důvodu těsného společenství mezi katolickou 

církví a východními pravoslavnými církvemi speciální úprava kmotrovství pro 

příslušníky těchto církví. Příslušník takové církve může být podle Ekumenického 

direktáře „z oprávněného důvodu při křtu katolického dítěte či dospělého přítomen jako 

křestní kmotr, ale pouze společně s katolickým kmotrem (kmotrou) a za předpokladu, že 

je dostatečně postaráno o katolickou výchovu pokřtěného a je známa vhodnost 

kmotra.“101 Obdobně platí na opačnou stranu, že katolickému křesťanu není zakázáno 

působit jako kmotr při křtu ve východní pravoslavné církvi, avšak pod podmínkou, že 

k tomu byl vyzván. „V tom případě přísluší povinnost dbát o křesťanskou výchovu 

pokřtěného především kmotru (kmotře), který je příslušníkem církve, ve které je dotyčný 

pokřtěn.“102 
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6. Biřmování  

 

V souvislosti se svátostí biřmování vznikají, obdobně jako při křtu, některé otázky 

vyvolané kontaktem s příslušníky nekatolických církví nebo společenství. Jakkoliv 

Ekumenický direktář neobsahuje speciální kapitolu věnovanou biřmování, o biřmování 

se zmiňuje na dvou místech v kapitole, která se věnuje křtu. První zmínka je 

v souvislosti s tím, jaké úkoly a jakou odpovědnost mají kmotři ve vztahu 

k pokřtěnému, přičemž v závorce je za slovem pokřtěnému uvedeno rovněž slovo 

„biřmovanému“. Z toho lze dovodit, že to, co bylo již řečeno o křestních kmotrech, lze 

vztáhnout rovněž na kmotry biřmovací.   

U svátosti biřmování rovněž nelze přehlédnout určité rozdílnosti v pojetí této svátosti 

mezi církví katolickou a církvemi východními, kde se biřmování (myropomazání) 

uděluje spolu se křtem s výjimkou případů skutečné nutnosti, při kterých je potřebné 

dbát na to, aby bylo myropomazání co nejdříve uděleno.103 V návaznosti na tuto 

skutečnost Ekumenický direktář v souvislosti se křtem v jednotlivých východních 

církvích připomíná, že v těchto církvích je kněžími současně platně udělována svátost 

biřmování. S ohledem na tuto skutečnost se často stává, že v křestním potvrzení není 

biřmování zmíněno, což není důvod k pochybnosti o platném udělení biřmování.104  

Zatímco u jednotlivých východních církví nečiní otázka platnosti biřmování 

problém, jinak je tomu u církevních společenství vzešlých z reformace. V těchto 

církvích sice existuje obdoba biřmování v podobě konfirmace, nicméně se v pojetí 

těchto církví nejedná o svátost. Podstatnou okolností je dále to, že řádným udělovatelem 

svátosti biřmování je v katolickém pojetí biskup,105 což u konfirmace v těchto církvích 

není splněno. Ekumenický direktář proto výstižně shrnuje, že s ohledem na to, že 

„nedošlo dosud k dohodě o významu, svátostném charakteru a udělování biřmování, 

musejí věřící z těchto společenství, kteří chtějí vstoupit do plného společenství katolické 

církve, přijmout svátost biřmování podle učení a ritu katolické církve dříve, než jsou 

připuštěni k eucharistickému společenství“.106 

 

                                                 

103 CCEO 695 § 1  
104 ED 99 písm. a) 
105 CIC kán. 882 
106 ED 101 
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7. Spoluúčast na svátostném životě  

7.1. Obecně ke spoluúčasti na svátostném životě  

 

Pravděpodobně nejcitlivější otázkou vzájemné účasti křesťanů různých církví a 

společenství na duchovních dobrech je otázka účasti na svátostném životě. Zejména 

v této oblasti je kromě základní jednoty, kterou zakládá křest, vidět bolest rozdělení 

mezi křesťany. V této kapitole bude pozornost věnována „communicatio in sacris“ 

v disciplíně udílení svátostí, tedy podmínky udělování svátostí eucharistie, pomazání 

nemocných a svátosti smíření katolickými udělovateli nekatolických příjemcům a 

naopak.  

Je možné, že se někomu mohou zdát stávající normy upravující „communicatio in 

sacris“ v disciplíně udílení svátostí restriktivní, na druhou stranu však nelze 

nezaznamenat výrazný posun, ke kterému došlo přijetím stávajícího kodexu. Otázka 

společenství ve svátostech byla předchozím kodexem řešena zcela restriktivně. Podle 

ustanovení CIC/1917 kán. 731 platilo, že „jest zakázáno udílet svátosti Církve 

bludařům nebo rozkolníkům, i když chybují bez zlého úmyslu a o ně žádají, leč by 

napřed zavrhli chyby a se smířili s Církví.“ Přístup současného kodexu je 

„rozhodujícím způsobem ovlivněn učením Druhého vatikánského koncilu o církvi“107 a 

odráží obraz církve jako communio. Protože obraz církve jako communio umožňuje 

rozlišovat různé stupně příslušnosti k církvi, pak rovněž stávající kodex již neobsahuje 

jednoznačně restriktivní úpravu, ale úpravu mnohem diferencovanější a vyváženější. 

Problematika „communicatio in sacris“ v disciplíně udílení svátostí je upravena 

v normách různého stupně právní síly. Nejvyšší normou je platný Kodex kanonického 

práva, který se otázce společenství ve svátostech věnuje zejména ve svém kánonu 844. 

Tato právní úprava je dále rozvinuta v Ekumenickém direktáři, zejména v ustanoveních 

článků 122 – 142. Zároveň, jak přepokládá ustanovení CIC kán. 844 § 5, jsou vydány 

předpisy partikulárního práva, v případě České republiky jsou to Směrnice České 

biskupské konference Společenství ve svátostech s křesťany jiných církví, vydané v 

roce 2002. Jako pramen práva rovněž mohou v této oblasti připadat v úvahu dohody 

s jinými křesťanskými církvemi a společenstvími.  

„Svátosti Nového zákona, ustanovené Ježíšem Kristem a svěřené církvi, jsou, jako 

úkony Krista a církve, znameními a prostředky, jimiž se vyjadřuje a posiluje víra, 

                                                 

107 BERNARD, Felix. Příkaz ekumenismu, s. 23  
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vzdává pocta Bohu a uskutečňuje posvěcení lidí; proto velmi přispívají k vytváření, 

posilování a projevování církevního společenství.“108 Právě uvedenými slovy se snaží 

platný kodex vystihnout podstatu svátostí a zdůrazňuje rovněž skutečnost, že slavení 

svátostí je projevem a posílením církevního společenství. Ekumenický direktář dodává, 

že svátosti jsou „zdrojem jednoty křesťanského společenství a duchovního života a 

prostředky k jeho rozvoji“.109 V této souvislosti je proto vhodné připomenout to, co již 

bylo řečeno o svátosti křtu, totiž, že křtem je „člověk připojen ke Kristu a jeho 

církvi“,110 ale křest současně konstituuje vztah k „jedné zcela konkrétní církvi, či 

církevnímu společenství“.111 Ve světle tohoto základního principu stanoví ustanovení 

kán. 844 § 1, že „katoličtí udělovatelé udělují dovoleně svátosti pouze katolickým 

křesťanům, kteří je stejně tak mohou dovoleně přijímat pouze od katolických 

udělovatelů“. Z tohoto základního pravidla jsou však připuštěny výjimky a to jak v tom 

smyslu, že za určitých podmínek může katolický křesťan přijmout svátost v jiné církvi 

nebo církevním společenství, tak také opačně, že katolický udělovatel udělí svátost 

členu jiné církve nebo církevního společenství. Důvodem připuštění výjimek nejsou 

pouze důvody ekumenické, ale rovněž ryze praktické – tj. nepřítomnost vlastního 

udělovatele z důvodů hospodářské a politické migrace, studijních a turistických pobytů, 

apod.112 Adresáty citované normy jsou „pouze katolíci v pozici udělovatelů nebo 

příjemců svátostí. Možnost nekatolických křesťanů udělovat svátosti katolíkům nebo 

žádat svátosti od katolických udělovatelů může vyplývat pouze z práva jejich vlastní 

církve nebo církevního společenství“.113 

Zaměříme-li bližší pozornost na výše citované ustanovení kán. 844 § 1, pak je 

důležité zmínit, že ustanovení hovoří o dovolenosti udělování svátostí. To výkladem a 

contrario znamená, že ustanovení neřeší otázku platnosti udílení svátostí a důsledkem 

porušení tohoto ustanovení, nejsou-li naplněny důvody kodexem předvídaných výjimek, 

není neplatnost, nýbrž nedovolenost udílení svátosti.  „Platnost svátostí se řídí 

obecnými pravidly bez ohledu na příjemce, je-li alespoň pokřtěn.“114  Následkem 

nedovoleného jednání však může být po splnění dalších podmínek vznik trestnosti podle 

ustanovení kán. 1365. Dle daného ustanovení bude ten, „kdo se proviní účastí na 

                                                 

108 CIC kán. 840 
109 ED 129 
110 ED 97 
111 ED 97 
112 výčet důvodů uváděných ve směrnici ČBK „Společenství ve svátostech s křesťany jiných církví“ 
113 LÜDICKE, Klaus. Münsterischer Kommentar zum Codex Iuris Canonici, svazek IV. Ludgerus Verlag, 

1996, komentář ke kán. 844 
114 LÜDICKE, Klaus. Münsterischer Kommentar, komentář ke kán. 844 
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zakázaném společenství v bohoslužebných úkonech“,115 potrestán spravedlivým trestem. 

Dispozice daného ustanovení trestního práva je širší a nedopadá tak pouze na 

nedovolené přijímání a udílení svátostí, ale i jiné formy společenství v bohoslužebných 

úkonech.  

Dále se v této práci bude opakovaně rozlišovat mezi katolickými a nekatolickými 

křesťany. Platný kodex má pro takové rozlišování buď pro „účely příslušné 

problematiky vlastní pravidla (např. kán. 1086 § 1), nebo se uplatní kritéria uvedená 

v kán. 205“.116 Obecné ustanovení kán. 205 stanoví, že plně jsou zde na zemi ve 

společenství katolické církve ti pokřtění, kteří jsou ve svém viditelném společenství 

s Kristem spojeni poutem vyznání víry, svátostí a církevního zřízení. Komentářová 

literatura k danému rozlišování uvádí:  

„Ve smyslu svátostného společenství je tedy katolíkem ten, kdo byl v katolické církvi 

pokřtěn nebo do ní přijat a vyznává se k ní, a dále ten, kdo byl v katolické církvi pokřtěn 

nebo do ní přijat, i když se k ní již nevyznává, avšak nevstoupil do jiného křesťanského 

nebo nekřesťanského náboženského společenství. Za nekatolíka ve smyslu kán. 844 je 

tedy třeba považovat pokřtěného, který nenáleží ke katolické církvi na základě křtu ani 

na základě pozdějšího přijetí, nebo který byl katolíkem ve výše uvedeném smyslu, avšak 

zaviněně (např. vlastní změnou vyznání) nebo nezaviněně (např. změnou vyznání svých 

rodičů) se od církve oddělil vstupem do jiného křesťanského nebo nekřesťanského 

náboženského společenství.“117 

                                                 

115 v latinském originálu „communicatio in sacris“ 
116 LÜDICKE, Klaus. Münsterischer Kommentar, komentář ke kán. 844 
117 LÜDICKE, Klaus. Münsterischer Kommentar, komentář ke kán. 844 
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7.2. Společenství ve svátostech s křesťany nesjednocených východních 

církví  

 

Speciální právní úprava platí pro společenství ve svátostech s křesťany nesjednocených 

východních církví. Je to dáno tím, že „mezi katolickou církví a těmi východními 

církvemi, které v s ní nejsou v plném společenství, stále existuje úzké společenství ve 

věcech víry“,118 což vychází z toho, že s katolickou církví „sdílejí stejnou víru, co se 

týče svátostí, mají rovněž apoštolskou posloupnost, a tedy podle katolického chápání i 

platné všechny svátosti“.119  

 

7.2.1. Udělování svátostí křesťanům nesjednocených východních církví 

katolickými udělovateli 

 

Základní ustanovení obsažené v kán. 844 § 3 stanoví, že katoličtí udělovatelé udělují 

dovoleně svátost smíření, eucharistie a pomazání nemocných členům východních církví, 

které nejsou v plném společenství s katolickou církví po splnění těchto podmínek:  

a) jestliže o to sami požádají 

b) jsou řádně připraveni. 

Spontánní žádost nekatolického křesťana má zabránit nebezpečí „nečestného 

proselytismu“,120 což stanoví shodně i Ekumenický direktář a Směrnice ČBK 

„Společenství ve svátostech s křesťany jiných církví“. Druhá podmínka znamená, že se 

od nekatolického příjemce vyžaduje stejná dispozice a příprava, jako se pro udílení 

uvedených svátostí vyžaduje od katolického příjemce. Směrnice ČBK předpokládá, že 

připravenost příjemce se zjišťuje v rozhovoru před udělením svátosti. V rámci tohoto 

rozhovoru je nutné upozornit žádajícího na obvyklé podmínky přijetí a zjistit, zda jsou 

splněny. Pakliže při rozhovoru vyjde najevo, že je to potřebné, připraví se přijímající na 

přijetí eucharistie přijetím svátosti smíření. Další omezující podmínky nejsou 

stanoveny, nicméně jak Ekumenický direktář, tak Směrnice ČBK shodně stanoví, že je 

rovněž třeba brát náležitý zřetel na kázeň východních církví platnou pro jejich věřící.121   

  

                                                 

118 ED 122 
119 Směrnice ČBK „Společenství ve svátostech s křesťany jiných církví“, kap. II. článek 1 
120 PŘIBYL, Stanislav. Ekumenismus a právo, s. 123 
121 ED 125, shodně též Směrnice ČBK, kap. II. článek 2 
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7.2.2. Přijímání svátostí udělovaných v nesjednocených východních církvích 

katolickým příjemcem  

 

V daném případě tvoří základ právní úpravy ustanovení kán. 844 § 2, které stanoví 

podmínky, za kterých může katolický příjemce dovoleně přijmout svátost smíření, 

eucharistie a pomazání nemocných. Základní podmínky stanovené v citovaném 

ustanovení pak přebírá jak Ekumenický direktář,122 tak také Směrnice ČBK 

„Společenství ve svátostech s křesťany jiných církví“. Tyto podmínky jsou:  

a) jedná se o případ potřeby nebo zájmu ryzího duchovního prospěchu (Směrnice 

ČBK uvádí jako příklad upevnění života milosti a víry ve smíšením manželství 

katolíka se členem východní církve); 

b) je vyloučeno nebezpečí omylu nebo lhostejnosti, tj. „není se třeba obávat setření 

trvalých hranic“;123  

c) je fyzicky nebo morálně nemožné obrátit se na katolického udělovatele. 

 

Ekumenický direktář a ve shodě s ním také Směrnice ČBK dále připomínají 

katolickým příjemcům, že je třeba respektovat kázeň východních církví, tj. zejména 

přijímající nesmí vzbuzovat pohoršení či podezírání tím, že nebude dodržovat východní 

zvyklosti, zejména v otázce častého přijímání eucharistie, svátosti smíření před 

přijímáním eucharistie a eucharistického postu.124 Ekumenický direktář i Směrnice 

ČBK zcela respektují autonomii východních církví v tom, aby odepřely udělení svátosti 

katolickému příjemci, a nabádá proto katolické příjemce, aby se zdrželi přijímání 

svátostí v případě, že daná církev svátost vyhrazuje svátostné společenství svým 

vlastním členům a vylučuje ostatní. „Je známé, že východní církve vzhledem ke svému 

eklesiologickému chápání mívají v této věci restriktivnější kázeň, kterou by měli 

respektovat i ostatní.“125  Protože se jedná o velmi citlivé záležitosti, které mohou 

vyvolat zbytečné pohoršení, měli by pastýři věřící „pečlivě poučit o vlastních příčinách 

tohoto způsobu spoluúčasti na liturgické bohoslužbě a o různé kázni, která v tomto 

ohledu může existovat“.126  

 

                                                 

122 ED 123 
123 LÜDICKE, Klaus. Münsterischer Kommentar, komentář ke kán. 844 
124 ED 124 
125 ED 122 
126 ED122 



 

32 

7.3. Společenství ve svátostech s křesťany ostatních církví  

 

7.3.1. Udělování svátostí ostatním křesťanům katolickými udělovateli  

 

Zvláštní postavení v této kategorii církví budou mít ty, církve, které sdílejí s katolickou 

církví stejnou víru, co se týče svátostí, mají rovněž apoštolskou posloupnost, a tedy 

podle katolického chápání i platné všechny svátosti, avšak nejsou v plném společenství 

s katolickou církví ani se nejedná o východní církve, kterým byla věnována pozornost 

v předcházejícím oddílu. V případě, že podle rozhodnutí Apoštolského stolce jsou, 

pokud jde o svátosti, ve stejné situaci jako nesjednocené církve, platí pro ně dle 

ustanovení kán. 844 § 3 to, co platí pro nesjednocené východní církve.127 

Složitější případ samozřejmě nastává u těch církví, které s nesdílejí v otázce svátostí 

stejnou víru, nemají apoštolskou posloupnost a podle katolického chápání tedy ani 

nemají platné některé svátosti. Je tedy zřejmé, že právní normy budou považovat takové 

případy spíše za výjimečné. Základní norma obsažená v kán. 844 § 4 stanoví, že svátost 

smíření, eucharistie a pomazání nemocných je možné ostatním křesťanům udělit při 

současném splnění následujících podmínek: 

a) jedná se o případ nebezpečí smrti nebo jinou naléhavou závažnou nutnost dle 

rozhodnutí diecézního biskupa nebo biskupské konference, 

b) není možné se obrátit na udělovatele ze svého společenství, 

c) jestliže o to sami požádají, 

d) projeví o svátostech katolickou víru 

e) jsou řádně připraveni.  

 

Formulace první podmínky vychází ze zásady „salus animarum suprema lex“ 

výslovně zmíněné v kán. 1752,128 nicméně stanovení toho, jaké případy budou 

považovány za naléhavou závažnou nutnost, je přenecháno partikulárnímu právu.  

                                                 

127 Zajímavé je v této souvislosti postavení starokatolické církve, kterou Apoštolský stolec mezi církve, 

na které se vztahuje uvedené ustanovení, nezahrnul. Dle Směrnice ČBK „Společenství ve svátostech 

s křesťany jiných církví“, která cituje z dopisů sekretáře Papežské rady pro podporu jednoty křesťanů 

adresovaného ČBK, jsou pro to různé důvody: jednak velká církevní a pastorální rozdílnost místních 

starokatolických církví, dále to, že značné procento starokatolických kněží tvoří ti, kteří k ní 

konvertovali z církve katolické a konečně proto, že v poslední době udělila starokatolická církev 

kněžské a biskupské svěcení ženám. Z tohoto důvodu nelze učinit analogii mezi východními církvemi 

zmíněnými v kán. 844 § 3 a starokatolickou církví.   
128 PŘIBYL, Stanislav. Ekumenismus a právo, s. 126 
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Dle platného partikulárního práva, jehož pramenem je v současné době Směrnice 

ČBK, jsou tyto případy rozděleny do dvou skupin. Rozdíl mezi nimi je ten, že v první 

skupině jsou takové případy, kdy rozhodnutí o udělení svátosti závisí na vlastním 

uvážení udělovatele, ve druhé skupině jsou ty, u kterých je pro udělení potřeba dovolení 

ordináře.  

Na základě uvážení udělovatele je možné svátosti udělit v těchto případech:  

a) nebezpečí smrti; 

b) nemožnost způsobená pronásledováním, žalářem, službou v armádě, pobytem v 

nemocnicích a sociálních ústavech, jestliže není dosažitelný udělovatel z vlastní 

církve; 

c) situace v diaspoře, kdy nekatolický křesťan cítí opravdovou potřebu svátostné 

posily a nemůže jí dosáhnout, protože udělovatel z jeho vlastní církve je 

nedostupný nebo jen s velikou obtíží (se značným úsilím, velikými výdaji). 

Nebezpečí smrti Směrnice ČBK nedefinuje, nicméně obecně se nebezpečím smrti 

rozumí „taková situace, v níž je třeba vážně počítat s úmrtím člověka v blízké 

budoucnosti. Příčinami mohou být jak nemoci nebo nehody, tak i nastávající lékařské 

zákroky nebo bezprostředně hrozící válečné události, ale i nebezpečná nasazení 

v případě civilních katastrof (hasiči, nasazení vojska při katastrofách).“129 

Vzhledem k tomu, že situace člověka, který o udělení svátosti žádá, je svým 

způsobem výjimečná, neboť se jedná o určitou „duchovní nouzi“, Směrnice ČBK 

připomíná, že nemůže být zneužita k jakékoliv snaze o získání nových členů pro svou 

víru či církev.130 

S dovolením ordináře je možné svátosti udělit v těchto případech:  

a) slavení smíšeného sňatku; 

b) mimořádná událost v manželství, jako je křest dětí, první svaté přijímání dětí, 

významné výročí svatby, pohřební mše za zemřelého člena rodiny; 

c) upevnění života milosti a víry v konfesně smíšených rodinách (výjimečně, v 

případě skutečně vážné potřeby); 

d) je-li žadatel svou vírou a orientací katolík, ale vážné okolnosti mu brání, aby 

uskutečnil formální přestup do katolické církve. 

                                                 

129 LÜDICKE, Klaus. Münsterischer Kommentar, komentář ke kán. 844 
130 Směrnice ČBK cituje Smlouvu mezi Ekumenickou radou církví v ČR a ČBK o spolupráci při 

výkonu vězeňské duchovní služby z r. 1999 a Smlouvu mezi Ekumenickou radou církví v ČR a ČBK 

o podmínkách vzniku a působení duchovní služby v resortu ministerstva obrany z r. 1998  
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Jakkoliv Směrnice ČBK hovoří v případech, kdy je možné udělit svátosti 

s dovolením ordináře v plurálu a lze tedy gramatickým výkladem dovodit, že se hovoří 

o eucharistii, svátosti smíření a pomazání nemocných, z logiky věci vyplývá, že 

v případech a) až c) se jedná v první řadě o eucharistii. Tomu rovněž odpovídá odkaz, 

který je v těchto bodech uveden, totiž odkaz na článek 160 Ekumenického direktáře, 

který výslovně hovoří o eucharistii. Zmíněné ustanovení Ekumenického direktáře 

stanoví, že jakkoliv „manželé ve smíšeném manželství sdílejí svátost křtu a manželství, 

společná účast na eucharistii může být pouze výjimečná“.131 Směrnice ČBK uvádí, že 

ke zjištění důvodu upevnění života milosti a víry v konfesně smíšených rodinách je 

zapotřebí v pastoračním rozhovoru objasnit, zda a jak dotyčný pár zakouší rozdělení u 

stolu Páně a případ individuálně posoudit tak, aby se nestal obecným precedenčním 

případem pro všechna smíšená manželství bez rozlišování. 

Zajímavý je důvod uvedený sub d) a to ze dvou důvodů. Prvním důvodem je to, že 

„u něj chybí odkaz na jakýkoliv dokument, který by jej již obsahoval nebo předpokládal, 

dále je specifický tím, že se neopírá o žádnou vnější okolnost“.132 Zejména u tohoto 

důvodu je na ordináře kladena vysoká odpovědnost za posouzení individuálního případu 

a důvodů, které žadatele vedou k tomu, že je nekatolíkem toliko formálně.  

Katolická víra o udělované svátosti se zkoumá v rámci rozhovoru před udělením 

příslušné svátosti. Směrnice ČBK zdůrazňuje individuální přístup, tj. je třeba 

přihlédnout ke vzdělání a kulturnímu zakotvení dané osoby a nepožadovat „podrobnou 

znalost dogmatické látky katolické církve ani teologické interpretace svátostí“.133 

Směrnice ČBK výslovně uvádí, že u svátostí smíření a pomazání nemocných stačí to, že 

žadatel projeví víru o tom, že disponovanému člověku tyto svátosti skutečně dávají to, 

co naznačují. Alternativně je také možné, aby žadatel vyjádřil víru tím, že projeví 

souhlas s příslušnými biblickými texty, tj. u svátosti smíření Jan 20,21–23, u svátosti 

pomazání nemocných Jak 5,14–15.  Konečně je nutné žádajícího upozornit na obvyklé 

podmínky přijetí svátosti a zjistit, zda jsou splněny.134 Pakliže při rozhovoru vyjde 

najevo, že je to potřebné, připraví se na přijímající na přijetí eucharistie přijetím svátosti 

smíření. 

 

                                                 

131 ED 160 
132 PŘIBYL, Stanislav. Ekumenismus a právo, s. 132 
133 Směrnice ČBK, III. čl. 5 písm. a) 
134 Směrnice ČBK jako příklad uvádí nutnost svátosti smíření při vědomí těžkého hříchu před přijetím 

eucharistie, platné manželství před přijetím eucharistie 



 

35 

7.3.2. Přijímání svátostí udělovaných v ostatních církvích katolickými příjemci  

 

Rovněž v tomto posledním případě tvoří základ právní úpravy ustanovení kán. 844 § 2, 

které již bylo zmíněno v případě přijímání svátostí udělovaných v nesjednocených 

východních církvích katolickým příjemcem, neboť toto ustanovení je obecné povahy a 

dopadá jak na případy svátostí přijímaných katolickým příjemcem od východních 

nesjednocených církví, tak také na přijímání svátostí od ostatních církví. Podmínky 

přijímání svátostí udělovaných v ostatních církvích katolickými příjemci jsou:  

a) jedná se o případ potřeby nebo zájmu ryzího duchovního prospěchu, 

b) je vyloučeno nebezpečí omylu nebo lhostejnosti, 

c) je fyzicky nebo morálně nemožné obrátit se na katolického udělovatele, 

d) svátosti jsou v jiné církvi platně udělovány. 

Ekumenický direktář vymezuje základní podmínku uvedenou sub a) úžeji a uvádí, že 

se tak může stát v nebezpečí smrti nebo v situacích vážné a naléhavé potřeby 

posouzených dle zásad, které vypracuje biskup s přihlédnutím k zásadám připraveným 

biskupskou konferencí. Směrnice ČBK pak stanoví, že se tak může stát tehdy, pokud se 

katolík „ocitne v nouzi“.135 Je vidět, že zatímco pro udělování svátostí katolickým 

udělovatelem je právní úprava podrobná a diferencovaná,136 pro přijímání svátostí 

katolickým příjemcem, kterým může být i laik, je stanoveno toliko subjektivní kritérium 

nouze. Jenom pro úplnost je na tomto místě nutné dodat, že důsledkem nesplnění 

stanovených podmínek sub a) až c) by byla nedovolenost, nikoliv neplatnost přijetí 

svátosti.  

                                                 

135 Směrnice ČBK, III. čl. 2 
136 viz. výše popsané udělování svátostí katolickým udělovatelem na základě vlastního uvážení a se 

souhlasem ordináře 
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8. Smíšená manželství  

8.1. Obecně ke smíšeným manželstvím  

 

Specifickým druhem svátostného společenství mezi členy různých církví je manželství. 

S ohledem na vymezení předmětu této práce nebude věnována pozornost otázce 

manželství mezi pokřtěným katolíkem a osobou nepokřtěnou (disparitatis cultus). 

Smíšeným manželstvím bude v souladu s šestou hlavou platného kodexu a rovněž 

v souladu s definicí obsaženou v Ekumenickém direktáři rozuměno každé manželství 

mezi katolíkem a pokřtěným křesťanem, který není v plném společenství s katolickou 

církví.137   

Stejně jako u svátostného společenství s křesťany jiných církví je i v tomto případě 

rozdíl v přístupu a rétorice stávajícího a předchozího kodexu téměř propastný. Podle 

ustanovení CIC 1917 kán. 1060 platilo, že se „co nejpřísněji zapovídá, aby se 

manželství uzavíralo mezi dvěma pokřtěnými osobami, z nichž jedna je katolická, druhá 

však zapsaná do bludařské nebo rozkolnické sekty; je-li tu nebezpečí odvrácení od víry 

u katolického manžela a dětí, zakazuje se manželství dokonce samotným božským 

zákonem“. Obdobnou formulaci již v platném právu nenajdeme. Ekumenický direktář, 

který byl vydán po nabytí účinnosti nového kodexu, „se ve své formulaci hodnotící 

smíšená manželství pokouší vyhnout odrazování, spíše formuluje pozitivní výzvu 

k uzavírání manželství mezi účastníky týchž církví“.138 Ekumenický direktář se pro tento 

svůj postoj dovolává „praktických zkušeností a pozorování získaných v různých 

dialozích mezi představiteli církví a církevních společenství“139 a vychází tak 

z konkrétních zkušeností konkrétních lidí, kteří ve smíšeném manželství žijí. Tyto 

zkušenosti naznačují, že „smíšená manželství často komplikují zachovávání křesťanské 

víry a přesvědčení i soulad rodinného života samotným manželům i dětem, které se 

z nich narodí“.140 Pozitivní výzvu Ekumenického direktáře a upozornění na jisté obtíže, 

které se smíšeným manželstvím mohou být spojeny, však nelze chápat jako odsudek 

smíšených manželství, neboť tato manželství „obsahují množství prvků, které mohou být 

plodně využity a rozvinuty jak pro svou vnitřní hodnotu, tak pro vše, čím mohou přispět 

                                                 

137 ED 143 
138 PŘIBYL, Stanislav. Ekumenismus a právo, s. 146 
139 ED 144 
140 ED 144 
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k ekumenickému hnutí. To platí obzvláště, pokud obě strany věrně plní své náboženské 

povinnosti. Společný křest a dynamika milosti dává párům v těchto manželstvích základ 

a motivaci k vyjadřování jednoty v oblasti mravních a duchovních hodnot.“141 Smíšená 

manželství tedy představují pro Ekumenický direktář realitu, které je třeba věnovat 

pozornost pastorační a také právní. Tomuto pojetí odpovídá povinnost všech, zvláště 

kněží, jáhnů a těch, kdo jim pomáhají v pastorační péči, „vést a podporovat katolickou 

stranu v jejím životě víry stejně jako celý smíšený manželský pár jak při přípravě k 

manželství, tak v jeho svátostném slavení a ve společném životě následujícím po 

svatebním obřadu“.142 

 

8.2. Právní úprava smíšeného manželství  

V rámci obecných úvah o smíšeném manželství bylo uvedeno, že platný kodex chápe 

jako smíšené takové manželství, které je uzavíráno mezi dvěma pokřtěnými osobami, 

z nichž jedna je pokřtěna v katolické církvi nebo je do ní po křtu přijata a druhá patří do 

jiné církve nebo církevní společnosti, která není v plném společenství s katolickou 

církví.143 Z citované legální definice smíšeného manželství dle platného kodexu jsou 

tedy vyloučena manželství s osobou nepokřtěnou (disparitatis cultus).  

Speciální úpravu obsahuje platný kodex pro takový případ manželství, kdy na jedné 

straně je pokřtěný katolík a na druhé straně je také pokřtěný katolík, který ovšem 

veřejně a prokazatelně odmítl katolickou víru. Zde se kromě normy upravující 

podmínky uzavření smíšeného manželství obsažené v ustanovení kán. 1125 uplatní také 

zvláštní úprava obsažená v kán. 1071. Dle této zvláštní úpravy je možné oddat 

pokřtěného katolíka s osobou, která byla pokřtěna v katolické církvi, avšak veřejně a 

prokazatelně odmítla katolickou víru, pouze s dovolením místního ordináře a pokud se 

dodrží obecné ustanovení kán. 1125.  

Současný platný kodex stanoví obecné pravidlo, že smíšené manželství bez 

výslovného dovolení příslušného představeného, se zakazuje.144 To výkladem a 

contrario znamená, že uzavření manželství bez příslušného dovolení není neplatné, 

nýbrž nedovolené. K dovolenosti uzavření smíšeného manželství se vyžaduje dovolení, 

                                                 

141 ED 145, citace FC 78 
142 ED 146, obdobně CIC kán. 1128 
143 kán. 1124 
144 kán. 1124 
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tj. nejedná se o dispenz.145 Výslovný souhlas nemusí být udělen pouze v nebezpečí 

smrti podle kán. 1079. Citované ustanovení sice hovoří o dispenzi, argumentací a majori 

ad minus lze dovodit, že je použitelné i pro udělení dovolení.146 

Pro udělení dovolení k uzavření smíšeného manželství se stanoví v kán. 1125 

následující podmínky, které musejí být kumulativně splněny, aby místní ordinář mohl 

dovolení udělit:  

a) je pro něj spravedlivý a rozumný důvod; 

b) katolická strana prohlásí, že je připravena chránit se nebezpečí odpadu od víry a 

poskytne upřímný příslib, že se ze svých sil bude snažit, aby všechny děti byly 

pokřtěny a vychovány v katolické církvi; 

c) o těchto příslibech katolické strany se včas uvědomí druhá strana tak, že bude 

známo, že si je opravdu vědoma příslibů a povinností katolické strany; 

d) obě strany se poučí o účelu a podstatných vlastnostech manželství, které žádný 

z uzavírajících nesmí vylučovat.  

 

Formulace užitá v kán. 1125 nedává pochyb o tom, že na udělení dovolení není 

právní nárok a je tedy věcí zralé úvahy místního ordináře, zda při splnění stanovených 

podmínek dovolení skutečně udělí. Ekumenický direktář pro posuzování existence nebo 

neexistence spravedlivého důvodu nabádá, aby bylo mimo jiné přihlédnuto 

k výslovnému odmítnutí z nekatolické strany.147 Spravedlivý důvod může být spatřován 

tam, kde „lze mít naději, že nekatolická strana bude přivedena do katolické církve nebo 

jestliže smíšené manželství je jedinou možností, jak uskutečnit právo na uzavření 

manželství nebo, konečně, jestliže jde o úpravu konkubinátu či zajištění řádné rodiny 

pro potomstvo“.148 Naopak důvodem k neudělení souhlasu může být případ, kdy se 

například snoubenci předem dohodnou, že vyloučí dobro dětí nebo jakoukoliv jejich 

katolickou výchovu. 

Podmínka formulovaná sub b) ukládá katolické straně prohlásit, že je připravena 

chránit se nebezpečí odpadu od víry a poskytne upřímný příslib, že se ze svých sil bude 

snažit, aby všechny děti byly pokřtěny a vychovány v katolické církvi. Kodex 

předpokládá, že partikulární právo blíže upraví způsob, kterým se takové prohlášení 

                                                 

145 dispenz je upravena v kán. 85 nn, pro dovolení se užijí ustanovení o reskriptu dle kán. 59 § 2 
146 PŘIBYL, Stanislav. Ekumenismus a právo, s. 156 
147 ED 150 
148 PŘIBYL, Stanislav. Ekumenismus a právo, str. 156 
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provede.149 Česká biskupská konference stanovila následující znění příslibu katolické 

strany:  

„Prohlašuji, že ve svém zamýšleném manželství budu zachovávat a rozvíjet svou víru 

a žít podle ní. Budu se upřímně snažit, jak to ode mne má víra vyžaduje, aby naše děti 

byly pokřtěny a vychovány v katolické církvi. Budu respektovat náboženskou svobodu a 

svědomí svého partnera (partnerky) a budu se starat o jednotu a stálost manželství a o 

udržování rodinného společenství.“150 

Rovněž bylo schváleno znění potvrzení nekatolické strany o tom, že byla o 

prohlášení katolické strany informována: „Je mi známo výše uvedené písemné 

prohlášení katolického partnera (partnerky).“151 Je vhodné na tomto místě zdůraznit, že 

kanonické právo ani předepsané prohlášení nevyžaduje od nekatolického partnera žádný 

písemný nebo ústní slib, tomu koneckonců odpovídá i formulace předepsaného 

prohlášení. Dle partikulárního práva je dokonce možné potvrzení nekatolické strany 

nahradit z pastoračních důvodů podpisy dvou svědků. Ekumenický direktář upozorňuje, 

že „je třeba vzít na vědomí, že nekatolický partner může cítit podobný závazek vzhledem 

ke svému křesťanskému přesvědčení“.152 Předem striktně známý nesouhlas nekatolické 

strany by měl být ordinářem zvažován při posuzování existence či neexistence 

spravedlivého a rozumného důvodu pro uzavření smíšeného manželství.  

Velmi citlivou otázkou, která může ve smíšeném manželství nastat je otázka 

výchovy dětí. Pro katolického křesťana platí norma trestního práva, která stanoví, že 

pokud jako rodič nechá své dítě pokřtít nebo vychovat v nekatolickém náboženství, 

bude potrestán nápravným nebo jiným spravedlivým trestem.153 Ekumenický direktář 

proto obsahuje ustanovení, které omezuje normu kanonického trestního práva: „Pokud 

přes veškerou snahu děti nejsou pokřtěny a vychovávány v katolické církvi, katolický 

rodič neupadá do trestu předepsaného kanonickým právem. Zároveň však nepomíjí jeho 

závazek předávat dětem katolickou víru. Tento požadavek se naplňuje například tím, že 

katolík aktivně přispívá ke křesťanské atmosféře domova; činí slovem i příkladem vše 

pro to, aby umožnil členům rodiny vážit si specifických hodnot katolické tradice; dělá 

všechno pro to, aby byl o své vlastní víře dobře informován, a byl tak schopný ji 

                                                 

149 CIC kán. 1126 
150 Směrnice ČBK o smíšených manželstvích promulgovaná dne 28. 1. 1999, účinnost od 1. 7. 1999 
151 Tamtéž 
152 ED 150 
153 CIC kán. 1366 
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vysvětlovat a hovořit o ní; modlí se s rodinou za milost jednoty křesťanů podle Boží 

vůle.“154 

Poslední nezbytnou podmínkou pro to, aby mohlo být uděleno dovolení ke 

smíšenému manželství, je to, že obě strany budou poučeny o podstatných vlastnostech 

manželství, které žádný z uzavírajících nesmí vylučovat. Zde se bude jednat o to, aby 

obě strany věděly, že manželství je trvalé společenství mezi mužem a ženou zaměřené 

k potomstvu, jehož podstatnými vlastnostmi jsou jednota a nerozlučitelnost.155 Uvedené 

právní pojetí je do značné míry minimem, které Ekumenický direktář překračuje a 

stanoví, že při přípravě manželů se má „zdůraznit to, co manželé jako křesťané společně 

sdílejí v životě milosti, ve víře, naději a lásce spolu s dalšími vnitřními dary Ducha 

svatého. V zájmu většího pochopení a jednoty by měly obě strany více poznávat 

náboženské přesvědčení svého partnera a učení a náboženskou praxi církve nebo 

církevního společenství, k němuž náleží. Aby se jim společné křesťanské dědictví lépe 

žilo, je jim potřeba připomínat, že společná modlitba je základem jejich duchovního 

souladu, a že čtení a studium Písma svatého je obzvláště důležité.“156 Velký 

ekumenický význam má také doporučení, že je „dobré v oprávněné situaci učinit 

pozitivní kroky a, pokud je to možné, navázat kontakty s duchovním jiné církve či 

církevního společenství, ačkoli to vždy nemusí být právě snadné“.157 Na uvedené 

ustanovení navazuje rovněž předpis partikulárního práva, totiž Směrnice ČBK pro 

přípravu na svátost manželství v ČR, která zakotvuje povinnost snoubenců účastnit se 

základní přípravy na manželství u katolického duchovního. Součástí přípravy je 

pochopitelně poučení o účelu a podstatných vlastnostech manželství.  

 

8.3. Forma uzavření manželství  

Podle ustanovení kán. 1108 jsou platná pouze ta manželství, která se uzavírají před 

oddávajícím místním ordinářem nebo farářem anebo před knězem nebo jáhnem od 

některého z nich pověřeným a před dvěma svědky. Platný kodex zná ještě mimořádnou 

formu uzavření manželství a to pouze před svědky. Pro platnost a dovolenost uzavření 

manželství touto mimořádnou formou musejí být současně splněny následující 

podmínky:  

                                                 

154 ED 151 
155 CIC kán. 1055, 1056, 1096 
156 ED 148, 149 
157 ED 147 
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a) oddávající příslušný podle norem práva buď není, nebo je možné se na něho 

obrátit jen se závažnou nesnází, 

b) je zde nebezpečí smrti nebo mimo nebezpečí smrti pokud se rozumně předvídá, 

že situace uvedená sub a) potrvá déle než jeden měsíc. 

 

V obou případech však platí, že pokud je dosažitelný jiný kněz nebo jáhen, který 

může být přítomen, musí být zavolán a spolu se svědky být přítomen uzavření 

manželství. Právě popsaná řádná případně mimořádná forma musí být zachována, 

jestliže alespoň jedna ze stran uzavírajících manželství je pokřtěna v katolické církvi 

nebo do ní byla přijata.158 Zachování stanovené kanonické formy je podmínkou 

platnosti uzavření manželství. Zvláštní ustanovení má kodex pro případ uzavírání 

smíšeného manželství katolické strany s nekatolickou stranou východního obřadu. 

V tomto případě je podle kán. 1127 zachování kanonické formy podmínkou nikoliv 

platnosti nýbrž dovolenosti uzavírání manželství. Pro platnost manželství se v tomto 

případě vyžaduje při zachování ostatních právních náležitostí toliko přítomnost 

duchovního. Ekumenický direktář v této souvislosti doplňuje, že manželství mezi 

katolíkem a členem východní církve je platné, pokud bylo uzavřeno v rámci 

náboženského obřadu svěceným udělovatelem a byly dodrženy i ostatní požadavky 

práva.159 Tato vstřícnost právního předpisu vyplývá ze skutečnosti, že východní církve 

mají „pravé svátosti a především díky apoštolské posloupnosti mají kněžství a 

eucharistii, které je s námi dosud těsně pojí“.160 

 

8.4. Dispenz od kanonické formy 

 

Platný kodex umožňuje v případě smíšených manželství rovněž udělit dispenz od 

kanonické formy. Podle obecného ustanovení upravujícího udělování dispenze platí, že 

dispenz smí být udělena jenom ze spravedlivého a rozumného důvodu, se zřetelem na 

okolnosti případu a závažnost zákona, od něhož se dispenzuje.161  Zvláštní podmínky 

pro udělení dispenze od kanonické formy stanoví kán. 1127 § 2 takto: 

 

                                                 

158 CIC kán. 1117 
159 ED 153 
160 UR 15 
161 CIC kán. 90 § 1 
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a) zachování kanonické formy brání vážné obtíže, 

b) ordinář místa katolické strany musí věc projednat s ordinářem místa oddavek, 

c) musí být zachována nějaká veřejná forma oddavek. 

Ekumenický direktář příkladmo uvádí, že „příčinou dispenzování může být udržení 

rodinného souladu, získání souhlasu rodičů k sňatku, uznání konkrétní náboženské 

vazby nekatolického partnera či jeho pokrevního příbuzenství s duchovním jiné církve či 

církevního společenství“.162  

S ohledem na jedinečnost manželství je zakázáno, aby se při uzavírání smíšeného 

manželství konaly dva oddělené náboženské obřady, při nichž by se výměna souhlasu 

vyjádřila dvakrát, či dokonce jedna bohoslužba, v níž by katolický a nekatolický 

duchovní vykonávali každý svůj obřad a v níž by byla učiněna dvě vyjádření 

manželského souhlasu současně nebo postupně.163 

 

8.5. Liturgické aspekty uzavření smíšeného manželství  

 

S uzavíráním smíšeného manželství rovněž souvisejí otázky účasti na liturgii a zejména 

účasti na eucharistii. Ekumenický direktář s ohledem na problémy, které mohou nastat 

z důvodu přítomnosti nekatolických svědků a hostů při spoluúčasti na eucharistii 

předpokládá, že „uzavření smíšeného manželství podle katolického formuláře většinou 

probíhá mimo eucharistickou liturgii“.164 Slavení eucharistie může povolit diecézní 

biskup, který současně podle rozhodne o tom, zda bude nekatolický manžel připuštěn 

k eucharistickému společenství. Pro takové rozhodnutí platí obecná pravidla, která byla 

popsána v příslušné kapitole této práce s tím, že diecézní biskup přihlédne rovněž „ke 

konkrétní situaci přijetí svátosti křesťanského manželství dvěma pokřtěnými 

křesťany“.165 

 Co se týče účasti katolických duchovních na nekatolických obřadech, zde platí, že 

katolický kněz nebo jáhen může být přítomen nebo se nějakým způsobem účastnit 

uzavření smíšeného manželství při splnění následujících podmínek:  

 

 

                                                 

162 ED 154 
163 CIC kán. 1127 § 2, ED 156 
164 ED 159 
165 ED 159 
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a) byla udělena dispenz od kanonické formy, 

b) kněz nebo jáhen byl pozván, 

c) účast předem schválil místní ordinář.166 

Spoluúčast katolického kněze nebo jáhna se omezuje pouze na případné přednášení 

modliteb, čtení z Písma, povzbuzení nebo požehnání manželům, vždy dle pozvání 

předsedajícího celebranta, který také jako jediný přijímá manželský souhlas.167 Je 

potřeba vyhnout se jakémukoliv „zdvojování“ obřadu, které zapovídají normy kodexu i 

Ekumenického direktáře.168 Podobně může být na žádost snoubenců s dovolením 

místního ordináře pozván duchovní z církve nebo církevního společenství k obdobné 

účasti na uzavření manželství dle katolického formuláře. 

                                                 

166 ED 157 
167 ED 157 
168 viz. výše v podkapitole věnující se dispenzi od kanonické formy 
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9. Možnosti kanonického práva v úpravě společenství 

s křesťany jiných církví  

 

Z právní úpravy katolické církve latinského obřadu týkající se společenství ve 

svátostech s křesťany nekatolických společenství je zřejmé, že toto společenství 

doposud není plné (communio non plena). Může tak vzniknout otázka, zda to není 

důsledek nedostatečné právní úpravy. Z dokumentů Druhého vatikánského koncilu 

vyplývá, že podpora jednoty křesťanů byla jedním z hlavních úkolů tohoto koncilu, na 

kterém se svým způsobem mají napříště podílet všichni křesťané. Nebylo by tedy 

správné, aby kanonické právo stanovilo normy, které jednotu nařídí, místo toho, aby, 

jak to na první pohled vypadá, pouze něco omezovalo či zakazovalo? Není kanonické 

právo „spíše brzdou než hnací silou ekumenického hnutí?“169   

Kanonické právo není a nemůže být odtrženo od reality a od stavu teologické reflexe 

a ekumenického dialogu. V tomto smyslu tedy není kanonické právo „svítilnou, která 

osvěcuje teologii cestu vpřed, ale spíše vlečkou, kterou za sebou teologie táhne“,170 

kanonické právo je odrazem aktuálního stavu ekumenického díla. Na druhou stranu, 

pokud bylo v ekumenickém díle dosaženo určitého výsledku, který byl následně 

zakotven v kanonickém právu, bylo by porušením práva, pokud by někdo takové 

ustanovení nerespektoval.171 Z tohoto úhlu pohledu má kanonické právo funkci garanta 

dosaženého „ekumenického minima“.172 Zároveň kanonické právo chrání před excesy, 

které by nerespektováním norem mohly ekumenický dialog spíše poškodit, než rozvíjet. 

Platné kanonické právo odpovídá stavu teologické reflexe a ekumenického dialogu. 

Případná úprava norem je podmíněna rozvojem teologické reflexe a prohloubením 

ekumenického dialogu. Úkol účastnit se ekumenického díla je svěřen nám všem a 

církevní dokumenty potvrzují, že naše účast na něm je dílem Ducha svatého.173 Úkolem 

kanonického práva je proto také pomáhat církvi, aby se „neuzavírala Svatému Duchu, 

který dá jednotu křesťanů jako dar. Čas, kdy se tak stane, však nemůže církevní právo 

Duchu svatému předepisovat.“174 

                                                 

169 BERNARD, Felix. Příkaz ekumenismu, s. 22 
170 BERNARD, Felix. Příkaz ekumenismu, s. 22 
171 například by byly splněny podmínky stanovené pro udělení svátosti smíření nekatolickému 

křesťanovi, avšak příslušný služebník by udělení svátosti odmítl 
172 PŘIBYL, Stanislav. Ekumenismus a právo, s. 13 
173 UR 2, UR 4 
174 BERNARD, Felix. Příkaz ekumenismu, s. 24 
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10. Závěr  

 

Druhý vatikánský koncil otevřel cestu k pronikání ekumenických principů do 

kanonického práva. Na základě Druhého vatikánského koncilu došlo k vývoji postoje 

k ekumenickému hnutí. Tomuto vývoji také odpovídá vývoj právní úpravy k větší 

ekumenické vstřícnosti, která se k obnovení jednoty křesťanů hlásí jako ke svému cíli. 

Nejprve byly tyto principy zakotveny ve dvoudílném „Ekumenickém direktáři“, 

následně byly v roce 1983 recipovány v novém Kodexu kanonického práva a v dalších 

navazujících dokumentech.  

Tato práce se pokusila zmapovat současnou právní úpravu společenství s křesťany 

jiných církví z pohledu katolického práva latinské církve. V rámci takto vymezeného 

tématu bylo pojednáno zejména o bohoslužebném společenství s důrazem na 

společenství ve svátostech, přičemž právní úprava různých forem společenství byla 

podrobněji zhodnocena. Bylo poukázáno na skutečnost, že společenství mezi 

katolickými křesťany a křesťany nekatolickými doposud není úplné, neboť to závisí na 

dosažení jednoty nebo alespoň konsenzu v teologických otázkách. Z tohoto důvodu je 

v některých otázkách právní úprava restriktivní, neboť to odráží doposud nenavozený 

stav jednoty a některá vzájemná neslučitelná pojetí a chápání. Na druhou stranu nelze 

přehlédnout, že tam, kde to současný stav ekumenického dialogu umožňuje, je 

společenství nejen dovolené, ale dokonce žádoucí.  

Na základě rozboru právní úpravy je možné konstatovat, že v případě nesvátostného 

bohoslužebného společenství jsou restrikce minimální a současná právní úprava přímo 

vybízí k takovému společenství – zejména ke společné modlitbě, což je dáno téměř 

stejným chápáním podstaty a smyslu modlitby napříč jednotlivými křesťanskými 

denominacemi. U svátostného společenství jsou samozřejmě restrikce větší, nicméně 

vždy platí, že omezení nikdy nejsou samoúčelná, ale jsou přímo úměrná nejednotě 

v chápání té které svátosti. To platí zejména pro svátosti smíření, pomazání nemocných 

a eucharistie, které mají v tomto smyslu zvláštní právní úpravu, neboť je možné je 

udělovat opakovaně a u nich proto společenství s křesťany jiných církví připadá 

zejména v úvahu. S tím také souvisí další podstatné zjištění, totiž že právní úprava 

společenství ve svátostech smíření, pomazání nemocných a eucharistie není 

diferencovaná dle jednotlivých svátostí, ale dle toho, s příslušníkem které církve se 
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společenství vytváří. Samostatná kapitola byla také věnována svátosti manželství, neboť 

tzv. smíšené manželství je vlastně speciálním druhem svátostného společenství.  

Ze sedmi svátostí byla zcela stranou ponechána svátost kněžství. Důvodem je to, že 

svátostné společenství u této svátosti je prozatím mimo jakoukoliv diskuzi. U této 

svátosti připadá do úvahy spíše otázka platnosti udělení takové svátosti v případě 

konverze, nikoliv svátostné společenství v pravém slova smyslu. 

Kanonické právo reflektuje aktuální stav ekumenického dialogu. Vedení 

ekumenického dialogu je podle magisteria katolické církve úkolem všech křesťanů. 

Pakliže bude v ekumenickém dialogu dosaženo dalšího pokroku, lze očekávat, že 

kanonické právo na tuto skutečnost zareaguje, jako se již stalo v době po Druhém 

vatikánském koncilu. To platí také a zejména pro právní úpravu bohoslužebného 

společenství včetně společenství ve svátostech.  
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