
Kongregace pro klérus 
 
                DIREKTÁ Ř PRO SLUŽBU A ŽIVOT KN ĚŽÍ 
 
                              ÚVOD 
 
    Bohatá zkušenost církve s kn ěžskou službou a s životem kn ěží, jež je shrnuta v r ůzných 
dokumentech u čitelského ú řadu,<$F Z nejnov ějších dokument ů srv. DRUHÝ VATIKÁNSKÝ KONCIL, 
Věrou čná konstituce o církvi Lumen gentium (dále pouze LG),28; Dekret o výchov ě ke kn ěžství 
Optatam totius (dále pouze OT),22; Dekret o pastý řské služb ě biskup ů v církvi Christus Dominus 
(dále pouze CD),16; Dekret o služb ě a život ě kn ěží Presbyterorum ordinis (dále pouze PO); 
PAVEL VI., Encyklika Sacerdotalis caelibatus (24. července 1967): AAS 59 (1967),657-697; POSV. 
KONGREGACE PRO KLÉRUS, Okružní list Inter ea (4. listopadu 1969): AAS 62 (1970),123-134; 
BISKUPSKÁ SYNODA, Dokument o služebném kn ěžství Ultimis temporibus (30. listopadu 1971): AAS 
636 (1971),898-922; Codex Iuris Canonici (25. ledna 1983 - dále pouze CIC),kán.273-289; 232-
264; 1008-1054; KONGREGACE PRO KATOLICKOU VÝCHOVU, Ratio fundamentalis institutionis 
sacerdotalis (19. b řezna 1985),101; JAN PAVEL II., Listy kněžím k Zelenému čtvrtku; Katecheze 
o kn ěžích p ři všeobecných audiencích od 31. b řezna do 22. zá ří 1993.> se v našich dnech 
rozrostla o nové podn ěty díky nauce obsažené v apoštolské exhortaci Pastores dabo vobis .<$F 
JAN PAVEL II., Posynodní apoštolská exhortace Pastores dabo vobis (25. b řezna 1992 - dále 
pouze PDV): AAS 84 (1992), 657-804.> 
    Zve řejn ění tohoto dokumentu - kde Svatý otec cht ěl spojit sv ůj hlas římského biskupa a 
Petrova nástupce s hlasy synodních Otc ů - bylo pro kn ěze a pro celou církev po čátkem v ěrné a 
plodné cesty prohloubení a uplatn ění jeho jednotlivých bod ů. 
    "Zvláštním zp ůsobem pot řebuje dnes p řednostní pastý řský úkol nové evangelizace, který se 
týká veškerého Božího lidu a vyžaduje nové nadšení,  nové cesty a nové vyjád ření zv ěsti a 
sv ědectví evangelia, kn ěze, kte ří jsou zako řeněni v Kristov ě tajemství, pln ě do n ěho pono řeni 
a schopni uskute čnit nový zp ůsob pastý řského života v úzkém spojení s papežem, biskupy a m ezi 
sebou a v plodné spolupráci s v ěřícími laiky.<$F Tamtéž,18: cit.,685> 
    Prvotní odpov ědnost za tuto novou evangelizaci t řetího tisíciletí mají kn ěží, kte ří však 
musí, aby mohli uskute čnit své poslání, v sob ě p ěstovat život, který obráží čirou pr ůzra čnost 
jejich totožnosti, musí prožívat spole čenství lásky s Ježíšem Kristem, nejvyšším a v ěčným 
velekn ězem, hlavou a u čitelem, ženichem a pastý řem církve tak, že upev ňují sv ůj duchovní život 
a svou službu trvalou a úplnou formací. 
    Tento direktá ř, jejž si p řáli mnozí biskupové, jak b ěhem synody roku 1990, tak b ěhem 
všeobecné porady biskup ů, po řádané Kongregací pro klérus, chce odpov ědět na zmín ěné požadavky. 
    P ři zpracování jednotlivých bod ů se bral z řetel jak na p řipomínky celého sv ětového 
episkopátu, který byl pro tento ú čel zvlášt ě žádán o radu, tak na výsledky prací plenárního 
shromážd ění ve Vatikán ě v říjnu 1993, tak kone čně i na úvahy mnoha teolog ů, kanonist ů a 
odborník ů z r ůzných zem ěpisných oblastí, kte ří se vyznají v sou časných pastora čních pom ěrech. 
    Byla zde snaha nabídnout praktické body, jež by  mohly sloužit co nejvíce jednotným 
podnět ům, aniž by se sm ěrnice poušt ěly do takových podrobností, jež rozvážní a horliví pastý ři 
mohou prosp ěšně zvážit pouze na základ ě oprávn ěných místních zvyk ů a skute čných podmínek každé 
diecéze a biskupské konference. Vzhledem k tomu, že  tento dokument má povahu direktá ře, zdálo 
se v sou časných okolnostech vhodným p řipomenout pouze takové body nauky, jež tvo ří základ 
totožnosti, duchovního života a trvalé formace kn ěží. 
    Dokument tedy nezamýšlí p ředložit vy čerpávající pojednání o kn ěžství, ani nechce být 
pouhým a prostým zopakováním toho, co již u čitelský ú řad církve hodnov ěrn ě prohlásil; chce 
spíše odpov ědět na nejd ůležit ější otázky jak naukového, tak disciplinárního a pas tora čního 
rázu, s nimiž se kn ěží setkávají p ři úkolu nové evangelizace. 
    Tak nap ř. bylo úmyslem objasnit, že pravá kn ěžská totožnost, jak si ji p řál božský u čitel 
a jak byla stále prožívána v církvi, je neslu čitelná se snahami, jež by cht ěly zbavit obsahu 
nebo zrušit skute čnost služebného kn ěžství. Zcela zvláštním zp ůsobem byl zvýrazn ěn nám ět 
spole čenství, na n ějž je dnešní doba mimo řádně citlivá pro dopad, který má na život kn ěze. 
Totéž lze říci o kn ěžském duchovním život ě, který v našich dobách utrp ěl nemálo poruch, 
jejichž p ří činou byl p ředevším sekularismus a zcestný antropologismus. Uká zalo se kone čně 
nutným nabídnout n ěkteré rady pro p řiměřenou trvalou formaci, která by kn ěžím pomáhala 
radostn ě a odpov ědně žít jejich povolání. 
    Text je p řirozen ě ur čen prost řednictvím biskup ů všem kn ěžím církve latinského ob řadu. 
Pokyny v n ěm obsažené se týkají zvlášt ě kn ěží diecézního kléru, i když mnohé z nich, s 
pat ři čnými úpravami, jsou závazné i pro kn ěze, kte ří jsou členy řádů, kongregací a spole čností 
apoštolského života. 
    Je žádoucí, aby tyto sm ěrnice pomohly každému kn ězi prohlubovat vlastní totožnost a 
rozvíjet vlastní duchovní život, aby kn ěze povzbudily ve služb ě a v uskute čňování vlastní 
trvalé formace, jež závisí p ředevším od n ěho samého, aby se staly výchozím bodem bohatého a 
hodnov ěrného apoštolátu k užitku církve a celého sv ěta. 
 
Kongregace pro klérus, Zelený čtvrtek 1994 
 
José T.Kard.Sanchez                + Crescenzio Sep e 



      Prefekt                Titulární arcibiskup g radský 
                                    Sekretá ř 
 
                           1. kapitola 
                        TOTOŽNOST  KN ĚZE 
 
    1 . Celé církvi byla dána ú čast na kn ěžském pomazání Krista v Duchu svatém. V církvi se 
totiž "všichni v ěřící stávají svatým královským kn ěžstvem, p řinášejí Bohu skrze Ježíše Krista 
duchovní ob ěti a zv ěstují veliké skutky toho, který je ze tmy povolal k  svému obdivuhodnému 
sv ětlu (srv. 1 Petr 2,5.9)."<$F PO,2.> V Kristu je se zřetelem na spásu všech lidí celé jeho 
tajemné t ělo skrze Ducha svatého spojeno s Otcem. 
    Církev však nem ůže toto poslání uskute čnit sama: veškerá její činnost si naprosto vnit řně 
žádá spojení s Kristem, hlavou jejího t ěla. Nerozlu čně spojená se svým Pánem neustále od n ěho 
samého p řijímá milost a pravdu, jakož i vedení a podporu, ab y všem a každému mohla být 
"znamením a nástrojem niterného spojení s Bohem a j ednoty celého lidského pokolení".<$F LG,1.> 
    Služebné kn ěžství má svou oprávn ěnost v tomto výhledu životní a ú činné jednoty církve s 
Kristem. Touto službou totiž Pán pokra čuje mezi svým lidem v uskute čňování činností, jež 
přísluší pouze jemu, nakolik je hlava svého t ěla. A tak služebné kn ěžství hmatateln ě 
zpřítom ňuje činnost, která je vlastní Kristu jako hlav ě a sv ědčí o tom, že Kristus neopustil 
svou církev, nýbrž ji stále svým nepomíjejícím kn ěžstvím oživuje. Proto církev považuje 
služebné kn ěžství za dar , jehož se jí dostalo službou n ěkterých jejích v ěřících. 
    Tento dar, ustanovený Kristem, aby pokra čoval ve svém vlastním poslání spásy, byl prvotn ě 
sv ěřen apoštol ům a pokra čuje v církvi prost řednictvím biskup ů, jejich nástupc ů. 
 
    2 . Svátostné sv ěcení, jež se uskute čňuje vkládáním rukou a posv ěcující modlitbou biskupa, 
vytvá ří ve sv ěcenci "zvláštní vztah, který kn ěze spojuje s Kristem nejvyšším velekn ězem a 
dobrým pastý řem".<$F PDV,11: cit.,675.> 
    Kn ěžská totožnost tedy vychází ze zvláštní ú časti na Kristov ě kn ěžství, a proto se 
vysv ěcený v církvi a pro církev stane skute čným, živým a pr ůzra čným obrazem Krista kn ěze, 
"svátostným zp řítomn ěním Krista hlavy a pastý ře".<$F Tamtéž ,15: cit.,680> Sv ěcením kn ěz 
"dostává darem duchovní moc, jež je ú častí na pravomoci, kterou Ježíš Kristus skrze svého  
Ducha vede církev".<$F Tamtéž ,21: cit.,688; srv. PO,2,12.> 
    Toto svátostné ztotožn ění s nejvyšším a v ěčným velekn ězem uvádí kn ěze zvláštním zp ůsobem 
do trinitárního tajemství a Kristovým tajemstvím do  služebného spole čenství církve, aby 
sloužil Božímu lidu.<$F Srv. PDV,12c: cit.,676.> 
 
Trinitární rozm ěr 
 
    3 . Jako je pravda, že každý k řesťan je k řtem ve spojení s trojjediným Bohem, tak je též 
pravda, že sv ěcením obdrženým ve svátosti kn ěžství je kn ěz vno řen do zcela zvláštního a 
jedine čného vztahu s Otcem, Synem a Duchem svatým. Nebo ť "naše totožnost má sv ůj nejhlubší 
pramen v lásce Otcov ě. Se Synem, nejvyšším velekn ězem a dobrým pastý řem, jehož Otec poslal, 
jsme svátostn ě spojeni služebným kn ěžstvím p ůsobením Ducha svatého. Život a služba kn ěze jsou 
pokra čováním života a činnosti samotného Krista. Taková je naše totožnost,  naše pravá 
důstojnost, pramen naší radosti, jistota našeho život a.<$F Tamtéž,18: cit.,685-686; Poselství 
synodních Otc ů Božímu lidu (28. října 1990), III: " L'Osservatore romano ", 29.-30. října 1990. 
    Totožnost, služba a život kn ěze jsou tedy v bytostném vztahu ke t řem božským osobám se 
zřetelem na kn ěžskou službu v církvi. 
 
    4 . Kn ěz "jako viditelné prodloužení a svátostné znamení K rista v jeho postavení v ůči 
církvi a sv ětu, jako trvalý a stále nový po čátek spásy",<$F PDV,16: cit.,682.> je v člen ěn do 
trinitární dynamiky spásy se zvláštní odpov ědností. Jeho totožnost vyv ěrá z ministerium verbi 
et sacramentorum , jež je v podstatném vztahu ke spásonosnému tajems tví lásky Otcovy (srv. Jan 
17,6-9.24; 1 Kor 1,1; 2 Kor 1,1), ke skute čnosti, že Kristus jako kn ěz si volí a osobn ě volá 
svého služebníka, aby byl s ním (srv. Mk 3,15), a k  daru Ducha svatého (srv. Jan 20,21), který 
knězi udílí pot řebnou sílu, aby mohl dávat život mnoha Božím d ětem, jež jsou shromážd ěny v 
jediném lidu na cest ě k Otcovu království. 
 
    5 . Z toho lze pochopit, že kn ěžská totožnost má podstatn ě ráz vztahu (srv. Jan 
17,11.21)<$F Srv. tamtéž ,12: cit.,675-677.> 
    Milost a nezrušitelné znamení ud ělené svátostným pomazáním Ducha svatého<$F Srv. 
TRIDENTSKÝ KONCIL. Sessio XXIII, De sacramento ordinis : DS,1763-1778; PDV,11-18: cit.,673-686; 
JAN PAVEL II., Katecheze p ři všeobecné audienci 31. b řezna 1993: " L´Osservatore Romano ", 
1.dubna 1993.> staví kn ěze do osobního vztahu k Trojici, protože jsou prame nem kn ěžského bytí 
a jednání. Tento vztah musí tedy kn ěz vnit řně a osobn ě prožívat, v dialogu adorace a lásky se 
t řemi božskými osobami, s v ědomím, že p řijatý dar mu byl dán pro službu všem. 
 
Kristologický rozm ěr 
 
    6 . Kristologický rozm ěr, podobn ě jako trinitární, vyv ěrá p římo ze svátosti, jež bytostn ě 



připodob ňuje Kristu kn ězi, u čiteli, posv ětiteli a pastý ři svého lidu.<$F Srv. LG,18-31; PO,2; 
CIC,kán.1008.> 
    V ěřící, kte ří jsou vybráni a ur čeni ke služebnému kn ěžství, z ůstávajíce i nadále za člen ěni 
do všeobecného kn ěžství, dostávají nezrušitelnou ú čast na tomtéž a jediném kn ěžství Krista v 
jeho rozm ěru prost ředníka a Pána, aby posv ěcovali, u čili a vedli celý Boží lid. A tak, 
jestliže z jedné strany všeobecné kn ěžství v ěřících a služebné nebo svátostné kn ěžství jsou 
nutn ě zam ěřeny jedno k druhému navzájem, protože ob ě, každé svým zp ůsobem, mají podíl na 
jediném kn ěžství Krista, na druhé stran ě se navzájem podstatn ě liší.<$F Srv. LG,10; PO,2> 
    V tomto smyslu je totožnost kn ěze n ěčím novým vzhledem k totožnosti všech k řesťanů, kte ří 
mají ve svém celku k řtem ú čast na jediném kn ěžství Krista a jsou povoláni vydávat mu sv ědectví 
na celé zemi.<$F Srv. DRUHÝ VATIKÁNSKÝ KONCIL, Dekr et Apostolicam actuositatem , 3; JAN PAVEL 
II., Posynodní apoštolská exhortace Christifideles laici (30. prosince 1988),14: AAS 81 
(1989),409-413.> Zvláštnost služebného kn ěžství tkví v tom, že všichni v ěřící pot řebují 
prost řednictví a vládu Krista, jež se zviditel ňují výkonem služebného kn ěžství. 
    V této jednozna čně kristologické totožnosti si kn ěz musí být v ědom, že jeho život je 
tajemství zcela pono řené novým a zvláštním zp ůsobem do tajemství Krista a církve a že toto jej 
pln ě zavazuje v pastý řské činnosti a je též zdrojem mimo řádné odm ěny.<$F Srv. PDV,13-14: 
cit.,677-679; JAN PAVEL II., Katecheze p ři všeobecné audienci 31. b řezna 1993: cit.> 
 
    7 . Kristus p řidružuje apoštoly k svému vlastnímu poslání: "Jako Otec poslal mne, tak i já 
posílám vás" (Jan 20,21). Již v samotném sv ěcení je bytostn ě p řítomný rozm ěr poslání. Kn ěz je 
vybrán, posv ěcen a vyslán, aby ú činn ě zp řítomnil toto v ěčné Kristovo poslání, jehož 
právoplatným p ředstavitelem a hlasatelem se stává:" Kdo poslouchá vás, poslouchá mne, kdo 
pohrdá vámi, pohrdá mnou; kdo však pohrdá mnou, poh rdá tím, který m ě poslal". (Lk 10,16). 
    Lze tedy říci, že p řipodobn ění Kristu svátostným sv ěcením ur čuje kn ěze v l ůně Božího lidu 
tím, že kn ěz má vlastním zp ůsobem ú čast na posv ěcující, u čitelské a pastý řské moci samého 
Ježíše Krista, hlavy a pastý ře církve.<$F Srv. PDV,18: cit.,684-686.> 
    Když jedná in persona Christi Capitis , stává se kn ěz služebníkem podstatných spásných 
skutk ů, p ředává pravdy nutné ke spáse a je pastý řem Božího lidu tím, že jej vede ke svatosti. 
<$F Srv. tamtéž ,15: cit.,679-681.> 
 
Pneumatologický rozm ěr 
 
    8 . V kn ěžském sv ěcení dostává kn ěz pe čeť Ducha svatého, která z n ěj činí člov ěka 
poznamenaného svátostným znamením, aby navždy byl s lužebníkem Krista a církve. Ujišt ěn 
příslibem, že Ut ěšitel "s ním z ůstane navždy" (Jan 14,16-17), kn ěz ví, že nikdy neztratí 
přítomnost a ú činnou moc Ducha svatého, aby mohl vykonávat svou sl užbu a prožívat pastý řskou 
lásku jako naprostý dar sebe sama pro spásu svých b rat ří a sester. 
 
    9 . Je to op ět Duch svatý, kdo ve sv ěcení kn ězi p ředává prorocký úkol zv ěstovat a 
pravomocn ě vykládat Boží slovo. Se všemi kn ěžími za řazen do spole čenství církve bude kn ěz 
veden Duchem Pravdy, jehož Otec seslal skrze Krista  a který ho nau čí všemu tak, že p řipomene 
vše, co Ježíš řekl apoštol ům. Proto kn ěz pomocí Ducha svatého a zkoumáním Božího slova v 
Písmech ve sv ětle podání a u čitelského ú řadu<$F Srv. DRUHÝ VATIKÁNSKÝ KONCIL, V ěrou čná 
konstituce Dei Verbum (dále pouze DV),10; PO,4.> objevuje bohatství slova , aby je zv ěstoval 
církevnímu spole čenství, jež je mu sv ěřeno. 
 
    10 . Svátostným znamením a ztotožn ěním svého úmyslu s úmyslem církve je kn ěz stále ve 
spojení s Duchem svatým, když slaví bohoslužbu, p ředevším eucharistii a další svátosti. 
    V každé svátosti je totiž Kristus ten, kdo jedn á ve prosp ěch církve skrze Ducha svatého, 
jehož ú činnou moc vzývá kn ěz sloužící in persona Christi .<$F Srv. PO,5; Katechismus katolické 
církve (dále pouze KKC),1120.> 
    Ú činnost vysluhování svátosti vychází tedy ze slova K ristova, který ji ustanovil, a z moci 
Ducha, jehož církev často vzývá v epiklesi. 
    Toto je obzvlášt ě z řejmé v eucharistické modlitb ě, kde kn ěz vzývá moc Ducha svatého nad 
chlebem a vínem, když pronáší Ježíšova slova a zp řítom ňuje tajemství t ěla a krve skute čně 
přítomného Krista. 
 
    11 . A kone čně ve spojení s Duchem svatým nachází kn ěz sílu k tomu, aby vedl sob ě sv ěřené 
spole čenství a aby je zachoval v jednot ě, jakou si p řeje Pán.<$F Srv. PO,6.> Modlitba kn ěze v 
Duchu svatém se m ůže utvá řet podle velekn ěžské modlitby Ježíše Krista (srv. Jan 17). Kn ěz se 
musí proto modlit za jednotu v ěřících, aby byli jedno, aby tak sv ět uv ěřil, že Otec poslal 
Syna pro spásu všech. 
 
Církevní rozm ěr 
 
    12 . Kristus, trvalý a stále nový po čátek spásy, je tajemství pramene, odkud vyv ěrá 
tajemství církve, jeho t ěla a jeho nev ěsty, jež je od svého ženicha povolána, aby byla 
znamením a nástrojem spásy. Činností sv ěřenou apoštol ům a jejich nástupc ům Kristus stále 
oživuje svou církev. 



    Kristovým tajemstvím je kn ěz, když koná svou mnohostrannou službu, v člen ěn i do tajemství 
církve, jež "si ve ví ře uv ědomuje, že nemá p ůvod v sob ě, nýbrž v Kristov ě milosti skrze Ducha 
svatého".<$F PDV,16: cit.681.> Tím zp ůsobem kn ěz, když je v církvi , má i své postavení vůči 
církvi .<$F Srv. tamtéž .> 
 
    13 . Svátost sv ěcení dává totiž kn ězi nejen ú čast na tajemství Krista kn ěze, u čitele, hlavy 
a pastý ře, nýbrž ur čitým zp ůsobem i na tajemství Krista "služebníka a ženicha c írkve".<$F 
Tamtéž,3: cit.,661> Církev je "t ělo" Krista, který ji miloval a miluje tak dalece, ž e vydává 
sám sebe za ni (srv. Ef 5,25); stále ji obnovuje a očis ťuje Božím slovem a svátostmi (srv. 
tamtéž 5,26); usiluje, aby byla stále krásn ější (srv. tamtéž 5,27), a kone čně ji sytí a pe čuje 
o ni (srv. tamtéž 5,29). 
    Kn ěží jako spolupracovníci biskup ů tvo ří se svým biskupem jediný kn ěžský sbor<$F Srv. 
LG,28; PO,7; CD 28; DRUHÝ VATIKÁNSKÝ KONCIL, Dekret  Ad gentes ,19; PDV,17: cit.,683> a na 
podřízeném stupni mají ú čast na jediném kn ěžství Krista a jakýmsi zp ůsobem mají ú čast, nakolik 
zpodob ňují biskupa, na onom snubním rozm ěru v ůči církvi, který je výrazn ě vyjád řen v ob řadu 
biskupského sv ěcení p ředáním prstenu.<$F Srv. LG,28; Pontificale Romanum, De ordinatione 
episcopi, presbyterorum et diaconorum , cap. I,n.51; Ed. typica altera 1990,26.> 
    Kn ěží, kte ří "v jednotlivých místních shromážd ěních v ěřících zp řítom ňují jistým zp ůsobem 
biskupa, s nímž jsou d ůvěrn ě a velkodušn ě spojeni",<$F LG,28.> musí být v ěrni nev ěst ě a tak řka 
jako žijící ikony Krista ženicha nechat p ůsobit mnohostranné projevy toho, jak Kristus se 
církvi dává. 
    Pro toto spojení s Kristem ženichem je i služeb né kn ěžství zakotveno - jako Kristus, s 
Kristem a v Kristu - v onom tajemství spásonosné lá sky, na níž se podílí manželství mezi 
křesťany. 
    Kn ěz, povolaný naprosto svobodným úradkem nadp řirozené lásky musí církev milovat tak, jako 
ji miloval Kristus, že jí zasv ětí všechny své síly a ob ětuje se pastý řskou láskou tak, že 
každodenn ě dává sv ůj vlastní život. 
 
    14 . Pán ův p říkaz jít ke všem národ ům (srv. Mt 28,18-20) ur čuje další zp ůsob toho, jak kn ěz 
stojí v ůči církvi.<$F Srv. PDV,16: cit.,681> Vyslán - missus - od Otce skrze Krista pat ří kn ěz 
"bezprost ředně" všeobecné církvi,<$F Srv. KONGREGACE PRO NAUKU VÍ RY, List o církvi jako 
spole čenství Communionis notio (28.kv ětna 1998),10: AAS 85 (1993),844.> jež má poslání 
zv ěstovat radostnou zv ěst "až na konec zem ě" (Sk 1,8).<$F Srv. JAN PAVEL II., Encyklika 
Redemptoris missio , 23a: AAS 83 1991,269.> 
    "Duchovní dar, který kn ěží p řijali p ři svém sv ěcení, je uschop ňuje k nejširšímu a 
všeobecnému poslání spásy.<$F PO,10; srv.PDV,32: ci t.,709-710> Sv ěcením a p řijatou službou 
jsou totiž všichni kn ěží napojeni na biskupský sbor a v hierarchickém spo le čenství s ním, 
podle svého povolání a milosti, slouží dobru celé c írkve.<$F Srv. LG,28; PO,7.> Proto 
příslušnost jedné místní církvi skrze inkardinaci<$F Srv. CIC, kán.266, § 1.> nesmí kn ěze 
uzav řít do úzkoprsé a omezené mentality, nýbrž ho musí o tevírat pro službu i ostatním církvím, 
protože každá církev je částe čným uskute čněním jediné církve Ježíše Krista natolik, že 
všeobecná církev žije a plní své poslání v místních  a z místních církví, které ale žijí v 
spole čenství s ní. Všichni kn ěží musí tedy mít misioná řské srdce a smýšlení a být otev řeni 
pot řebám církve a sv ěta.<$F Srv. LG 23; POSV. KONGREGACE PRO KLÉRUS, pok yny Postquam apostoli 
(25. b řezna 1980),5; 14; 23: AAS 72 (1980),346-347, 353-35 4; 360-361; TERTULLIANUS, De 
praescriptione ,20,5-9: CCL 1,201-202.> 
 
    15 . Je d ůležité, aby si kn ěz pln ě uv ědomoval a hluboce prožíval tuto misijní skute čnost 
svého kn ěžství v plném souladu s církví, jež dnes jako v čera cítí nutnost vysílat služebníky 
do míst, kde je jejich poslání pot řebnější, a usilovat o rovnom ěrn ější rozd ělení kléru.<$F 
Srv. LG,23; PO,10; PDV,32; cit.,709-710; POSV. KONG REGACE PRO KLÉRUS, Pokyny Postquam apostoli 
(25. b řezna 1980): AAS 72 (1980),343-364 KONGREGACE PRO EV ANGELIZACI NÁRODŮ, Pastorální 
příru čka pro diecézní kn ěze církví, jež spadají do pravomoci Kongregace pro evangelizaci 
národ ů (1. října 1989 - dále pouze Pastorální p říru čka...),4; CIC,kán.271> 
    Tuto životní pot řebu církve v dnešním sv ět ě musí poci ťovat a prožívat každý kn ěz p ředevším 
a podstatn ě jako životní úkol uvnit ř církve a k její služb ě. 
    Jsou proto nep řijatelné všechny takové názory, jež ve jménu špatn ě pochopené úcty k 
jednotlivým kulturám sm ěřují k tomu, aby znetvo řily misijní činnost církve, jež je povolána 
naplnit ono všeobecné poslání spásy, jež p řesahuje a m ělo by oživovat všechny kultury.<$F Srv. 
Pastorální p říru čka ...; JAN PAVEL II., Encyklika Redemptoris missio (7. prosince 1990) 54; 67: 
cit.,310-302; 315-316.> 
    Je t řeba též podotknout, že univerzální ší ře, jež je kn ěžské služb ě vlastní a 
nepominutelná, odpovídá spole čensko-kulturnímu rázu sou časného sv ěta, kde se poci ťuje 
požadavek odbourat p řehrady, jež rozd ělují národy a státy, a snaha p ředevším vzájemnou 
spoluprací kultur sbrat řit lidi navzdory zem ěpisným vzdálenostem, jež je d ělí. 
    Dnes více než kdy jindy proto klérus musí cítit  jako apoštolský úkol sjednocovat všechny 
lidi v Kristu, v jeho církvi. 
 
    16 . Další projev toho, že kn ěz stojí v ůči církvi, tkví v tom, že vede k posv ěcení v ěřící, 
kte ří jsou sv ěřeni jeho služb ě, jež je podstatn ě pastý řská. 



    Tato skute čnost, již je t řeba prožívat pokorn ě a d ůsledn ě, m ůže být vystavena dv ěma 
opačným pokušením. 
    První je vykonávat vlastní službu jako neomezen ý vládce stáda (srv. Lk 22,24-27; 1 Petr 
5,1-4), zatímco druhé tkví v tom, že vlastní p řipodobn ění Kristu hlav ě a pastý ři se ztratí v 
nesprávném pojetí spole čenství. 
    První pokušení bylo silné i pro samotné u čedníky a Ježíš proti n ěmu výrazn ě a op ětovn ě 
vystupoval: každou pravomoc je t řeba vykonávat v duchu služby jako amoris officium<$ F SV. 
AUGUSTIN, In Iohannis Evangelium Tractatus , 123,5: CCL 36,678> a jako nezištný dar sebe sama 
pro dobro stáda (srv. Jan 13,14; 10,11). 
    Kn ěz si musí stále p řipomínat, že Pán a Mistr "nep řišel, aby si nechal sloužit, ale aby 
sloužil" (Mk 10,45), že se sklonil, aby svým u čedník ům umyl nohy (srv. Jan 13,5), než zem řel 
na k říži a než je vyslal do celého sv ěta (srv. Jan 20,21). 
    Kn ěží budou vydávat právoplatné sv ědectví vzk říšenému Pánu, jemuž byla "dána veškerá moc 
na nebi i na zemi" (Mt 28,18), budou-li svou moc up lat ňovat v pokorné, avšak i pravomocné 
služb ě sv ěřenému stádu <$F Srv. PDV,21: cit.,688-690; CIC,kán. 274> a s ohledem na úkoly, jež 
Kristus a církev sv ěřují v ěřícím laik ům<$F Srv. CIC,kán.275,§ 2; 529,§ 1.> jakož i v ěřícím, 
kte ří zasv ětili sv ůj život Bohu slibem evangelních rad.<$F Srv. tamtéž , kán.574,§ 1.> 
 
    17 . Často se stává, že ti, kte ří se cht ějí vyhnout prvé úchylce, upadnou do druhé, jež 
směřuje k odstran ění jakékoli rozdílnosti úkol ů mezi údy tajemného t ěla Kristova, jímž je 
církev, a tak vlastn ě popírají jasné u čení církve o rozlišení mezi všeobecným a služebným 
kněžstvím.<$F Srv. TRIDENTSKÝ KONCIL, Sessio XXIII, De sacramento ordinis ,kap.1 a 4,kán.3,4,6: 
DS,1763-1776; LG,10; POSV. KONGREGACE PRO NAUKU VÍR Y, List biskup ům katolické církve o 
některých otázkách týkajících se sloužícího eucharist ii Sacerdotium ministeriale (6.srpna 
1983); 1: AAS 75 (1983),1001.> 
    Mezi r ůznými záludnostmi, jež lze dnes pozorovat, se nachá zí takzvaný "demokraticismus". V 
této souvislosti je nanejvýš vhodné p řipomenout, že církev uznává všechny zásluhy a hodno ty, 
jež demokratická kultura s sebou p řinesla do ob čanské spole čnosti. Ostatn ě církev se vždy 
zasazovala všemi prost ředky, jež m ěla k použití, za uznání stejné d ůstojnosti všech lidí. 
Posiln ěn touto církevní tradicí se Druhý vatikánský koncil  otev řeně vyslovil o spole čné 
důstojnosti všech pok řt ěných v církvi.<$F Srv. LG,9.> 
    Je však t řeba též zd ůraznit, že nelze automaticky p řenášet na církev mentalitu a praxi, 
jež jsou vlastní n ěkterým spole čensko-politickým a kulturním proud ům naší doby. Církev totiž 
vděčí za své bytí a za své uspo řádání spásnému Božímu plánu. Považuje sebe samu za dar 
láskyplné v ůle Otce, který ji osvobodil ponížením svého syna na  k říži. Církev tedy chce - v 
Duchu svatém - naprosto odpovídat a být zcela v ěrná svobodné a osvobozující v ůli svého Pána 
Ježíše Krista. Z tohoto tajemství spásy vyplývá, že  církev je svou p řirozenou povahou 
skute čností, jež se liší od pouhých lidských spole čností. 
    Takzvaný "demokraticismus" je tedy závažné poku šení, protože sm ěřuje k tomu, aby se 
popírala pravomoc a milost Krista jako hlavy a aby se znetvo řila církev, jako by nebyla nic 
jiného než n ějaká lidská spole čnost. Takové pojetí popírá její vlastní hierarchick é 
uspo řádání, jak si je p řál její božský zakladatel, jak u čitelský ú řad vždy jasn ě u čil a jak je 
církev sama nep řetržit ě žila. 
    Ú čast v církvi je zakotvena v tajemství spole čenství, jež svou povahou v sob ě zahrnuje 
přítomnost a činnost církevní hierarchie. 
    D ůsledkem toho nelze v církvi p řijmout takové smýšlení, jež se n ěkdy projevuje p ředevším v 
některých ústrojích církevního spole čenství a jež sm ěřuje jak k tomu, aby se sm ěšovaly úkoly 
kněží a v ěřících laik ů, tak k tomu, aby se nerozlišovala pravomoc vlastní  biskupovi od 
pravomoci kn ěží jako spolupracovník ů biskup ů, tak i k tomu, aby se popírala výlu čnost Petrovy 
služby v biskupském sboru. 
    V této souvislosti je t řeba p řipomenout, že kn ěžské spole čenství (presbyterium) a kn ěžská 
rada nejsou výrazem práva na sdružování klerik ů a tím mén ě je lze pak chápat ve sv ětle 
odborových p ředstav, jež jsou spojeny s vymáháním práv a zájm ů jedné strany, což je cizí 
církevnímu spole čenství.<$F Srv. PO,7.> 
 
    18 . Rozlišení mezi všeobecným a služebným kn ěžstvím naprosto neznamená odlou čení nebo 
rozd ělení mezi údy k řesťanské obce, nýbrž uvádí v soulad a sjednocuje život  církve. Ta totiž, 
nakolik je Kristovo t ělo, je organické spole čenství všech úd ů, kde každý slouží spole čnému 
životu, prožívá-li pln ě sv ůj vlastní vyhran ěný úkol a své vlastní jedine čné poslání (srv. 1 
Kor 12,12nn).<$F Srv. Pastorální p říru čka...,3.> 
    Nikomu tedy nep řísluší m ěnit, co si Kristus žádal pro svou církev. Ta je ner ozlu čně 
spojena se svým zakladatelem a hlavou, od n ěhož jediného dostává darem mocí Ducha svatého 
služebníky, aby sloužili jejím v ěřícím. Krista, který povolává, posv ěcuje a posílá skrze své 
právoplatné pastý ře, nelze nahradit n ějakým spole čenstvím, jež by si cht ělo, by ť i v p řípad ě 
mimořádné nouze, vyvolit vlastního kn ěze zp ůsobem odlišným od p ředpis ů církve.<$F Srv. 
KONGREGACE PRO NAUKU VÍRY, List biskup ům katolické církve o n ěkterých otázkách týkajících se 
sloužícího eucharistii Sacerdotium ministeriale (6. srpna 1983), II.3; III.2: cit.,1001-1009; 
KKC,č.875.> Odpov ědí na řešení p řípad ů nouze je Ježíšova modlitba: "Proste proto Pána žn ě, aby 
poslal d ělníky na svou že ň" (Mt 9,38). Spojí-li se s touto ve ví ře konanou modlitbou úsilí o 
život spole čenství v lásce, pak bu ďme jisti, že Pán neopomene dát pastý ře podle svého srdce 



(srv. Jer 3,15).<$F Srv. PO,11> 
 
    19 . Jeden ze zp ůsob ů, jak neupadnout do pokušení "demokraticismu", je v yst říhat se 
"klerikalizaci" laik ů,<$F Srv. JAN PAVEL II., Promluva ke švýcarským biskup ům (15. června 
1984): Insegnamenti , VII/1 (1984),1784.> jež mí ří k potla čení služebného kn ěžství kn ěze, jemuž 
jedinému po biskupovi díky kn ěžské hodnosti, kterou obdržel sv ěcením, p řísluší vlastním a 
jednozna čným zp ůsobem ozna čení "pastý ř". Ozna čení "pastý řský úkol" se totiž vztahuje jak na 
potestas docendi et sanctificandi , tak na potestas regendi .<$F l Srv. JAN PAVEL II., Promluva 
k ú častník ům Mezinárodního symposia "Kn ěz dnes": L'Osservatore romano, 29. kv ětna 1993; 
Promluva k ú častník ům Mezinárodního symposia "Ius in vita et in mission e Ecclesiae", Vatikán 
23. dubna 1993:" L'Osservatore romano ", 25. dubna 1993. 
    Ostatn ě je vhodné p řipomenout, že tyto proudy nenapomáhají skute čnému zhodnocení laik ů, 
jelikož často vedou k tomu, že se zapomíná na vlastní církev ní povolání a poslání laik ů ve 
sv ět ě. 
 
Kněžské spole čenství 
 
    20 . Ve sv ětle toho, co již bylo řečeno o totožnosti se spole čenství kn ěze uskute čňuje 
především s Otcem, prap ůvodem po čátkem veškeré moci; se Synem, na jehož spásném posl ání má 
účast; a s Duchem svatým, od n ěhož dostává sílu žít a uskute čňovat onu pastý řskou lásku, jež 
ho kn ěžsky utvá ří. 
    Nebo ť "nelze definovat povahu a poslání služebného kn ěžství bez této mnohostranné a bohaté 
souhry vztah ů, jež vyv ěrají z nejsv ět ější Trojice a mají své pokra čování ve spole čenství 
církve jako Kristova znamení a nástroje pro spojení  s Bohem a pro jednotu celého lidského 
pokolení."<$F PDV,12 cit., 676; srv. LG,1> 
     21 . Z tohoto základního spojení s Kristem a s Trojicí  vyplývá pro kn ěze jeho vztah 
spole čenství s církví pod zorným úhlem církve jako tajems tví a spole čenství.<$F Srv. LG,8> 
Vždyť vlastní k řesťanskou totožnost je možno poznat práv ě uvnit ř tajemství církve jako 
troji čního spole čenství s misijním zam ěřením, a tedy i specifickou a osobní totožnost kn ěze a 
jeho služby. 
    Konkrétn ě se církevní spole čenství kn ěze uskute čňuje r ůznými zp ůsoby. Svátostným sv ěcením 
totiž kn ěz vchází do zvláštních vztah ů s papežem, s biskupským sborem, a vlastním biskupem, s 
ostatními kn ěžími a s věřícími laiky . 
 
    22 . Spole čenství jako podstatný rys kn ěžství má sv ůj základ v jedine čnosti hlavy, pastý ře 
a ženicha církve, a to je Kristus.<$F Srv. Sv. Augu stin, Sermo 46,30: CCL 41,555-557.> 
    V takovém služebném spole čenství se utvá řejí také ur čité svazky, a to p ředevším s papežem, 
s biskupským sborem a s vlastním biskupem. "Nem ůže existovat kn ěžská služba, není-li ve 
spole čenství s papežem a s biskupským sborem, zvláštním z působem pak s vlastním diecézním 
biskupem, jemuž p řísluší 'synovská úcta a poslušnost', slíbená v ob řadu sv ěcení."<$F PDV,28: 
cit.,701-702.> Jde tedy o hierarchické spole čenství, což je spole čenství v hierarchii tak, jak 
tato je vnit řně uspo řádána. 
    Na základ ě ú časti na jediném služebném kn ěžství v pod řízeném stupni vzhledem k biskup ům, z 
tohoto spole čenství vyplývá i duchovní a organicky uspo řádané pouto kn ěží s celým biskupským 
stavem, s vlastním biskupem<$F Srv. LG,28; PO,7; 15 .> a s římským biskupem jakožto pastý řem 
všeobecné církve<$F Srv. CIC,kán.331; 333,§ 1.> a k aždé místní církve. To je posíleno 
skute čností, že celý biskupský stav dohromady a každý jed notlivý biskup musí být v 
hierarchickém spole čenství s hlavou sboru.<$F Srv. LG,22; CD,4; CIC,kán .336.> Tento sbor se 
totiž skládá výlu čně z posv ěcených biskup ů, kte ří jsou v hierarchickém spole čenství s hlavou a 
s jeho členy. 
 
    23 . Hierarchické spole čenství má své významné vyjád ření v eucharistické modlitb ě, když 
kněz p ři modlitb ě za papeže, za biskupský sbor a za vlastního biskup a vyjad řuje nejen pocit 
úcty, nýbrž i dosv ědčuje v ěrohodnost svého sloužení mše svaté.<$F Srv. KONGREG ACE PRO NAUKU 
VÍRY, List o církvi jako spole čenství Communionis notio (28. kv ětna 1992),14: cit.,847.> 
    Obzvláš ť eucharistická koncelebrace podle stanovených okoln ostí a podmínek,<$F Srv. 
CIC,kán.902; POSV. KONGREGACE PRO SVÁTOSTI A BOHOSL UŽBU, Dekret part. Promulgato Codice (12. 
září 1983),II,I,153: Notitiae 19 (1983),542.> p ředevším za p ředsednictví biskupa a za ú časti 
věřících, dob ře vyjevuje jednotu Kristova kn ěžství v mnohosti služebník ů, jakož i jednotu 
oběti a Božího lidu.<$F Srv. Sv. Tomáš Akvinský, Summa Theologiae ,III,q.82, a.2 ad 2; Sent .IV, 
d.13, q.1, a 2, q.2; DRUHÝ VATIKÁNSKÝ KONCIL, Konst ituce Sacrosanctum Concilium (dále pouze 
SC),41; 57; POSV.KONGREGACE PRO OB ŘADY, Všeobecný dekret Ecclesiae semper (7. b řezna 1965): 
AAS 57 (1965),410-412; Pokyn Eucharisticum mysterium (25. kv ětna 1965),47: AAS 59 (1967),565-
566.> Navíc p řispívá k tomu, aby se upevnilo služebné bratrství m ezi kn ěžími.<$F Srv. POSV. 
KONGREGACE PRO OBŘADY, Pokyn Eucharisticum mysterium (25. kv ětna 1965),47: cit.,565-566.> 
 
    24 . Každý kn ěz a ť má hluboké, pokorné a synovské pouto lásky k osob ě Svatého otce a a ť 
přilne s p říkladnou u čenlivostí k jeho Petrov ě služb ě u čitelského ú řadu, posv ěcení a vlády.<$F 
Srv. CIC,kán.273.> 
    Dále pak ve v ěrnosti a poslušnosti vzhledem k svému biskupovi usk ute ční toto napojení, 



které se vyžaduje k výkonu jeho kn ěžské služby. Zkušen ější pastý ři snadno zjistí nutnost 
vyhnout se jakémukoli druhu subjektivismu ve výkonu  své služby a spoluodpov ědně se napojit na 
pastora ční plány. Takové napojení je nejen výrazem zralosti , nýbrž též p řispívá k budování oné 
jednoty ve spole čenství, jež je nutná pro dílo evangelizace.<$F Srv.  PO,15; PDV,65; 79: 
cit.,770-772; 796-798.> 
    Plným uznáváním hierarchické pod řízenosti se kn ěz stane pr ůkopníkem ryzího vztahu k 
vlastnímu biskupovi, poznamenaného up římnou d ůvěrou, srde čným p řátelstvím, pravým úsilím o 
souzvuk a sblížení v myšlení a plánech, což nic neu bírá na inteligentní schopnosti osobní 
iniciativy a pastý řské podnikavosti.<$F Sv. IGNÁC Z ANTIOCHIE, Ad Ephesios , XX,1-2:"... zjeví-
li mi Pán, že každý z vás osobn ě a všichni spolu... jste srdcem spojeni, abyste ner ozdílnou 
myslí poslouchali biskupa a kn ěžský sbor tím, že lámete jediný chléb, který je lék em 
nesmrtelnosti a protijedem, abychom neum řeli, nýbrž stále žili v Ježíši Kristu": Patres 
Apostolici , vyd. F. X. Funk,II,203-205.> 
 
    25 . Na základ ě svátosti sv ěcení "je každý kn ěz spojen s ostatními členy kn ěžského sboru 
zvláštními pouty apoštolské lásky, služby a bratrst ví.<$F PDV,17: cit.,683; srv. LG,28; PO,8; 
CIC,kán.275,§ 1.> Je totiž v řazen do Ordo Presbyterorum a vytvá ří onu jednotu, již lze ozna čit 
za pravou rodinu, kde pouta nepocházejí z t ěla nebo krve, nýbrž z milosti sv ěcení.<$F 
Srv.PDV,74:cit.,790; Pastorální p říru čka...,6.> 
    P říslušnost ur čitému kn ěžskému sboru<$F Srv. PO,8; CIC,kán.369; 498; 499.> se uskute čňuje 
vždy v oblasti n ěkteré místní církve, ordinariátu nebo osobní prelat ury. Na rozdíl od 
biskupského sboru se totiž zdá, že nejsou žádné teo logické podklady, aby se dalo tvrdit, že 
existuje jakýsi všeobecný kn ěžský sbor. 
    Kn ěžské bratrství a p říslušnost ke kn ěžskému sboru jsou tedy ur čujícími prvky kn ěze. V tom 
smyslu je obzvlášt ě významný p ři kn ěžském sv ěcení ob řad vkládání rukou biskupem, jehož se 
účastní všichni p řítomni kn ěží, aby se tak nazna čila jak ú čast na stejném stupni služby, tak i 
skute čnost, že kn ěz nem ůže jednat sám, nýbrž vždy uvnit ř kn ěžského sboru, a tak se stává 
spolubratrem všech t ěch, kte ří jej tvo ří.<$F Srv. Pontificale romanum, De ordinatione 
episcopi, presbyterorum et diaconorum , cap.II,nn.105; 130: Ed. typica altera 1990,54; 66 -67; 
PO,8.> 
 
    26 . Inkardinace do ur čité místní církve<$F Srv. CIC,kán.265.> tvo ří skute čné právní 
pouto,<$F Srv. Jan Pavel II., Promluva v katedrále v Quito k biskup ům, kn ěžím, řeholník ům a 
seminarist ům (29. ledna 1985): Insegnamenti ,VIII/1 (1985),247-253.> jež má též duchovní 
hodnotu, protože z inkardinace vyv ěrá "vztah k biskupovi v jediném kn ěžském sboru, podíl na 
péči o církev a osobní nasazení pro evangelní pé či o Boží lid v daných d ějinných podmínkách a 
prost ředí".<$F PDV,31: cit.,708.> V tomto pohledu je pout o s místní církví významným zdrojem i 
pro pastý řskou činnost. 
    V této souvislosti nelze opomenout, že diecézní  kn ěží neinkardinovaní do diecéze a kn ěží, 
členové řeholí nebo spole čností apoštolského života, kte ří p řebývají v diecézi a konají tam 
pro její dobro n ějakou službu, p řestože jsou pod řízeni svým právoplatným ordiná řům, p řísluší 
pln ě nebo alespo ň n ějak do kn ěžského sboru takové diecéze,<$F Srv. tamtéž ,17; 74: cit.,683; 
790.> kde "mají jak aktivní, tak pasivní hlas p ři volb ě kn ěžské rady".<$F CIC, kán.498,§ 

1,2 o.> Obzvlášt ě řeholní kn ěží se spojenými silami podílejí na pastý řské pé či tím, že 
přispívají r ůznými dary, jež jsou vlastní jejich zam ěření, a "svou p řítomností povzbuzují 
místní církev, aby intenzivn ěji žila svou otev řenost k církvi univerzální".<$F PDV,31: 
cit.,708-709.> 
    Dále pak i kn ěží inkardinovaní do ur čité diecéze, avšak ve služb ě n ějakého církevního 
hnutí schváleného p říslušnou církevní autoritou,<$F Srv. tamtéž ,31; 41; 68: cit.,708; 728-729; 
775-777.> si mají být v ědomi, že jsou členy kn ěžského sboru diecéze, kde konají svou službu, a 
snažit se s ním up římně spolupracovat. Biskup, v jehož diecézi je kn ěz inkardinován, nech ť ze 
své strany má ohled na zp ůsob života, vyžadovaný p říslušností k hnutí, a nech ť je podle 
předpis ů práva ochoten dovolit, aby kn ěz mohl v ěnovat svou službu jiným církvím, odpovídá-li 
to zvláštnímu daru takového hnutí.<$F Srv. CIC,kán. 271.> 
 
    27 . Kn ěžský sbor je výsadní místo, kde by kn ěz m ěl nacházet odpovídající prost ředky pro 
posv ěcení a pro evangelizaci a pomoc, aby mohl p řekonat omezenost a slabosti, jež jsou lidské 
přirozenosti vlastní a jež se dnes zvlášt ě poci ťují. 
    Proto se musí kn ěz ze všech sil snažit, aby nežil své kn ěžství izolovan ě a bez vztahu k 
druhým, naopak bude usilovat o r ůst bratrského spole čenství dáváním a p řijímáním - od kn ěze ke 
knězi - srde čného p řátelství, p řátelské pé če, pohostinnosti, bratrského napomenutí. S v ědomím, 
že milost sv ěcení "bere za své a povyšuje lidské vnit řní, citové, p řátelské a duchovní 
vztahy... a uskute čňuje se nejr ůznějšími zp ůsoby vzájemné pomoci, nejen duchovními, nýbrž i 
hmotnými".<$F PDV,74: cit.,790.> 
    To vše je dob ře vyjád řeno v liturgii mše svaté In Coena Domini Zeleného čtvrtku, jež 
ukazuje, jak z eucharistického spole čenství - ustanoveného p ři Poslední ve čeři - kn ěží 
dostávají schopnost milovat se navzájem tak, jak je  miluje Mistr.<$F Srv. Jan Pavel II., 
Katecheze p ři všeobecné audienci 4. srpna 1993, č.4: " L'Osservatore romano ", 5. srpna 1993.> 
 



    28 . Hluboký a církevní smysl kn ěžského sboru nejenže neomezuje, nýbrž uleh čuje osobní 
odpov ědnost každého kn ěze za vykonávání zvláštní služby, jež mu byla sv ěřena biskupem.<$F Srv. 
PO,12-14.> Schopnost p ěstovat a prožívat zralá a hluboká kn ěžská p řátelství se projevuje jako 
zdroj vyrovnanosti a radosti ve výkonu služby, jako  rozhodná podpora v obtížích a cenná pomoc 
pro r ůst pastý řské lásky, již má kn ěz projevovat zvláštním zp ůsobem práv ě v ůči t ěm brat řím v 
nesnázích, kte ří pot řebují pochopení, pomoc a podporu.<$F Srv. tamtéž ,8.> 
 
    29 . Projevem tohoto spole čenství je také spole čný život, který církev vždy podporovala<$F 
Srv. Sv. AUGUSTIN, Sermones 355,356, De vita et moribus clericorum : PL 39,1568-1581.> a v 
poslední dob ě v řele doporu čuje v dokumentech Druhého vatikánského koncilu<$F S rv. LG,28c; 
PO,8; CD 30a.> i v následných projevech u čitelského ú řadu<$F Srv. POSV.KONGREGACE PRO BISKUPY, 
Směrnice Ecclesiae imago (22.února 1973), č.112; CIC,kán.280; 245,§ 2; 550,§ 1; PDV,81: 
cit.,799-800.> a který se v mnoha diecézích praktic ky uskute čňuje s kladnými výsledky. 
    Mezi r ůznými zp ůsoby spole čného života (spole čný d ům, spole čenství stolu atd.) je t řeba 
považovat za nejvýznamn ější spole čnou ú čast na liturgické modlitb ě.<$F Srv. SC,26; 99; 
Liturgia Horarum, Institutio Generalis , č.25.> R ůzné zp ůsoby uskute čnění je vhodné p řizp ůsobit 
možnostem a daným podmínkám, aniž by bylo nutné nap odobovat chvályhodné p ředlohy, které jsou 
vlastní řeholnímu životu. Je t řeba obzvlášt ě chválit taková sdružení, jež podporují kn ěžské 
bratrství, svatost v pln ění služby a spole čenství s biskupem a celou církví.<$F Srv. 
CIC,kán.278,2; PDV,31; 68; 81: cit.,708; 777; 799.>  
    Je žádoucí, aby fará ři byli ochotni podporovat spole čný život na fa ře se svými kaplany<$F 
Srv. CIC,kán.550,§ 2.> tak, že by je ú činn ě podn ěcovali jako své spolupracovníky a ú častníky 
na duchovní správ ě; kaplani pak ze své strany musí, aby budovali kn ěžské spole čenství, uznávat 
a respektovat pravomoc fará ře.<$F Srv. tamtéž,kán.545,§ 1.> 
 
    30 . Jakožto člov ěku spole čenství bude kn ězi nemožné vyjád řit lásku k Pánu a k církvi, aniž 
by se projevila jako ú činná a bezpodmíne čná láska ke k řesťanům, kte ří jsou p ředmětem jeho 
pastý řské pé če.<$F Srv. JAN PAVEL II., Katecheze p ři všeobecné audienci 7. července 1993: 
" L'Osservatore romano ", 8. července 1993; PO,15b.> 
    Kn ěz je povolán k pokra čování p řítomnosti Krista... pr ůzra čným sv ědectvím svého života ve 
stádci sob ě sv ěřeném"<$F PDV,15: cit.,679-680.> tím, že má kladný v ztah k v ěřícím laik ům a 
snaží se je podporovat. Tím, že uznává jejich d ůstojnost Božích d ětí, podporuje je v jejich 
vlastním poslání v církvi a slouží jim svou veškero u kn ěžskou službou a svou pastý řskou 
láskou.<$F Srv. PO,9; CIC,kán.275,§ 2; 529,§ 2.> S vědomím hlubokého spole čenství, jež ho váže 
s v ěřícími laiky a s řeholníky, se bude kn ěz všemi silami snažit "vzbuzovat a rozvíjet 
spoluodpov ědnost za spole čné a jediné poslání spásy otev řeným a srde čným zhodnocením všech 
zvláštních dar ů a úkol ů, jež Duch sv ěřuje v ěřícím pro výstavbu církve".<$F PDV,74: cit.,788.> 
    P řesn ěji řečeno to znamená, že fará ř ve své stálé snaze o všeobecné dobro církve bude 
podporovat sdružení v ěřících a hnutí, jež jsou nábožensky zam ěřená,<$F Srv. CIC,kán.529,§ 2.> 
všechna je bude p řijímat a bude jim pomáhat, aby navzájem nacházela j ednotu ve svém zam ěření v 
modlitb ě a v apoštolské činnosti. 
    Nakolik spojuje Boží rodinu a uskute čňuje spole čenství církve, se kn ěz stává 
prost ředníkem, který spojuje člov ěka s Bohem práv ě tím, že když chce být pastý řem, otcem a 
učitelem, stává se bratrem lidí.<$F Srv. PDV,74: cit. ,788; Pavel VI., Encyklika Ecclesiam suam 
(6.srpna 1964),III: AAS 56 (1964),647.> Dnešnímu člov ěku, který hledá smysl svého bytí, je 
vůdcem, který vede k setkání s Kristem, setkání, jež se uskute čňuje jako zv ěstování a jako 
skute čnost již p řítomná, i když ješt ě ne definitivní, v církvi. Tak se kn ěz, ur čený pro službu 
Božímu lidu, ukáže jako znalec lidství, člov ěk pravdy a spole čenství, sv ědek pé če jediného 
Pastý ře o všechny a o každou ze svých ove ček. Spole čenství se s jistotou m ůže spolehnout na 
jeho ob ětavost, na jeho neúnavné dílo evangelizace a p ředevším na jeho v ěrnou a bezpodmíne čnou 
lásku. 
    Kn ěz bude tedy vykonávat svou duchovní službu laskav ě a pevn ě, pokorn ě a v duchu služby<$F 
Srv. JAN PAVEL II., Katecheze p ři všeobecné audienci 7. července 1993: cit.> tím, že se bude 
soucitn ě ú častnit utrpení, jež na lidi doléhá z r ůzných druh ů duchovní a hmotné, staré a nové 
nouze. Dokáže se také milosrdn ě sklán ět na obtížnou a nejistou cestu obrácení h říšník ů, jimž 
nabídne dar pravdy a trp ělivou a povzbudivou lásku Dobrého pastý ře, který nekárá ztracenou 
ovci, nýbrž ji klade na svá ramena a slaví její náv rat do ov čince (srv. Lk 15,4-7).<$F Srv. 
CIC,kán.529,§ 1.> 
 
    31 . Zvláštní pozornost v ěnuje kn ěz vztah ům s brat řími a sestrami, kte ří všemi r ůznými 
způsoby usilují o život zvláštního zasv ěcení Bohu, bude jim prokazovat up římné ocen ění a 
činného ducha apoštolské spolupráce tím, že bude brá t ohled na zvláštní dary a bude je 
podporovat. Navíc bude p řispívat k tomu, aby se zasv ěcený život jevil stále zá řiv ější ve 
prosp ěch církve a stále p řesv ědčiv ější a p řitažliv ější pro nová pokolení. 
    V takovém duchu úcty k zasv ěcenému životu se bude kn ěz zvlášt ě starat o ta spole čenství, 
jež z rozli čných p ří čin více pot řebují dobrou výuku víry, pomoc a povzbuzení k v ěrnosti. 
 
    32 . Každý kn ěz bude v ěnovat zvláštní pé či pastý řské snaze o povolání, neopomene 
povzbuzovat k modlitb ě o povolání, v ěnovat se katechézi, starat se o výchovu ministrant ů, 
podporovat vhodné podn ěty osobním stykem, který by odkryl vlohy a pomohl r ozeznat Boží v ůli 



pro odvážné rozhodnutí v následování Krista.<$F Srv . PO,11; CIC,kán.233,§ 1.> 
    Jist ě jasné v ědomí vlastní totožnosti, d ůslednost v život ě, pr ůzra čná radost a misijní 
zápal jsou další neodlu čitelné prvky této pastý řské snahy o povolání, již je t řeba za řadit do 
organické a b ěžné duchovní správy. 
    Kn ěz bude vždy udržovat vztahy srde čné spolupráce a up římné náklonnosti k seminá ři, který 
je kolébkou jeho vlastního povolání a u čilišt ěm prvních zkušeností života ve spole čenství. 
    "Nepotla čitelný požadavek pastý řské lásky"<$F PDV,74c: cit.,798.> je, aby každý kn ěz - 
jako odpov ěď na milost Ducha svatého - usiloval vzbudit alespo ň jedno kn ěžské povolání, jež by 
mohlo pokra čovat v jeho služb ě. 
 
    33 . Kn ěz jakožto služebník církve, jež se pro svou všeobec nost a katolicitu nem ůže vázat 
na n ějaké d ějinné okolnosti, bude stát nad jakoukoli politickou  stranickostí. Nem ůže být 
činným členem politických stran nebo ve vedení odborových s družení krom ě p řípad ů, že podle 
úsudku p říslušné církevní autority to vyžaduje obrana práv c írkve a zajišt ění obecného 
dobra.<$F Srv. CIC,kán.287,§ 2; KONGREGACE PRO KLÉR US, Dekret Quidam episcopi (8. b řezna 
1982): AAS 74 (1982),642-645 ( český p řeklad: Studie 83 /V-1982/,451-456 - pozn. p řekl.).> 
Přestože jsou totiž tyto záležitosti samy o sob ě dobré, nicmén ě neodpovídají stavu klerik ů, 
nakolik mohou zap ří činit vážné nebezpe čí roztržky církevního spole čenství.<$F Srv. Pastorální 
příru čka...,9; KONGREGACE PRO KLÉRUS, Dekret Quidam episcopi (8. b řezna 1982): cit.> 
    Jako Ježíš (srv. Jan 6,15nn) i kn ěz "se musí od říci zp ůsob ů činnosti v p římé politice, 
obzvlášt ě je-li jednostranná, jak se tak řka nevyhnuteln ě stává, aby mohl z ůstat člov ěkem všech 
vzhledem k duchovnímu bratrství".<$F JAN PAVEL II.,  Katecheze p ři všeobecné audienci 28. 
července 1993, č.3: " L'Osservatore romano ", 29. července 1993; srv. DRUHÝ VATIKÁNSKÝ KONCIL, 
Pastorální konstituce Gaudium et spes ,43; BISKUPSKÁ SYNODA, Dokument o služebném kn ěžství 
Ultimis temporibus (30. listopadu 1971),II,I,2b: cit.,912-913; CIC,kán .285,§ 3; 287,§ 1.> 
Každý v ěřící tedy musí mít vždy možnost p řijít ke kn ězi, aniž by se cítil z jakéhokoli d ůvodu 
vylou čen. 
    Kn ěz si bude p řipomínat, že "nep řísluší pastý řům církve p římo zasahovat do politické 
činnosti a do spole čenského uspo řádání.Tento úkol je totiž sou částí povolání v ěřících laik ů, 
kte ří jednají z vlastního podn ětu spolu se svými spoluob čany."<$F KKC, č.2442; srv. 
CIC,kán.227> Kn ěz však neopomene vyvíjet "úsilí, aby správn ě utvá řel jejich sv ědomí".<$F 
BISKUPSKÁ SYNODA, Dokument o služebném kn ěžství Ultimis temporibus (30. listopadu 
1971),II,I,2b: cit.,913.> 
    Omezení kn ěžského poslání na sv ětské úkoly, ryze spole čenské nebo politické. nebo jakkoli 
cizí jeho totožnosti, není zisk, nýbrž p řet ěžká ztráta pro evangelní plodnost celé církve. 
 
                           2. kapitola 
                      KN ĚŽSKÁ SPIRITUALITA 
 
Současné d ějinné souvislosti 
 
    34 . Život a služba kn ěží se rozvíjejí vždy v d ějinných souvislostech, jež jsou čas od času 
nabité novými otázkami a ne čekanými možnostmi, v nichž musí putující církev na zemi žít. 
    Kn ěžství se nerodí z d ějin, nýbrž z nem ěnné v ůle Boží. Nicmén ě stojí tvá ří v tvá ř d ějinným 
okolnostem a - i když z ůstává vždy sob ě v ěrné - utvá ří se v konkrétních rozhodnutích i 
zkoumáním "znamení doby" s kritickým postojem a hle dáním odpov ědi na n ě v duchu evangelia. 
Proto i kn ěží mají povinnost vykládat taková "znamení" ve sv ětle víry a podrobovat je 
rozvážnému zkoumání. V žádném p řípad ě je nemohou p řehlížet, zvlášt ě cht ějí-li ú činn ě a 
odpov ědně zam ěřit sv ůj život tak, aby se jejich služba a jejich sv ědectví stávaly stále 
plodn ější pro Boží království. 
    V sou časném období života církve a spole čnosti jsou kn ěží povoláni hluboce prožívat svou 
službu se z řetelem na stále hlubší, po četn ější a choulostiv ější požadavky nejen pastý řského, 
nýbrž i spole čenského a kulturního řádu, jimž musí čelit.<$F Srv. PDV,5: cit.,663-665.> 
    Kn ěží proto dnes p ůsobí na mnoha polích apoštolátu, jež vyžadují velko dušnost a úplné 
oddání, pr ůpravu ve znalostech a p ředevším zralý a hluboký duchovní život zako řeněný v 
pastý řské lásce, jež je jejich vlastní cestou ke svatosti  a z níž vychází i hodnov ěrná služba 
věřícím v pastý řské činnosti. 
 
    35 . Z toho vyplývá, že kn ěz je zcela zvláštním zp ůsobem za člen ěn do celocírkevního úkolu 
nové evangelizace. Výchozím bodem je víra v Ježíše Krista, Spasitele člov ěka, z níž vychází 
jistota, že v n ěm je "nevystižitelné bohatství" (Ef 3,8), jež nem ůže žádná kultura a žádné 
období vy čerpat a z n ěhož mohou lidé vždy čerpat, aby se obohatili.<$F Srv. JAN PAVEL II., 
Promluva p ři zahájení IV. všeobecného zasedání latinskoamerick ých biskup ů (Santo Domingo, 12.-
28. října 1992),24: AAS 85 (1993),826.> 
    Nyní je tedy hodina obnovy naší víry v Ježíše K rista, který "je stejný v čera i dnes i 
nav ěky" (Žid 13,8). Proto "je výzva k nové evangelizaci  p ředevším výzvou k obrácení".<$F 
Tamtéž ,1: cit.,808-809.> Zárove ň je to výzva k oné nad ěji, jež "se opírá o Boží p řísliby, o 
věrnost jeho slovu, a jejíž nezni čitelnou jistotou je Kristovo zmrtvychvstání , jeho kone čné 
vít ězství nad h říchem a smrtí, první zv ěst a ko řen každé evangelizace, základ každého lidského 
rozvoje, po čátek každé hodnov ěrné k řesťanské kultury".<$F Tamtéž ,25: cit.,827.> 



    V této souvislosti musí kn ěz p ředevším oživovat svou víru, nad ěji a up římnou lásku k Pánu 
tak, aby mohl Pána v ěřícím a všem lidem p ředstavit takového, jaký skute čně je: jako Osobu 
živou, okouzlující, jež nás miluje více než všichni  ostatní, protože za nás dal sv ůj život; 
"nikdo nemá v ětší lásku než ten, kdo za své p řátele položí sv ůj život" (Jan 15,13). 
    Zárove ň pak kn ěz s v ědomím, že každý člov ěk r ůzným zp ůsobem hledá lásku, jež by ho 
přenesla p řes všechna omezení jeho slabosti, vlastní sebelásky  a p ředevším smrti, zv ěstuje 
Krista jako odpov ěď na všechny tyto úzkosti. 
    V nové evangelizaci je kn ěz povolán k tomu, aby byl hlasatelem nad ěje .<$F Srv. tamtéž .> 
 
    36 . Zvláštní výzvu pro pastý řskou službu tvo ří množení a ší ření sekt a nových kult ů, a to 
i mezi katolickými v ěřícími. 
    Tento jev má složité p ří činy. V každém p řípad ě se od služby kn ěží vyžaduje, aby pohotov ě a 
přesv ědčiv ě odpov ěděla na hledání posvátna a v ěrohodného duchovního života, jež je dnes 
zvlášt ě živé. 
    V t ěchto posledních letech se totiž jasn ě ukázalo, že jsou to d ůvody výrazn ě pastý řské, 
jež vyžadují, aby kn ěz byl Božím člov ěkem a u čitelem modlitby. 
    Zárove ň se projevuje jako nutné, aby spole čenství sv ěřené pastý řské služb ě kn ěze, bylo 
skute čně pohostinné tak, aby se žádný, kdo k n ěmu pat ří, necítil být n ěkým anonymním nebo 
někým, o koho nikdo nemá zájem. 
    Jde tu o odpov ědnost, kterou jist ě má každý v ěřící, avšak zcela zvláštním zp ůsobem kn ěz 
jakožto člov ěk spole čenství. 
    Bude-li schopen vlídn ě a uctiv ě p řijmout každého, kdo se s ním setká, tak, že si bude  
vážit jeho osobnosti, vytvo ří zp ůsob jednání v ěrohodné lásky, jež se stane nakažlivou a 
postupn ě se rozší ří na celé spole čenství. 
    Aby bylo možno čelit sektám a novým kult ům, je zvlášt ě d ůležitá zralá a úplná katecheze, 
jež dnes od kn ěze vyžaduje zvláštní úsilí, aby všichni jeho v ěřící skute čně poznali význam 
křesťanského povolání a katolické víry. Zvláštním zp ůsobem musí být v ěřící vychováni, aby 
dobře znali vztah, který je mezi jejich zvláštním povol áním v Kristu a p říslušností k jeho 
církvi, již se mají nau čit oddan ě a pevn ě milovat. 
    To vše se uskute ční, uvaruje-li se kn ěz ve svém život ě a ve své služb ě všeho, co by mohlo 
vyvolávat vlažnost, ochladnutí nebo ztotožn ění s církví jen v n ěčěm. 
 
    37 . S velkou út ěchou lze potvrdit, že dnes kn ěží všech v ěkových skupin a v naprosté 
většin ě vykonávají svou službu s radostným nasazením, což je často plodem tichého heroismu, a 
pracují až do krajnosti, aniž by n ěkdy vid ěli plody svého úsilí. 
    Tímto svým nasazením dnes p ředstavují živý výmluvný doklad té božské milosti, j ež jim byla 
předána v okamžiku sv ěcení a nadále jim dává stále novou sílu pro posvátn ou službu. 
    Vedle t ěchto sv ětel, jež oza řují život kn ěze, nechybí stíny, jež sm ěřují k tomu, aby 
oslabily krásu jeho sv ědectví sv ětu a ú činnost výkonu jeho služby. 
    Pastý řská služba je úchvatná, ale namáhavá činnost, jež je vždy vystavena neporozum ění a 
vy člen ění ze spole čnosti a obzvlášt ě dnes únav ě, beznad ěji, izolaci a n ěkdy samot ě. 
    Pro p řekonání nástrah, p řed n ěž jej zesv ětšt ělé smýšlení stále staví, bude kn ěz usilovat o 
to, aby bezvýhradn ě kladl na první místo duchovní život, stálé p řebývání s Kristem a 
velkodušné prožívání pastý řské lásky tak, že bude intenzivn ěji budovat spole čenství se všemi a 
především s ostatními kn ěžími. 
 
Setrvávat s Kristem v modlitb ě 
 
    38 . Kn ěz byl tak říkajíc po čat v oné dlouhé modlitb ě, kdy Pán Ježíš mluvil k Otci o svých 
učednících a jist ě i o všech t ěch, kterým bude v pr ůběhu v ěků dána ú čast na jeho vlastním 
poslání (srv. Lk 6,12; Jan 17,15-20). Také modlitba  Ježíše v Getsemanech (srv. Mt 26,36-44 
par.), zcela zam ěřená na kn ěžskou ob ěť na Golgot ě, p říkladným zp ůsobem zjevuje, "jak naše 
kněžství musí být hluboce spojeno s modlitbou: zako řeněno v modlitb ě".<$F JAN PAVEL II., List 
kněžím k Zelenému čtvrtku (13. dubna 1987); AAS 79 (1987),1285-1295.> 
    Zrozeni z t ěchto modliteb a povoláni obnovovat ob ěť, jež je od nich neodd ělitelná, kn ěží 
uchovají svou službu živou duchovním životem, jemuž  dají naprostou p řednost tím, že se vyhnou 
tomu, aby ho pro r ůzné činnosti zanedbávali. Práv ě proto, aby mohl plodn ě vykonávat pastý řskou 
službu, pot řebuje kn ěz vejít do zvláštního a hlubokého souzvuku s Kriste m, dobrým pastý řem, 
který jediný z ůstává hlavní osobou každé pastý řské činnosti. 
 
    39 . Takový duchovní život se musí vt ělovat do života každého kn ěze bohoslužbou, osobní 
modlitbou, zp ůsobem života, uplat ňováním k řesťanských ctností, jež p řispívají k plodnosti 
služebné činnosti. Samotné p řipodobn ění Kristu vyžaduje tak říkajíc dýchat ovzduší p řátelství 
a osobního setkání s Pánem Ježíšem a služby církvi,  jeho t ělu, jíž kn ěz bude prokazovat svou 
lásku tím, že v ěrn ě a neúnavn ě bude plnit povinnosti pastý řské služby.<$F Srv. CIC,kán.276,§ 

2,1 o.> 
    Je tedy nutné, aby kn ěz uspo řádal sv ůj život modlitby tak, aby obsahoval: každodenní 
sloužení eucharistie<$F Srv. PO 5;18; PDV,23; 26; 3 8; 46; 48: cit.,691-694; 697-700; 720-723; 

738-740; 742-745; CIC,kán.246,§ 1; 276,§ 2,2 o.> s p řiměřenou p řípravou a dík ůvzdáním; a častou 



zpov ěď<$F Srv. PO 5; 18; CIC,kán.246,4; 276,§ 2,5 o; PDV,26; 48: cit.,697-700; 742-745.> a 
duchovní vedení uskute čňované už v seminá ři;<$F l Srv. PO,18; CIC,kán.239; PDV,40; 50; 81: 
cit.,724-726; 746-748; 799-800.> úplnou a vroucí mo dlitbu bohoslužby hodin,<$F Srv. PO,13; 18; 

CIC,kán.246,§ 2; 276,2,3 o; PDV,26; 72: cit.,697-700; 783-787.> k níž je každ odenn ě zavázán;<$F 
Srv. CIC,kán.1174,§ 1.> zpytování sv ědomí;<$F Srv. PO,18; PDV,26; 37-38; 47; 51; 53; 72:  
cit.,697-700; 718-723; 740-742; 748-750; 751-753; 7 83-787.> rozjímání;<$F Srv. CIC,kán.276,§ 

2,5 o.> lectio divina;<$F Srv. PO,4; 13; 18; PDV,26; 47;  53; 70; 72: cit.,697-700; 740-742; 
751-753; 778-782; 783-787.> prodloužená období tich a a rozhovoru, p ředevším p ři duchovních 

cvi čeních a pravidelných duchovních obnovách;<$F Srv. P O,18; CIC,kán.276,§ 2,4 o; PDV,80: 
cit.,798-799.> cenné projevy mariánské zbožnosti ja ko r ůženec;<$F Srv. PO,18; CIC,kán.246,3; 

276,§ 2,5 o; PDV,36; 38; 45; 82: cit.,715-718; 720-723; 736-73 8; 800-804.> Via crucis a ostatní 
úkony zbožnosti;<$F Srv. PO,18; PDV,26; 37-38; 47; 51; 53; 72: cit.,697-700; 718-723; 740-742; 
748-750; 751-753; 783-787.> plodnou četbu o svatých.<$F Srv. PO,18c.> 
    Každý rok b ěhem mše svaté p ři sv ěcení olej ů na Zelený čtvrtek nech ť kn ěží na znamení 
trvalé snahy o v ěrnost obnoví p řed biskupem a spolu s ním sliby, jež složili p ři sv ěcení.<$F 
Srv. JAN PAVEL II., List kn ěžím k Zelenému čtvrtku 1979 Novo incipiente (8.dubna 1979),1: AAS 
71 (1979),394; PDV,80, cit.,798-799.> 
    Pé či o duchovní život musí kn ěz sám poci ťovat jako radostnou povinnost, avšak též jako 
právo v ěřících, kte ří v n ěm ať v ědomě nebo nev ědomě hledají Božího člov ěka, rádce, tv ůrce 
pokoje, v ěrného a rozvážného p řítele, jistého v ůdce, na n ěhož se mohou spolehnout v 
nejobtížn ějších okamžicích života, aby nalezli út ěchu a jistotu.<$F Srv. POSSIDIUS, Vita 
Sancti Aurelii Augustini ,31: PL 32,63-66.> 
 
    40 . Pro mnohé povinnosti, jež z velké části vyplývají z pastý řské činnosti, je život kn ěží 
dnes více než kdy jindy vystaven celé řadě požadavk ů, jež by je mohly vést k rostoucímu 
vnějšímu aktivismu a vrhnout je do šíleného a strhujícího rytmu. 
    Proti takovému pokušení nelze zapomenout, že pr votní úmysl Ježíše byl svolat okolo sebe 
apoštoly, aby p ředevším "byli s ním" (Mk 3,14). 
    Tentýž Syn Boží nám též cht ěl p ředat sv ědectví vlastní modlitby. 
    Evangelia nám totiž často ukazují Krista, který se modlí: p ři zjevení svého poslání od 
Otce (srv. Lk 3,21-22), p řed povoláním apoštol ů (srv. Lk 6,12), p ři dík ůvzdání Bohu b ěhem 
rozmnožení chleb ů (srv. Mt 14,19; 15,36; Mk 6,41; 8,7; Lk 9,16; Jan 6,11), p ři prom ěnění na 
hoře (srv. Lk 9,28-29), když uzdravuje hluchon ěmého (srv. Mk 7,34) a k řísí Lazara (srv. Jan 
11,41nn), p řed Petrovým vyznáním (srv. Lk 9,18), když u čí u čedníky, jak se modlit (srv. Lk 
11,1), když se u čedníci vrátili po vykonání poslání (srv. Mt 11,25nn ; Lk 10,21nn), p ři žehnání 
dětí (srv. Mt 19,13) a p ři p římluv ě za Petra (srv. Lk 22,32). 
    Celá jeho denní činnost vycházela z modlitby. Tak se uchyloval na po ušť nebo na horu, aby 
se modlil (srv. Mk 1,35; 6,46; Lk 5,16; Mt 4,1; 14, 23), ráno brzy vstával (srv. Mk 1,35) a 
celou noc prodléval s Bohem v modlitb ě (srv. Mt 14,23.25; Mk 6,46.48; Lk 6,12). 
    Až do konce svého života p ři Poslední ve čeři (srv. Jan 17,1-26), b ěhem smrtelné úzkosti 
(srv. Mt 26,36-44 par.) a na k říži (srv. Lk 23,34.46; Mt 27,46; Mk 15,34) božský M istr 
ukazuje, že modlitba živila jeho spásnou službu a j eho velikono ční p řechod. Vzk říšený z 
mrtvých stále žije a modlí se za nás (srv. Žid 7,25 ).<$F Srv. Liturgia horarum, Institutio 
generalis ,nn.3-4.> 
    Podle Kristova p říkladu musí kn ěz dokázat zachovat živost a hojnost okamžik ů ticha a 
modlitby, v nichž p ěstuje a prohlubuje sv ůj vlastní bytostný vztah s živou osobou Pána Ježíše . 
 
    41 . Aby z ůstal v ěrný svému úkolu "být s Ježíšem", musí se kn ěz řídit p říkladem církve, jež 
se modlí. 
    P ři p ředávání Božího slova, jež sám s radostí p řijal, nech ť si kn ěz p řipomene povzbuzení, 
jehož se mu dostalo v den sv ěcení od biskupa: "Proto u či ň Boží slovo p ředmětem stálého 
rozjímání, stále v ěř, co čteš, u č, co v ěříš, uskute čňuj v život ě, co u číš. Tak budeš sytit 
Boží lid u čením, dobrým sv ědectvím mu budeš út ěchou a podporou, a staneš se tak stavitelem 
Božího chrámu, což je církev." Podobn ě vzhledem ke slavení svátostí a zvlášt ě eucharistie: 
"Uv ědomuj si tedy, co d ěláš, napodobuj, co provádíš, a protože slavíš tajem ství smrti a 
vzk říšení Pána, nes Kristovu smrt na svém t ěle a vejdi do jeho nového života." A kone čně 
vzhledem k pastý řskému vedení Božího lidu, aby jej dovedl až k Otci:  "Proto nep řestávej nikdy 
mít zrak up řený na Krista, dobrého pastý ře, který nep řišel, aby mu sloužili, nýbrž aby sloužil 
a hledal a spasil ty, kdo se ztratili."<$F Pontificale Romanum. De ordinatione, episcopi, 
presbyterorum et diaconorum ,II,151: Ed. typica altera 1990,87-88.> 
 
    42 . Mocí zvláštního spojení s Pánem kn ěz dokáže p řekonat okamžiky, kdy by se mohl cítit 
sám mezi lidmi; svým úsilím totiž bude obnovovat sv é p řebývání s Kristem, který je v 
eucharistii jeho úto čišt ěm a nejlepším odpo činkem. 
    Jako Ježíš, který v samot ě p řebýval neustále s Otcem (srv. Lk 3,21; Mk 1,35), i kněz musí 
být člov ěk, který v samot ě nachází spole čenství s Bohem <$F Srv. PO,18; BISKUPSKÁ SYNODA, 
Dokument o služebném kn ěžství Ultimis temporibus (30.listopadu 1971),II,I,3: cit.,913-915; 
PDV,46-47: cit.,738-742; JAN PAVEL II., Katecheze při všeobecné audienci 2. června 1993, č.3: 



" L'Osservatore romano ", 3. června 1993.> a tak bude moci říci se Sv. Ambrožem: "Nikdy nejsem 
tak málo sám, jako když se zdá, že jsem sám."<$F "N umquam enim minus solus sum, quam cum solus 
esse videor": Epist . 33 (Maur. 49),1: CSEL 82,229.> 
    U Pána najde kn ěz sílu a prost ředky, aby p řiblížil lidi k Bohu, aby roznítil jejich víru, 
aby vzbudil jejich úsilí a spolupráci. 
 
Pastý řská láska 
 
    43 . Pastý řská láska tvo ří vnit řní a hybný základ schopný spojit mnohostranné a r ůzné 
pastý řské úkoly kn ěze a vzhledem k dané spole čensko-kulturní a náboženské situaci, v níž kn ěz 
žije, je naprosto nutným prost ředkem, aby vedl lidi k životu milosti. 
    Služebná činnost utvá řená takovou láskou musí být projevem lásky Krista, jehož postoje a 
způsoby jednání kn ěz vyjád ří až k úplnému odevzdání sebe ve prosp ěch stáda, jež je mu 
sv ěřeno.<$F Srv. PO,14; PDV,23: cit.,691-694.> 
    P řipodobnit se pastý řské lásce Krista tak, že se stane formou jeho vlast ního života, je 
cíl, který od kn ěze vyžaduje stálé úsilí a ob ěti, protože tuto lásku nelze improvizovat, je 
neúnavná a ani jí nelze dosáhnout jednou provždy. S lužebník Krista se bude cítit povinen, aby 
prožíval a dosv ědčoval tuto skute čnost stále a všude, i když by již pro sv ůj pokro čilý v ěk byl 
osvobozen od zvláštních pastý řských úkol ů. 
 
    44 . Pastý řská láska je zvlášt ě dnes ohrožena tím, že se její smysl vyprázdní pouh ým 
obřadnictvím . Nez řídka je možno pozorovat i u n ěkterých kn ěží vliv mentality, která nesprávn ě 
směřuje k tomu, aby se služebné kn ěžství zredukovalo na pouhé konání ob řadů. "D ělat" kn ěze, 
vykonat r ůzné služby a zaru čit, aby vše dob ře fungovalo to by m ělo být vším v život ě kn ěze. 
Takové zúžení pojetí kn ěžské totožnosti a služby hrozí zatla čit život kn ěze do prázdnoty, jež 
je pak často vypln ěna zp ůsobem života, který neodpovídá vlastní služb ě. 
    Kn ěz, který ví, že je služebníkem Krista a jeho Nev ěsty, najde v modlitb ě, ve studiu a v 
duchovní četb ě pot řebnou sílu, aby p řekonal i toto nebezpe čí.<$F Srv. CIC,kán.279,§ 1.> 
 
Hlásání slova 
 
    45 . Kristus sv ěřil apoštol ům a církvi hlásat radostnou zv ěst všem lidem. 
    P ředávat víru znamená odhalovat, zv ěstovat a prohloubit k řesťanské povolání, to jest 
volání, jímž se B ůh obrací na každého člov ěka, aby mu zjevil tajemství spásy a zárove ň místo, 
jež má p řevzít vzhledem k tomuto tajemství jako adoptivní sy n v Synu.<$F Srv. DV,2; KKC, č.1-2; 
142.> Tento dvojí pohled se souhrnn ě projevuje ve vyznání víry, což je jedno z 
nejd ůležit ějších vyjád ření té víry, kterou církev vždy odpovídala na Boží výzvu.<$F Srv. 
KKC,č.150-152; 185-187.> 
    Kn ěžská služba stojí tak p řed dv ěma úkoly, jež jsou zárove ň dv ě strany téže mince. Je zde 
především misijní ráz p ředání víry. Služba slovu nem ůže být abstraktní nebo vzdálená životu 
lidí; naopak musí mít p římý vztah ke smyslu života člov ěka, a proto musí odpovídat na 
nejpal čiv ější otázky, s nimiž lidské sv ědomí zápasí. 
    Na druhé stran ě se vyžaduje hodnov ěrnost, shoda s vírou církve, jež uchovává pravdu o Bohu 
a o člov ěku. To je t řeba splnit se smyslem nejv ětší odpov ědnosti, s v ědomím, že jde o velmi 
důležitou otázku, protože je v sázce život člov ěka a smysl jeho bytí. 
    Pro plodnou službu slovu postaví kn ěz v této souvislosti na první místo sv ědectví života, 
jež odkrývá moc Boží lásky a dodává jeho slovu p řesv ědčivost. Mimoto bude pe čovat o výslovné 
kázání Kristova tajemství v ěřícím, nev ěřícím a nek řesťanům; o katechézi, jež je uspo řádaný a 
organický výklad u čení církve; o uplatn ění zjevené pravdy pro řešení jednotlivých p řípad ů.<$F 
Srv. JAN PAVEL II., Katecheze při všeobecné audienci 21. dubna 1993, č.6: " L'Osservatore 
romano ", 22. dubna 1993.> 
    V ědomí naprosté nutnosti "z ůstat" v ěrnými Božímu slovu a v n ěm zakotvenými a tak být 
Kristovými u čedníky a poznávat pravdu (srv. Jan 8,31-32), to vžd y provázelo d ějiny kn ěžského 
duchovního života a bylo spolehliv ě zd ůrazn ěno i Druhým vatikánským koncilem.<$F Srv. DV,25.> 
    Zvlášt ě pro sou časnou spole čnost, jež se vyzna čuje teoretickým i praktickým materialismem, 
subjektivismem a problematicismem, je pot řebné, aby se evangelium p ředkládalo jako "Boží moc", 
jež "p řináší záchranu každému, kdo v ěří" ( Řím 1,16). Kn ěží s v ědomím, že "víra je z hlásání, 
hlásání pak se d ěje slovem o Kristu" (tamtéž 10,17), a budou se snaž it ze všech sil, aby 
zvládli toto poslání, jež má v jejich služb ě p řednostní postavení. Jsou totiž nejen sv ědky, 
nýbrž i hlasateli a p ředavateli víry.<$F Srv. CIC,kán.757; 762; 776.> 
    Tato služba - vykonávaná v hierarchickém spole čenství - je uschop ňuje, aby s autoritou 
předkládali katolickou víru a jménem církve dosv ědčovali víru církve. Boží lid se totiž 
"shromaž ďuje nejprve slovem Boha živého, které v ěřící právem požadují z úst kn ěží".<$F PO,4.> 
    Aby bylo v ěrohodné, musí být slovo p ředáváno bez dvojsmyslnosti a jakéhokoli p řekrucování, 
jako naprosto otev řené hlásání pravdy p řed Bohem (srv. 2 Kor 4,2). Odpov ědnou zralostí se kn ěz 
vyvaruje toho, aby p řevracel, zužoval, znetvo řoval nebo ředil božské poselství. Jeho úkolem je 
totiž "u čit Boží slovo a nikoli vlastní moudrost a všechny s tále vyzývat k obrácení a ke 
svatosti."<$F Tamtéž ; srv. PDV,26: cit.,697-700.> 
    Kázání se tedy nem ůže omezit na sd ělování vlastních myšlenek, na p ředávání osobní 
zkušenosti, na pouhé výklady psychologického,<$F Sr v. JAN PAVEL II., Katecheze při všeobecné 



audienci 21. dubna 1993: cit.> sociologického nebo filantropického rázu; ani se nem ůže p říliš 
vyžívat v osl ňující rétorice, jež se tak často slyší v hromadných sd ělovacích prost ředcích. 
Jde o zv ěstování slova, s nímž nelze libovoln ě disponovat, protože bylo dáno církvi, aby je 
zachovávala, zkoumala a v ěrn ě p ředávala.<$F Srv. DV,10; JAN PAVEL II., Katecheze při všeobecné 
audienci 21. dubna 1993: cit.> 
 
    46 . V ědomí vlastního poslání hlasatele evangelia se musí stále více pastora čně 
konkretizovat tak, aby kn ěz dokázal ve sv ětle Božího slova oživovat r ůzné situace a r ůzná 
prost ředí, v nichž vykonává svou službu. 
    Aby služba byla ú činná a v ěrohodná, je tedy d ůležité, aby kn ěz - v pohledu víry a své 
služby - poznával s konstruktivním kritickým smysle m ideologie, jazyk, kulturní souvislosti, 
způsob hodnocení ší řený sd ělovacími prost ředky a vše, co ovliv ňuje smýšlení. 
    Kn ěz, povzbuzen Apoštolem, který volal:" B ěda mi, kdybych nehlásal evangelium!" (1 Kor 
9,16), bude um ět používat všech sd ělovacích prost ředk ů, jež mu poskytuje v ěda a sou časná 
technologie. 
    Jist ě nezávisí vše na takových prost ředcích nebo na lidských schopnostech, protože Boží 
milost m ůže dosáhnout svého ú činku nezávisle na lidském po čínání. Avšak v Božím plánu je b ěžně 
hlásání slova p řednostní cestou pro p ředávání víry a evangeliza čního poselství. 
    Pro mnohé, kte ří se dnes nacházejí mimo hlásání Krista nebo daleko  od n ěj, bude kn ěz 
poci ťovat jako zvlášt ě naléhavou a aktuální úzkostnou otázku: "Jak mohou uvěřit, když o n ěm 
ješt ě neslyšeli? Jak však mohou uslyšet bez hlasatele?" ( Řím 10,14). 
    Aby odpov ěděl na takové otázky, bude kn ěz považovat za osobní povinnost se zvláštním 
způsobem zajímat o Písmo svaté studiem zdravé, p ředevším patristické exegéze a rozjímáním 
r ůznými zp ůsoby ov ěřenými duchovní tradicí církve, aby tak došel k poch opení oživovaného 
láskou.<$F Srv. SV. TOMÁŠ AKVINSKÝ, Summa theologiae ,I,q.43,a.5.> Proto bude kn ěz cítit 
povinnost v ěnovat zvláštní pozornost jak vzdálené, tak bezprost řední p říprav ě liturgické 
homilie, jejímu obsahu, rovnováze mezi vysv ětlením a aplikací, její výchovné části a zp ůsobu 
podání až k dobré výslovnosti, jež bere ohled na d ůstojnost v ěci i z t ěch, jimž je ur čena.<$F 
Srv. CIC,kán.769> 
 
    47 . Katecheze je významná část tohoto evangeliza čního poselství, protože je p řednostním 
nástrojem výuky a uzrávání víry.<$F Srv. JAN PAVEL II., Apoštolská exhortace Catechesi 
tradendae (16. října 1979),18: AAS 71 (1979),1291-1292.> 
    Kn ěz jakožto spolupracovník biskupa a z jeho pov ěření má odpov ědnost za to, aby 
podněcoval, koordinoval a řídil katechetickou činnost jemu sv ěřeného spole čenství. Je 
důležité, aby dokázal v členit takovou činnost do organického plánu evangelizace a zaru čoval 
především spojení katecheze vlastního spole čenství s osobou biskupa, s místní církví a se 
všeobecnou církví. <$F Srv. CIC,kán.768.> 
    Vzhledem ke katechézi se bude obzvlášt ě snažit podn ěcovat správnou a vhodnou odpov ědnost a 
spolupráci jak člen ů řeholí a spole čenství apoštolského života, tak v ěřících laik ů<$F Srv. 
tamtéž ,kán.776.> p řiměřeně p řipravených a bude jim projevovat uznání a úctu pro jejich 
katechetickou službu. 
    Zvláštní pé či bude v ěnovat p říprav ě a trvalé výchov ě katechet ů, sdružení a hnutí. V rámci 
možností by kn ěz m ěl být katechetistou katechet ů a vytvá řet s nimi pravé spole čenství Pánových 
učedník ů, jež by sloužilo jako op ěrný bod pro ty, jimž je katecheze ur čena. 
    Jako u čitel<$F Srv. PO,9.> a vychovatel ve ví ře<$F Srv. tamtéž ,6.> se kn ěz postará aby 
katecheze byla p řednostní částí k řesťanské, výchovy v rodin ě, v náboženské výuce, ve formaci 
apoštolských hnutí atd. a aby byla ur čena všem skupinám v ěřících: d ětem a mládeži, 
dospívajícím, dosp ělým, starým. Navíc bude um ět p ředávat katechetickou výuku za použití všeho, 
co m ůže prosp ět, u čebních pom ůcek a sd ělovacích prost ředk ů, jež mohou být ú činné, aby v ěřící 
způsobem vhodným pro své vnímání, schopnosti, v ěk a dané životní podmínky pln ěji chápali 
křesťanské u čení a co nejvhodn ějším zp ůsobem je uvád ěli do života.<$F Srv. CIC,kán.779.> 
    K tomuto ú čelu kn ěz neopomene mít za hlavní op ěrný bod Katechismus katolické církve . Tento 
text tvo ří totiž bezpe čnou a v ěrohodnou normu u čení církve.<$F Srv. JAN PAVEL II., Apoštolská 
konstituce Fidei depositum (11. října 1992),4.> 
 
Svátost eucharistie 
 
    48 . Je-li služba slova základním prvkem kn ěžské služby, její srdce a životní st řed tvo ří 
nepochybn ě eucharistie, jež je p ředevším skute čná p řítomnost v čase jediné a v ěčné ob ěti 
Kristovy.<$F Srv. JAN PAVEL II., Katecheze při všeobecné audienci 12. kv ětna 1993, č.3: 
" L'Osservatore romano ", 14. kv ětna 1993.> 
    Eucharistie jako svátostná památka smrti a vzk říšení Krista, skute čné a ú činné zp řítomn ění 
jediné spásné ob ěti, zdroj a vrchol k řesťanského života a celé evangelizace,<$F Srv. PO,5.> je 
počátek, st řed a cíl kn ěžské služby, nebo ť "všechny církevní služby a apoštolská díla 
souvisejí s posvátnou eucharistií a mají ji za sv ůj cíl".<$F Tamtéž. > Kn ěz, posv ěcený aby 
stále zp řítom ňoval posvátnou ob ěť, projevuje tak nejz řejm ějším zp ůsobem svou totožnost. 
    Existuje totiž vnit řní souvislost mezi úst ředním postavením eucharistie, pastý řskou láskou 
a jednotou života kn ěze,<$F Srv. tamtéž ,5; 13; Sv. JUSTIN, Apologia I,67: PG 6,429-432; Sv. 
AUGUSTIN, In Ioannis Evangelium Tractatus ,26,13-15: CCL 36,266-268.> který v ní nachází 



rozhodující podn ěty pro cestu svatosti, k níž je zvláštním zp ůsobem povolán. 
    Dává-li kn ěz k dispozici Kristu, nejvyššímu a v ěčnému velekn ězi, rozum a v ůli, hlas a 
ruce, aby svou službou mohl Otci p řinášet svátostnou ob ěť spásy, musí mu být vlastní Mistr ův 
postoj a jako On žít jako dar pro vlastní bratry. Musí se tedy u čit vnit řně se spojovat s 
obětí tak, že klade na ob ětní oltá ř celý život jako viditelné znamení svobodné a vst řícné Boží 
lásky. 
 
    49 . Je nutné p řipomenout nenahraditelnou hodnotu, již pro kn ěze má každodenní sloužení mše 
svaté, i kdyby nebyl ú časten žádný v ěřící.<$F Srv. CIC,kán.904.> Bude ji prožívat jako 
úst řední bod dne a denní služby, jako plod up římné touhy a p říležitost k hlubokému a ú činnému 
setkání s Kristem, a s nejv ětší pe člivostí bude dbát, aby ji sloužil zbožn ě a s vnit řní ú častí 
mysli a srdce. 
    V prost ředí, jež je stále citliv ější na sd ělovací znaky a obrazy, v ěnuje kn ěz p řiměřenou 
pozornost všemu, co m ůže pozvednout krásu a posvátnost slavení eucharisti e. P ři takovém 
slavení je d ůležité, aby se odpovídajícím zp ůsobem zd ůraznilo o jaké místo jde a jeho čistota, 
architektonická úprava oltá ře a svatostánku,<$F Srv. SC,128.> vznešenost posvát ných nádob a 
rouch,<$F Srv. tamtéž ,122-124.> zp ěvu<$F Srv. tamtéž ,112; 114; 116.> hudby,<$F Srv. 
tamtéž ,120.> posvátné ticho<$F Srv. tamtéž ,30.> atd. To vše jsou prvky, jež mohou p řisp ět k 
lepší ú časti na eucharistické ob ěti. Nebo ť nedostate čná pozornost v ěnovaná symbolickým 
hledisk ům bohoslužby a mnohem více nedbalost a usp ěchanost, povrchnost a neuspo řádanost 
oslabují její význam a její úkol posilovat víru.<$F  Srv. CIC,kán.899,§ 3.> Kdo špatn ě slouží 
mši svatou, prozrazuje slabost své víry a nevychová vá druhé k ví ře. Naopak sloužit ji dob ře 
představuje první d ůležitou katechézi o posvátné ob ěti. 
    Kn ěz tedy, i když dává k dispozici sloužení eucharisti e své veškeré schopnosti, aby ji 
oživil pro ú čast všech v ěřících, bude zachovávat ritus stanovený v bohoslužeb ných knihách 
schválených p říslušnou autoritou, aniž by cokoli p řidával, vynechával nebo m ěnil.<$F Srv. 
SC,22; CIC,kán.846,§ 1.> 
    Všichni ordiná ři, řeholní p ředstavení a vedoucí spole čností apoštolského života mají 
závažnou povinnost nejen p ředcházet p říkladem, nýbrž i bdít nad tím, aby se bohoslužebné 
předpisy, týkající se slavení eucharistie, všude v ěrn ě zachovávaly. 
    Kn ěží, kte ří celebrují nebo koncelebrují, mají povinnost obléc i posvátná roucha p ředepsaná 
rubrikami.<$F Srv. CIC,kán.929; Missale romanum, Institutio generalis , no.81; 298; POSV. 
KONGREGACE PRO BOHOSLUŽBU, Pokyn Liturgicae instaurationes (5.zá ří 1970),8c: AAS 62 
(1970),701.> 
 
    50 . Úst řední postavení eucharistie se musí projevovat nejen  d ůstojným a procít ěným 
sloužením Ob ěti, nýbrž též častou adorací svátosti tak, aby se kn ěz jevil jako vzor pro 
spole čenství i ve zbožné pozornosti a v častém rozjímání, jež koná - kdykoli je to možné - v  
přítomnosti Pána ve svatostánku. Je velice vhodné, ab y kn ěží pov ěření vedením spole čenství 
věnovali zna čný prostor spole čné adoraci a aby nejsv ět ější svátosti oltá řní byla prokazována i 
mimo mši svatou v ětší pozornost a úcta než jakémukoli jinému ob řadu nebo úkonu. "Víra a láska 
k eucharistii nemohou p řipustit, aby Kristus p řítomný ve svatostánku z ůstal sám."<$F JAN PAVEL 
II., Katecheze při všeobecné audienci 9. června 1993, č.6: " L'Osservatore romano ", 10. června 
1993; srv. PDV,48: cit.,744; POSV.KONGREGACE PRO OB ŘADY, Pokyn Eucharisticum mysterium (25. 
kv ětna 1967),50: cit.,539-573; KKC, č.1418.> 
    P řednostní doba pro uctívání eucharistie m ůže být slavení bohoslužby hodinek, jež tvo ří 
během dne pravé prodloužení ob ěti chvály a dík ů, která má ve mši svaté st řed a svátostný 
zdroj. Bohoslužba hodinek, v níž se kn ěz spojený s Kristem stává hlasem církve pro celý sv ět, 
se bude slavit i spole čně, je-li to možné, vhodným zp ůsobem tak, aby byla "tlumo čníkem a 
nositelem hlasu všeobecné církve, který zpívá Boží slávu a prosí o spásu člov ěka".<$F JAN 
PAVEL II., Katecheze při všeobecné audienci 2. června 1993, č.5: " L'Osservatore romano ", 3. 
června 1993; srv. SC,99-100.> 
    Kanovnické kapituly budou dbát na p říkladný slavnostní ráz této bohoslužby. 
    Vždy však je t řeba se vyvarovat toho, aby jak ve spole čném, tak v soukromém slavení této 
bohoslužby nedošlo ke zúžení na pouhou "povinnost",  jež se mechanicky vykoná jako jednoduché a 
usp ěchané čtení, aniž by se v ěnovala nutná pozornost smyslu čteného. 
 
Svátost pokání 
 
    51 . Darem vzk říšení pro apoštoly je Duch svatý na odpušt ění h řích ů: "P řijm ěte Ducha 
svatého! Komu h říchy odpustíte, tomu jsou odpušt ěny, komu je neodpustíte, tomu odpušt ěny 
nejsou"(Jan 20,22-23). Kristus sv ěřil dílo smí ření člov ěka s Bohem výlu čně svým apoštol ům a 
jejich nástupc ům v tomtéž poslání. Kn ěží jsou tedy z Kristovy v ůle jedinými p řisluhovately 
svátosti smí ření.<$F Srv. TRIDENTSKÝ KONCIL, sess. VI, De iustificatione ,c.14; sess. XIV, De 
poenitentia ,c.1,2,5-7,kán.10; sess. XXIII, De ordine ,c.1; PO,2; 5; CIC,kán.965.> Jako Kristus 
jsou posláni, aby volali h říšníky k obrácení a p řivád ěli je milosrdným soudem zp ět k Otci. 
    Svátostné smí ření obnovuje p řátelství s Bohem Otcem a se všemi jeho d ětmi v jeho rodin ě, 
kterou je církev, jež se tím omlazuje a buduje ve v šech svých rozm ěrech: všeobecném, 
diecézním, farním.<$F Srv.KKC, č.1443-1445.> 
    P řes smutné zjišt ění, že v kulturách naší doby se velice rozší řila ztráta smyslu pro 



hřích, musí kn ěz radostn ě a ob ětav ě vykonávat službu utvá ření sv ědomí, odpušt ění a usmí ření. 
    Je proto t řeba, aby se v jistém smyslu dokázal ztotožnit s tou to svátostí, zaujal Krist ův 
postoj, a aby dokázal jako dobrý Samaritán milosrdn ě se sklán ět k ran ěnému lidstvu, aby tak 
proza řovalo to k řesťansky nové - lé čebný rozm ěr pokání, jež sm ěřuje k uzdravení a 
odpušt ění.<$F Srv. CIC,kán.966,1; 978,§ 1; 981; JAN PAVEL II., Promluva pro Apoštolskou 
penitencierii (27. b řezna 1993): " L'Osservatore romano ", 28. b řezna 1993.> 
 
    52 . Jednak proto, že je to jeho povinnost,<$F Srv. CI C,kán.986.> tak i proto, že p řijal 
svátostné sv ěcení, musí kn ěz v ěnovat čas a síly tomu, aby vyslechl zpov ědi v ěřících, kte ří, 
jak zkušenost ukazuje, rádi p řistupují k p řijetí této svátosti tam, kde v ědí, že jsou kn ěží 
ochotni a p řipraveni ji ud ělit. To platí všude, avšak p ředevším pro kostely ve více 
navšt ěvovaných oblastech a pro poutní svatyn ě, kde je možná bratrská a odpov ědná spolupráce s 
řeholními a staršími kn ěžími. 
    Každý kn ěz bude zachovávat církevní p ředpisy, jež brání a vyzdvihují hodnotu individuální  
a osobní zpov ědi s úplným vyznáním h řích ů v p římém rozhovoru se zpov ědníkem,<$F Srv. 
tamtéž ,kán.960; JAN PAVEL II., Encyklika Redemptor hominis ,20: AAS 71 (1979),309-316.> a 
vyhradí použití spole čné zpov ědi a rozh řešení pouze pro výjime čné p řípady, kde jsou spln ěny 
požadavky, vyžadované platnými p ředpisy.<$F Srv. CIC,kán.961-963; PAVEL VI., Promluva (20. 
března 1978): AAS 70 (1978),328-332; JAN PAVEL II., Promluva (30.ledna 1981): AAS 73 
(1981),201-204; Posynodní apoštolská exhortace Reconciliatio et paenitentia (2. prosince 
1984),33: AAS 77 (1985),269-271.> Zpov ědník bude mít možnost osv ětlit sv ědomí kajícníka 
slovem, jež, by ť i krátké, odpovídá jeho danému stavu tak, aby posí lilo obnovené osobní 
zaměření k obrácení a hluboce ovlivnilo jeho duchovní ce stu také ud ělením vhodného 
zadostiu čin ění.<$F Srv. CIC,kán.978,§ 1; 981.> 
    V každém p řípad ě se kn ěz bude snažit udržet slavení smí ření na svátostné úrovni a p řekoná 
nebezpe čí zúžit je na pouze psychologickou nebo jednoduše f ormalistickou činnost. 
    To se projeví krom ě jiného i tím, že bude v ěrn ě zachovávat platné p ředpisy pro zpov ěď i v 
tom, co říkají o míst ě a zpov ědnici.<$F Srv. tamtéž ,kán.964.> 
 
    53 . Jako každý dobrý v ěřící i kn ěz pot řebuje vyznávat své h říchy a slabosti. Kn ěz je 
první, kdo ví, že p řijímání svátosti smí ření ho posiluje ve ví ře a v lásce k Bohu a k brat řím. 
    Aby vytvá řel co nejlepší podmínky jak ú činn ě ukázat krásu pokání, je pro p řisluhovatele 
této svátosti podstatné, aby sám vydával osobní sv ědectví a šel p říkladem ostatním v ěřícím ve 
zkušenosti odpušt ění. To tvo ří též první podmínku pro pastý řské vyzdvihnutí hodnoty svátosti 
smí ření. V tomto smyslu je dobré, aby v ěřící v ěděli a vid ěli, že i jejich kn ěží se pravideln ě 

zpovídají:<$F Srv. tamtéž ,kán.276,§ 2; 5 o; PO,18b.> "celý kn ěžský život utrpí nezm ěrnou škodu, 
bude-li mu pro nedbalost nebo z jakéhokoli jiného d ůvodu chyb ět pravidelné, up římnou vírou a 
zbožností podn ěcované p řijímání svátosti pokání. U kn ěze, který by se již nezpovídal nebo se 
zpovídal špatn ě, by se tato skute čnost velmi rychle projevila v jeho kn ěžském život ě a 
působení a všimlo by si toho i spole čenství, jehož je pastý řem."<$F JAN PAVEL II., Posynodní 
apoštolská exhortace Reconciliatio et paenitentia (2.prosince 1984),31: cit.,266; PDV,26: 
cit.,699.> 
 
    54 . Soub ěžně se svátostí smí ření neopomene kn ěz vykonávat službu duchovního vedení . Op ětná 
obnova a rozší ření této činnosti i mimo vysluhování svátosti pokání je velik ým dobrodiním pro 
sou časnou církev.<$F Srv. JAN PAVEL II., Posynodní apoš tolská exhortace Reconciliatio et 
paenitentia (2. prosince 1984),32: cit.,267-269.> velkodušný a činný postoj p ři jeho provád ění 
je též významnou p říležitostí, jak rozeznat a podporovat povolání ke k něžství a k r ůzným 
způsob ům zasv ěceného života. 
    Pro zlepšení vlastního duchovního života je nut né, aby kn ěží sami m ěli duchovní vedení. 
Tím, že sv ěří do rukou moudrého spolubratra formaci své duše, b ude již od prvních krok ů služby 
uzrávat v ědomí d ůležitosti toho, že nejdou sami po cestách duchovníh o života a pastý řské 
činnosti. Když užívají tohoto ú činného prost ředku vlastní formace, dob ře ov ěřeného v církvi, 
mají kn ěží plnou svobodu ve volb ě osoby, jež je vede. 
 
Vedení spole čenství 
 
    55 . Kn ěz je povolán, aby se vyrovnal s dalšími požadavky s vé služby krom ě t ěch, o nichž 
již byla řeč. Jde o pé či o život spole čenství, jež je mu sv ěřeno, a to se projevuje p ředevším 
sv ědectvím lásky. 
    Kn ěz jako pastý ř spole čenství je a žije pro n ě; za n ě se modlí, studuje, pracuje, ob ětuje 
se; za n ě je ochoten dát i život, protože je miluje jako Kri stus, zahrnuje je celou svou 
láskou a úctou,<$F Srv. PDV,22-23: cit.,690-694; JA N PAVEL II., Apoštolský list Mulieris 
dignitatem (15. srpna 1988),26: AAS 80 (1988),1715-1716.> všem i silami a bez časového omezení 
se dává, aby je činil k obrazu církve, Kristovy nev ěsty, stále krásn ějším a hodným zalíbení 
Otcova a lásky Ducha svatého. 
    Tento snubní rozm ěr života kn ěze jako pastý ře zp ůsobí, že povede své spole čenství tak, že 
s oddaností bude sloužit všem a každému z jeho člen ů, bude osv ěcovat jejich sv ědomí sv ětlem 
zjevené pravdy, spolehliv ě bude bdít nad evangelní ryzostí k řesťanského života, bude 



napravovat chyby, odpoušt ět, hojit rány, t ěšit v zármutku, podporovat bratrské vztahy.<$F Srv.  
PO,6; CIC,kán.529,§ 1.> 
    Tento souhrn taktní a mnohozna čné služby nejen, že bude stále p řesv ědčiv ějším sv ědectvím 
stále pr ůzra čnější a ú činn ější lásky, ale bude i projevem hlubokého spole čenství, jež se má 
uskute čnit mezi kn ězem a jeho komunitou jako prodloužení a zp řítomn ění spole čenství s Bohem, 
Kristem a církví.<$F Sv. JAN ZLATOÚSTÝ, De sacerdotio ,III,6: PG 48,643-644: "Duchovní zrození 
duší je výsadou kn ěží: oni je rodí k životu milostí k řtem, za jejich pomoci oblékáme Krista, 
jsme spolu s Božím Synem poh řbeni a stáváme se údy oné blahoslavené hlavy (srv. Řím 6,1; Gal 
3,27). Musíme si jich tedy nejen vážit více než kní žat a král ů, nýbrž je i ctít více než 
rodi če. Tito nás totiž zrodili z krve a z v ůle t ěla (srv. Jan 1,13); oni nás však rodí jako 
Boží d ěti; oni jsou nástroji našeho blaženého znovuzrození , naší svobody a našeho p řijetí za 
syny v řádu milosti."> 
 
    56 . Aby byl dobrým v ůdcem svého lidu, bude kn ěz dbát na to, aby poznával znamení doby; od 
t ěch nejširších a nejhlubších, jež se týkají všeobecn é církve, až po ta nejbližší, která se 
týkají konkrétní situace jednotlivého spole čenství. 
    Toto rozeznávání si žádá, aby kn ěz stále a správn ě dopl ňoval své teologické a pastora ční 
vzd ělání, rozumn ě se zamýšlel nad spole čenskými, kulturními a v ědeckými jevy, jež ur čují naši 
dobu. 
    Ve vykonávání své služby budou kn ěží vyjad řovat tento požadavek stálým a up římným postojem 
"sentire cum ecclesia" tak, že budou vždy pracovat ve svazku spole čenství s papežem, biskupy, 
s ostatními spolubrat řími v kn ěžství a také s v ěřícími, kte ří se sliby zavázali zachovávat 
evangelní rady, a s v ěřícími laiky. 
    Ve výkonu své činnosti neopomenou též vyžadovat oprávn ěným zp ůsobem a s ohledem na 
schopnosti každého spolupráci v ěřících zasv ěcených Bohu a v ěřících laik ů. 
 
Kněžský celibát 
 
    57 . Církev na Druhém vatikánském koncilu a op ětovn ě v následných projevech u čitelského 
úřadu papežova potvrdila "pevnou v ůli zachovat zákon, který vyžaduje dobrovoln ě zvolený a 
trvalý celibát pro uchaze če o kn ěžské sv ěcení v latinském ob řadu". Je totiž p řesv ědčena o 
hlubokých teologických a pastora čních d ůvodech, jež posilují vztah mezi celibátem a kn ěžstvím, 
a osvícena sv ědectvím, jež i dnes p řes bolestné záporné p řípady potvrzuje jeho duchovní a 
evangelní platnost v tolika kn ěžských životech.<$F PDV,29: cit.,704; srv. PO,16; P AVEL VI., 
Encyklika Sacerdotalis coelibatus (24. června 1967),14: AAS 59 (1967),662; CIC,kán.277,§ 1. > 
    Celibát je totiž dar, který církev dostala a ch ce zachovat, protože je p řesv ědčena, že je 
dobrem pro ni samu a pro sv ět. 
 
    58 . Jako každou evangelní hodnotu i celibát je t řeba prožívat jako n ěco nového, co 
osvobozuje, jako zvláštní sv ědectví radikálního následování Krista a znamení esc hatologické 
skute čnosti. "Všichni to nechápou, jenom ti, kterým je to  dáno. Jsou totiž lidé k manželství 
neschopní už od narození a jsou k manželství nescho pní, které takovými ud ělali lidé, a jsou 
kone čně takoví, kte ří se manželství sami z řekli pro nebeské království. Kdo m ůže pochopit, a ť 
pochopí!"(Mt 19,10-12)<$F Srv. JAN PAVEL II., Encyk lika Veritatis splendor (6. srpna 
1993),22b.c: AAS 85 (1993),1151.> 
    Aby kn ěz mohl s láskou a velkodušn ě prožívat p řijatý dar, je zvlášt ě d ůležité, aby již 
během seminární výchovy pochopil teologické a duchovn í d ůvody církevního požadavku 
celibátu.<$F Srv. OT,10; CIC,kán.247,§ 1; KONGREGAC E PRO KATOLICKOU VÝCHOVU, Ratio 
Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis (19. b řezna 1985 - dále pouze RFIS),48; Sm ěrnice pro 
výchovu ke kn ěžskému celibátu (11. dubna 1974), č.16.> Ten jako dar a zvláštní Boží milost 
vyžaduje zachovávání dokonalé a stálé čistoty pro Boží království, aby zasv ěcení služebníci 
mohli snadn ěji p řistupovat ke Kristu nerozd ěleným srdcem a svobodn ěji se v ěnovat služb ě Bohu a 
lidem.<$F Srv. PO,16; JAN PAVEL II., List kn ěžím k Zelenému čtvrtku 1979 Novo incipiente (8. 
dubna 1979),8: cit.,405-409; PDV,29: cit.,703-705; CIC,kán.277,§ 1.> Ješt ě d říve, než n ěkdo 
vysloví svou v ůli, že je ochoten celibát p řijmout, projevuje toto církevní z řízení v ůli 
církve. Své nejpodstatn ější zd ůvodn ění má v úzkém vztahu celibátu se svátostným sv ěcením, 
které kn ěze p řipodob ňuje Kristu-Hlav ě a Ženichovi církve.<$F Srv. PO,16a; PAVEL VI., Enc yklika 
Sacerdotalis coelibatus (24. června 1967),14: cit.,662.> 
    List Efesan ům (srv. 5,25-27) klade do úzkého vztahu Kristovu kn ěžskou ob ěť (srv. 5,25) s 
posv ěcením církve (srv. 5,26), kterou Kristus miluje lás kou ženicha. Kn ěz, svátostn ě v člen ěný 
do tohoto kn ěžství Kristovy výlu čné lásky k církvi, jeho v ěrné nev ěst ě, vyjad řuje svým 
prožíváním celibátu tuto lásku, jež se též stává pl odným zdrojem ú činnosti jeho pastorace. 
    Celibát tedy není n ěčím, co zven čí dopadá na kn ěžskou službu, ani ho nelze považovat za 
pouhé zákonem ur čené ustanovení již i proto, že ten, kdo p řijímá svátostné sv ěcení, se k n ěmu 
zavazuje zcela v ědomě a svobodn ě<$F Srv. PO,16c; CIC,kán.1036; 1037.> po více letec h p řípravy, 
hlubokého sebezkoumání a vytrvalé modlitby. Když do spěl k pevnému p řesv ědčení, že od Krista 
dostal tento dar pro dobro církve a pro službu druhým, kn ěz jej p řijímá pro celý život tím a 
utvrzuje se ve svém rozhodnutí zachovat slib, který  u činil už p ři jáhenském sv ěcení.<$F Srv. 
Pontificale romanum. De ordinatione episcopi, presb yterorum et diaconorum , cap.III,n.228: 
Ed.typica altera 1990,134; JAN PAVEL II., List kn ěžím k Zelenému čtvrtku 1979 Novo incipiente 



(8. dubna 1979),9: cit.,409-411.> 
    Z t ěchto d ůvod ů církevní zákon z jedné strany potvrzuje charisma c elibátu tím, že ukazuje 
jeho vnit řní spojení s posvátnou službou v jejím dvojím rozm ěru vztahu ke Kristu a k církvi; z 
druhé strany chrání svobodu toho, kdo jej p řijímá.<$F Srv. BISKUPSKÁ SYNODA, Dokument o 
služebném kn ěžství Ultimis temporibus (30. listopadu 1971),II,I,4c: cit.,916-917.> Kn ěz 
zasv ěcený Kristu "novým a vynikajícím zp ůsobem"<$F PO,16b> si tedy musí dob ře uv ědomovat, že 
dostal dar potvrzený jasným právním závazkem, z n ěhož vyplývá mravní povinnost jej zachovávat. 
Takový svobodn ě p řijatý závazek má ráz toho, co bylo uzav řeno v Bohu, a je znamením oné snubní 
skute čnosti, která se realizuje ve svátostném sv ěcení. Tímto závazkem kn ěz získává duchovní, 
ale reálné otcovství, jež má všeobecný rozm ěr a projevuje se zvláštním zp ůsobem v ůči 
spole čenství, jež je mu sv ěřeno.<$F Srv. tamtéž. > 
 
    59 . Celibát je tedy dar sebe sama "v" Kristu a "s" Kr istem jeho církvi a vyjad řuje 
kněžskou službu církvi "v" Pánu a "s" Pánem.<$F Srv. P DV,29: cit.,703-705> 
    Znamenalo by z ůstat v trvalé nezralosti, prožíval-li by se celibát  jako "da ň, jež se platí 
Pánu", aby bylo možno p řistoupit ke svátostnému sv ěcení, a nikoli spíše jako "dar, který se 
dostává od jeho milosrdenství",<$F POSV.KONGREGACE PRO KATOLICKOU VÝCHOVU, Směrnice pro 
výchovu ke kn ěžskému celibátu (11.dubna 1974), č.16> jako svobodná volba a vd ěčné p řijetí 
zvláštního povolání lásky pro Boha a pro lidi. 
    P říkladem je sám Pán, který svobodn ě zvolil žít v celibátu, p ři čemž jednal proti tomu, co 
se dá považovat za p řevládající kulturu tehdejší doby. U čedníci, kte ří ho následovali, 
opustili "všechno", aby uskute čnili sob ě sv ěřené poslání(srv. Lk 18,28-30). 
    Z toho d ůvodu církev již od apoštolských dob cht ěla zachovat dar trvalé čistoty klerik ů a 
zaměřila se na to, aby vybírala uchaze če o svátostné sv ěcení mezi t ěmi, kte ří žijí v celibátu 
(srv. 2 Sol 2,15; 1 Kor 7,5; 9,5; 1 Tim 3,2.12; 5,9 ; Tit 1,6.8).<$F Pro výklad t ěchto text ů; 
srv. ELVIRSKÝ KONCIL (r.300-305),kán.27; 33: HERM. BRUNS, Canones Apostolorum et Conciliorum 
saec. IV-VII,II,5-6; NEOCESAREJSKÝ KONCIL (r.314),kán.1: Pont. Commissio ad redigendum CIC 
Orientalis ,IX,I/2,74-82; PRVNÍ NICEJSKÝ KONCIL (r. 325),kán.3 : Conc. Oecum. Decr .,6; ŘÍMSKÁ 
SYNODA (r.386): Concilia Africae a. 345-525: CCL 149,(u Teleptského koncilu),58-63; 
KARTAGINSKÝ KONCIL (r.390): tamtéž ,13.133nn; TRULLSKÝ KONCIL (r.691),kán.3; 6; 12; 13 ; 30; 48: 
Pont. Commissio ad redigendum CIC Orientalis ,IX,I/1,125-186; SIRICIUS, Dekretale Directa 
(r.386): PL 13,1131-1147; INNOCENC I., List Dominus inter (r. 405): HERM. BRUNS, cit. d.,274-
277; Sv. LEV VELIKÝ, list Rusticovi (r. 456): PL 54 ,1191; EUSEBIUS CESAREJSKÝ, Demonstratio 
Evangelica ,1,9: PG 22,82 (78-83); EPIFANIUS SALAMINSKÝ, Panarion : PG 41,868.1024; Expositio 
Fidei : PG 42,822-826.> 
 
    60 . V sou časném kulturním ovzduší, často podmín ěném pohledem na člov ěka postrádajícím 
hodnoty a p ředevším neschopným dát plný, kladný a osvobozující smysl lidské sexualit ě, se 
často vyno řuje otázka hodnoty a významu kn ěžského celibátu nebo alespo ň zda je vhodné 
zdůraz ňovat jeho úzké sep ětí a jeho hluboký souzvuk se služebným kn ěžstvím. 
    Obtíže a námitky vždy po staletí provázely rozh odnutí latinské církve a n ěkterých 
východních církví udílet služebné kn ěžství pouze takovým muž ům, kte ří od Boha dostali dar 
čistoty v celibátu. Ustanovení ostatních východních církví, jež p řipoušt ějí kn ěžství ženatých, 
neproti řečí praxi církve latinské. Tytéž východní církve vyža dují totiž celibát od biskup ů. 
Navíc nedovolují uzav řít manželství t ěm, kte ří už se stali kn ěžími a nedovolují další s ňatek 
t ěm, kte ří se stali vdovci. Jde tedy vždy a pouze o sv ěcení již ženatých muž ů. 
    Obtíže, jež n ěkte ří i dnes p ředkládají,<$F Srv. JAN PAVEL II., List všem kn ěžím církve k 
Zelenému čtvrtku 1993 (8.dubna 1993): AAS 85 (1993),880-883; pro další prohloubení srv. Solo 
per amore, riflessioni sul celibato sacerdotale , pé čí Kongregace pro klérus, Ed. Paoline 1993; 
Identitá e missione del sacerdote , pé čí G. PITTAU - C. SEPE, Ed. Cittá Nuova 1994.> se často 
opírají o nepodložené d ůvody, jako je nap ř. výtka spiritualismu, který popírá t ělesnost, nebo, 
že ve zdrženlivosti je obsažena ned ůvěra a pohrdání sexualitou, anebo se vychází z rozbor u 
složitých a bolestných p řípad ů a též se zevšeobec ňují p řípady zcela ojedin ělé. Zapomíná se 
naopak na sv ědectví, jež vydala p řevážná v ětšina kn ěží, kte ří prožívají vlastní celibát s 
vnit řní svobodou, s pohnutkami čerpanými z bohatství evangelia, s duchovní plodnost í, s 
přesv ědčivou a radostnou v ěrností vlastnímu povolání a poslání. 
    Je z řejmé, že pro to, aby se zajistil a uchoval tento da r v ovzduší klidné rovnováhy a 
duchovního r ůstu, je t řeba používat všech prost ředk ů, jež kn ěze vzdalují od možných 
nebezpe čí.<$F Sv. JAN ZLATOÚSTÝ, De sacerdotio ,VI,2: PG 48,679: "Duše kn ěze musí být čistší 
než paprsky slunce, aby ho Duch svatý neopustil a a by mohl říci: Už nežiji já, ale žije ve mn ě 
Kristus (Gal 2,20). Jestliže poustevníci na poušti,  vzdáleni od m ěsta a míst ve řejného setkání 
a od všeho hluku t ěmto míst ům vlastního, se neodvažovali d ůvěřovat bezpe čnosti takového života 
přesto, že pln ě užívali ústraní a klid, nýbrž p řidávají nespo četné další úkony pozornosti, 
st řeží se ze všech stran a s velikou pe člivostí se zkoumají, než n ěco ud ělají nebo řeknou, aby 
mohli p ředstoupit p řed Boží tvá ř s d ůvěrou a nedot čenou čistotou, nakolik je to možné lidským 
schopnostem; jaká síla a násilí se ti zdá pot řebným pro kn ěze, aby uchoval svou duši od 
jakékoli skvrny a zachoval ji v neporušené duchovní  kráse? On pot řebuje jist ě v ětší čistotu 
než mniši. A p řece práv ě on, který ji více pot řebuje, je vystaven v ětším nevyhnutelným 
příležitostem, v nichž m ůže být nakažen, jestliže vytrvalou st řízlivostí a bd ělostí neu činí 
svou duši nep řístupnou t ěmto záludnostem."> 



    Je tedy nutné, aby kn ěží zachovávali pot řebnou opatrnost ve styku s osobami, s kterými, 
když se jedná familiárn ě, m ůže dojít k ohrožení daru nebo vzbudit pohoršení v ěřících.<$F Srv. 
CIC,kán.277,§ 2.> Ve zvláštních p řípadech je t řeba se podrobit rozhodnutí biskupa, který má 
povinnost vydávat v tomto oboru jasné p ředpisy.<$F Srv. tamtéž,kán.277,§ 3.> 
    Kn ěží a ť též nezanedbávají uplat ňování asketických pravidel, jež jsou zaru čena zkušeností 
církve a jež mnohem více vyžadují dnešní okolnosti,  a proto a ť se rozvážn ě vyst říhají toho, 
aby chodili na místa a navšt ěvovali p ředstavení nebo se v ěnovali četb ě, jež ohrožují 
zachovávání celibátní čistoty.<$F Srv. PO,16c.> V užívání spole čenských sd ělovacích 
prost ředk ů, a ť již jako spolupracovníci nebo uživatelé, a ť zachovávají pot řebnou rozvážnost a 
vyvarují se všeho, co m ůže škodit povolání. 
    Aby s láskou uchovali p řijatý dar v prost ředí vybi čované pohlavní volnosti, musí ve 
spojení s Kristem a církví, v úct ě k nejblahoslaven ější Pann ě Marii a s pohledem up řeným na 
příklad svatých kn ěží všech dob nacházet pot řebnou sílu, aby p řekonali t ěžkosti, s nimiž se na 
své cest ě setkávají, a jednat s takovou zralostí, která je činí v ěrohodnými pro sv ět.<$F Srv. 
PAVEL VI., Encyklika Sacerdotalis coelibatus (24. června 1967),79-81: cit.,688-689; PDV,29: 
cit.,703-705.> 
 
Poslušnost 
 
    61 . Poslušnost je kn ěžská hodnota mající p řednostní d ůležitost. Sama Ježíšova ob ěť na 
kříži získala hodnotu a spásný význam jeho poslušnost í a v ěrností v ůli Otce. On byl "poslušný 
až k smrti, a to k smrti na k říži" (Flp 2,8). List Žid ům zd ůraz ňuje též, že Ježíš "se nau čil 
svým utrpením poslušnosti" (Žid 5,8). Lze tedy říci, že poslušnost Otci je v samotném srdci 
Kristova kn ěžství. 
    Jako pro Krista i pro kn ěze poslušnost vyjad řuje Boží v ůli, jež se mu ukazuje skrze jeho 
právoplatné p ředstavené. Tuto p řipravenost je t řeba chápat jako pravé uskute čňování osobní 
svobody a jako d ůsledek pevn ě uzrálého rozhodnutí p řed Boží tvá ří v modlitb ě. Ctnost 
poslušnosti, která nitern ě vyplývá jako požadavek ze svátosti a hierarchickéh o uspo řádání 
církve, klerik jasn ě slibuje nap řed p ři jáhenském a pak p ři kn ěžském sv ěcení. Touto ctností 
kněz posiluje svou v ůli se pod řídit a vstupuje tak do silového pole poslušnosti Kr istovy, 
který se stal služebníkem poslušným až k smrti k říže (srv. Flp 2,7-8).<$F Srv. PO,15c; PDV,27: 
cit.,700-701.> 
    V sou časné dob ě se zd ůraz ňuje hodnota jedince a samostatnosti jednotlivé osob y jako n ěco 
nerozlu čně spojeného s jeho d ůstojností. Tato hodnota, sama o sob ě kladná, se však stává n ěčím 
negativním, stane-li se hodnotou absolutní a vybo čí-li z oprávn ěného rámce své správné 
souvislosti.<$F Srv. JAN PAVEL II., Encyklika Veritatis splendor (6.srpna 1993),31; 32; 106: 
cit.,1159-1160; 1216.> To se m ůže projevit i v církevní oblasti i v samotném život ě kn ěze, 
když se činnost, kterou vykonává ve prosp ěch spole čenství, zredukuje na n ěco čist ě 
subjektivního. 
    Ve skute čnosti je kn ěz vlastní povahou svého poslání ve služb ě Krista a církve. Bude tedy 
ochotn ě p řijímat, co mu právem ur čí p ředstavení, a zvlášt ě, nebrání-li mu v tom oprávn ěné 
překážky, má p řijímat a v ěrn ě plnit úkol, který mu byl sv ěřen jeho ordiná řem.<$F Srv. 
CIC,kán.274,§ 2.> 
 
    62 . Kn ěz je vázán "zvláštní povinností úcty a poslušnosti"  v ůči papeži a vlastnímu 
ordiná řovi.<$F Tamtéž ,kán.273.> Na základ ě p říslušnosti k ur čitému kn ěžskému sboru je kn ěz 
zařazen do služby jedné místní částe čné církve, jejíž zdroj a základ jednoty tvo ří biskup,<$F 
Srv. LG,23a.> který nad ní má veškerou řádnou, vlastní a p římou moc, pot řebnou pro výkon 
pastý řské služby.<$F Srv. tamtéž ,27a; CIC,kán.381,§ 1.> Hierarchické pod řízení vyžadované 
svátostí sv ěcení se v církevním uspo řádání uskute čňuje vztahem k vlastnímu biskupovi a k 
papežovi, který má primát (principatus) řádné moci nade všemi jednotlivými církvemi.<$F Srv.  
CD,2a; LG,22b; CIC,kán.333,§ 1.> 
    Povinnost p řizp ůsobit se u čitelskému ú řadu v otázkách víry a mrav ů je zcela vnit řně spojen 
se všemi úkony, jež kn ěz v církvi vykonává. Nesouhlas v této oblasti je t řeba považovat za 
závažný, protože budí pohoršení a zmatek mezi v ěřícími. 
    Nikdo si neuv ědomuje více než kn ěz, že církev pot řebuje ur čující normy. Protože její 
hierarchické a organické uspo řádání je viditelné, musí být provád ění úkon ů, jež jí B ůh sv ěřil, 
zvlášt ě pak správa církve a slavení svátostí odpovídajícím  zp ůsobem organizováno.<$F Srv. JAN 
PAVEL II., Apoštolská konstituce Sacrae disciplinae leges (25. ledna 1983): AAS 75 (1983), 
Pars II,XIII; Promluva k ú častník ům Mezinárodního symposia "Ius in vita et in missione 
Ecclesiae" ,3 (Vatikán, 23. dubna 1993): cit.,str.4.> 
    Kn ěz, jako služebník Krista a jeho církve velkodušn ě p řijímá úkol v ěrn ě zachovávat všechny 
jednotlivé sm ěrnice a vyhýbá se takovým zp ůsobem dodržování jenom n ěčeho podle osobních 
hledisek, jež rozbíjejí jednotu a mají neblahý past ora ční dopad i na v ěřící laiky a všeobecné 
mínění. "Kanonické zákony" totiž "svou vlastní povahou vyžadují zachovávání" a žádají si, "aby 
údy dodržovaly, co p řikazuje hlava".<$F JAN PAVEL II., Apoštolská konsti tuce Sacrae 
disciplinae leges (25. ledna 1983): cit.,Pars II,XIII.> 
    Tím, že kn ěz bude poslouchat p říslušnou autoritu, bude krom ě jiného p řispívat k r ůstu 
vzájemné lásky uvnit ř kn ěžského sboru a k r ůstu jednoty, která má sv ůj základ v pravd ě. 
 



    63 . Aby zachovávání poslušnosti bylo skute čné a mohlo živit církevní spole čenství, musí 
ti, kterým je sv ěřena pravomoc - ordiná ři, řeholní p ředstavení a vedoucí spole čností 
apoštolského života - krom ě toho, že dávají pot řebný a stálý osobní p říklad, sv ůj dar správy 
vykonávat s láskou tak, že upozor ňují nebo vyžadují pat ři čným zp ůsobem a v pat ři čný čas 
přijetí všeho, co je stanoveno v oblasti magisteria a církevní kázn ě.<$F Srv. CIC,kán.392.> 
    Takové dodržování je zdrojem svobody, nakolik n eomezuje, nýbrž podn ěcuje zralou 
spontánnost kn ěze, který bude um ět zajímat radostný a vyrovnaný pastý řský postoj a vytvá řet 
harmonii tak, že osobní genialita se zapojí do vyšš í jednoty. 
 
    64 . Mezi r ůznými hledisky otázky, jež se dnes více poci ťují, si zaslouží v ěnovat pozornost 
sv ědomitému zachovávání liturgických p ředpis ů. 
    Liturgie je výkon kn ěžství Ježíše Krista,<$F Srv. SC,7> "vrchol, k n ěmuž směřuje činnost 
církve, a zárove ň zdroj, z n ěhož vyv ěrá veškerá její síla".<$F Tamtéž ,10.> Liturgie tvo ří 
oblast, kde kn ěz má mít zvláštní v ědomí, že je služebníkem, a v ěrn ě poslouchá církev. "Ur čovat 
posvátnou liturgii p řísluší výlu čně církevní autorit ě, jejímž nositelem je apoštolský stolec, 
a podle p ředpis ů práva, biskup."<$F CIC,kán.838.> Kn ěz tedy nebude v této oblasti z vlastní 
iniciativy naprosto nic p řidávat, vynechávat nebo m ěnit.<$F Srv. SC,22.> 
    To platí zvláštním zp ůsobem pro udílení svátostí, jež jsou výlu čnými úkony Krista a církve 
a jimiž kn ěz p řisluhuje v osob ě Krista a jménem církve pro dobro v ěřících.<$F Srv. 
CIC,kán.846,1.> Ti mají skute čné právo ú častnit se slavení liturgie tak, jak to chce církev,  a 
ne podle osobního vkusu jednotlivého služebníka neb o podle zvláštních neschválených ob řadů, 
jež jsou výrazem jednotlivých skupin, které sm ěřují k tomu, aby se uzav řely všeobecnosti 
Božího lidu. 
 
    65 . Je t řeba, aby kn ěží ve výkonu své služby se nejen odpov ědně podíleli na ur čování 
pastý řských plán ů, jež biskup - ve spolupráci s kn ěžskou radou<$F Srv. POSV. KONGREGACE PRO 
KLÉRUS, Okružní list Omnes christifideles (25. ledna 1973),9.> - ur čuje, nýbrž aby i s nimi 
sladili jejich skute čné provád ění ve vlastním spole čenství. 
    Moudrá tvo řivost a podnikavý duch, který je projevem kn ěžské zralosti, nebudou nejen 
umrtveny, nýbrž bude možné je vhodn ě umocnit ku prosp ěchu pastý řské plodnosti. Jít po 
nesourodých cestách v této oblasti m ůže totiž zap ří činit oslabení samotného evangeliza čního 
díla. 
 
    66 . V zesv ětšt ělé spole čnosti sm ěřující k materalismu, kde mizí i vn ější znamení 
posvátných a nadp řirozených skute čností, je zvlášt ě poci ťována nutnost, aby kn ěz - Boží muž, 
který spravuje jeho tajemství - byl rozpoznatelný p ro spole čenství i od ěvem, který nosí jako 
nezaměnitelné znamení své oddanosti Boží v ěci a své totožnosti toho, kdo vykonává ve řejnou 
službu.<$F Srv. JAN PAVEL II., List římskému kardinálu viká řovi (8. zá ří 1982): " L'Osservatore 
romano ", 18.-19. října 1982.> Kn ěz se musí poznat p ředevším tím, jak se chová, avšak i tím, jak 
se obléká, aby byla každému v ěřícímu, ba dokonce každému člov ěku<$F Srv. PAVEL VI., Proslovy 
kléru (17.února 1969; 17.února 1972; 10.února 1978) : AAS 61 (1969),190; 64 (1972),223; 70 
(1978),191; JAN PAVEL II., List kn ěžím k Zelenému čtvrtku 1979 Novo incipiente (7. dubna 
1979),7: cit.,403-405; Proslovy kléru (9. listopadu  1978; 19. dubna 1979): Insegnamenti di 
Giovanni Paolo II , I (1978),116; II (1979),929.> bezprost ředně z řejmá jeho totožnost a jeho 
příslušnost Bohu a církvi. 
    Z tohoto d ůvodu má klerik nosit "d ůstojný církevní oblek podle p ředpis ů vydaných 
biskupskou konferencí a podle oprávn ěných místních zvyk ů".<$F CIC,kán.284.> To znamená, že 
takové oble čení, není-li to klerika, musí být odlišné od zp ůsobu, jak se oblékají laici, a 
odpovídat d ůstojnosti a posvátnosti služby. St řih a barvu musí ur čit biskupská konference, a 
to vždy v souladu s pokyny všeobecného práva. 
    Po čínání, které je s tím v rozporu, neodpovídá duchu t ohoto p ředpisu a proto je není možno 
považovat za oprávn ěnou zvyklost a je pot řeba, aby je p říslušná autorita odstranila.<$F Srv. 
PAVEL VI., Motu proprio Ecclesiae sanctae ,I,25,2d: AAS 58 (1966),770; POSV. KONGREGACE PRO 
BISKUPY, Okružní list všem papežským zastupitel ům Per venire incontro (27. ledna 1976); POSV. 
KONGREGACE PRO KATOLICKOU VÝCHOVU, Okružní list The document (6. ledna 1980): " L'Osservatore 
romano " suppl., 12. dubna 1980.> Krom ě zcela výjime čných p řípad ů neužívání církevního od ěvu 
může u klerika prozrazovat slabé v ědomí vlastní totožnosti pastý ře zcela oddaného služb ě 
církvi.<$F Srv. PAVEL VI., Katecheze při všeobecné audienci 17. zá ří 1969; Proslov kléru (1. 
března 1973): Insegnamenti di Paolo VI , VII (1969),1065; XI (1973),176.> 
 
Kněžský duch chudoby 
 
    67 . Ježíšova chudoba má spásonosný ú čel. Kristus, který byl bohatý, se stal chudým pro 
nás, abychom se my stali bohatí jeho chudobou.(srv.  2 Kor 8,9) 
    List Filipan ům ukazuje vztah mezi z řeknutím sama sebe a duchem služby, který má oživova t 
pastý řskou činnost. Svatý Pavel totiž říká, že Ježíš "nic nelp ěl na tom, že je rovný Bohu, ale 
sám sebe se z řekl a vzal na sebe p řirozenost služebníka (Flp 2, 6-7). Opravdu t ěžko se kn ěz 
stane skute čným služebníkem svých brat ří, bude-li se p říliš starat o své pohodlí a p řílišný 
blahobyt. 
    Svou chudobou Kristus ukazuje, že od v ěčnosti všechno dostal od Otce a vše mu vrací až do 



naprosté ob ěti vlastního života. 
    P říklad chudého Krista musí kn ěze vést k tomu, aby se mu p řipodobnil ve vnit řní svobod ě 
vůči všem statk ům sv ěta a jeho bohatství.<$F Srv. PO,17a,d; 20-21.> Pán nás u čí, že pravé 
dobro je B ůh a pravé bohatství je získat v ěčný život: "Vždy ť co prosp ěje člov ěku, když získá 
celý sv ět, ale ztratí svou duši? Nebo ť jakou dá člov ěk náhradu za svou duši?" (Mk 8,36-37). 
    Kn ěz, jehož d ědi čným podílem je Pán (srv. Nm 18,20) ví, že jeho posl ání stejn ě jako 
poslání církve se uskute čňuje na sv ět ě a že stvo řená dobra jsou pot řebná pro osobní rozvoj 
člov ěka. Užívá však taková dobra se smyslem pro odpov ědnost, s umírn ěností, správným úmyslem a 
odstupem, který je vlastní tomu, kdo má sv ůj poklad v nebi a kdo ví, že všechno je t řeba 
užívat pro budování Božího království (srv. Lk 10,7 ; Mt 10,9-10; 1Kor 9,14; Gal 6,6).<$F Srv. 
tamtéž , 17a.c; JAN PAVEL II., Katecheze při všeobecné audienci 21. července 1993, č.3: 
" L'Osservatore romano ", 22. července 1993.> Proto se nebude v ěnovat výd ěle čnému podnikání, 
které není v souladu s jeho službou.<$F Srv. CIC,ká n.286; 1392.> 
    Kn ěz si uv ědomuje, že dar, který obdržel, dostal zdarma, a pro to bude ochoten též zdarma 
dávat (srv. Mt 10,8; Sk 8,18-25)<$F Srv. PO,17d.> a  použije pro dobro církve a charitativní 
účely, co dostane p ři výkonu své služby, když se postaral o to, aby byl  slušn ě živ a splnil 
všechny povinnosti svého stavu.<$F Srv. tamtéž ,17c; CIC,kán.282; 222,§ 2; 529,§ 1.> 
    Kone čně kn ěz, i když se nezavázal k chudob ě ve řejným slibem, má žít jednoduše a vyst říhat 
se toho, co by mohlo mít p říchu ť marnivosti,<$F Srv. CIC,kán.282,§ 1.> a tak se roz hoduje pro 
dobrovolnou chudobu, aby mohl lépe následovat Krist a.<$F Srv. PO,17d.> Ve všem (p říbytek, 
dopravní prost ředky, dovolená atd.) a ť se kn ěz vyst říhá vší strojenosti a p řepychu.<$F Srv. 
tamtéž ,17e.> 
    Jako p řítel nejchudších v ěnuje kn ěz práv ě t ěmto p řednostní, avšak nikoli výlu čnou nebo 
vylu čující volbu nejjemn ější pozornost své pastý řské lásky ve všech starých a nových nouzích, 
jež jsou osudn ě p řítomné ve sv ět ě, vždy pam ětliv toho, že první nouze, od níž má být člov ěk 
osvobozen, je h řích, nejhlubší ko řen všeho zla. 
 
Mariánská zbožnost 
 
    68 . Ze vztahu, který je mezi Božím mate řstvím Panny Marie a Kristovým kn ěžstvím, vyplývá 
"podstatný vztah... mezi Ježíšovou matkou a kn ěžstvím Synových služebník ů".<$F JAN PAVEL II., 
Katecheze při všeobecné audienci 30. června 1993: " L'Osservatore romano ", 30. června - 1. 
července 1993.> 
     V tomto vztahu je zako řeněna mariánská spiritualita každého kn ěze. Kn ěžskou spiritualitu 
nelze považovat za úplnou, nebere-li vážn ě v úvahu záv ěť uk řižovaného Krista, který sv ěřil 
Matku milovanému u čedníkovi a skrze n ěho všem kn ěžím, kte ří jsou povoláni pokra čovat v díle 
spásy. 
    Jako Janovi pod k řížem, tak i každému kn ězi je zvláštním zp ůsobem sv ěřena Maria jako matka 
(srv. Jan 19,26-27). 
    Kn ěží, kte ří pat ří k nejmilovan ějším u čedník ům uk řižovaného a zmrtvýchvstalého Krista, 
mají p řijmout Marii za svou matku ve vlastním život ě tím, že se stane p ředmětem jejich stálé 
pozornosti a modlitby. Ta, která je neustále Panna se tak stane Matkou, jež je vede ke Kristu, 
jež je u čí opravdové lásce k církvi, jež se za n ě p řimlouvá a vede je k Božímu království. 
    Každý kn ěz ví, že Maria práv ě proto, že je matka, významn ě utvá ří jeho kn ěžství, protože 
je to ona, jež dokáže ztvár ňovat jeho kn ěžské srdce, chránit ho p řed nebezpe čím, únavou, 
skleslostí ducha a s mate řskou pé čí bdít, aby mohl r ůst v moudrosti a milosti p řed Bohem a 
před lidmi (srv. Lk 2,40). 
    Nelze však být oddanými syny, nedokáží-li napod obovat ctnosti matky. Kn ěz tedy bude hled ět 
na Marii, aby se stal pokorným, poslušným a čistým služebníkem a aby vydal sv ědectví lásce v 
naprostém odevzdání sebe Pánu a církvi.<$F Srv. PO, 18b.> 
    Mistrovské dílo Kristovy kn ěžské ob ěti, Bohorodi čka, p ředstavuje nej čistším zp ůsobem 
církev "bez poskvrny a vrásky", jež je zcela "svatá  a bez vady" (Ef 5,27). Toto nazírání na 
blahoslavenou Pannu staví p řed kn ěze pravzor dokonalosti, k n ěmuž má sm ěřovat ve služb ě svému 
spole čenství, aby i ono se dík kn ěžskému daru jeho života stávalo "církví slavnou" (tamtéž). 
 
                           3. kapitola 
                         TRVALÁ FORMACE 
 
Zásady 
 
    69 . Trvalá formace je požadavek, který se rodí a vyví jí již od samého p řijetí svátosti 
sv ěcení, jímž je kn ěz nejen "posv ěcen" Otcem, "vyslán" Synem, nýbrž i "oživován" Duch em 
svatým. Tato svátost tedy vyv ěrá z milosti, z níž proudí nadp řirozená síla ur čená k tomu, aby 
si postupn ě, a to stále více do ší řky a do hloubky, celý život a p ůsobení kn ěze p řizp ůsobila 
věrnosti k p řijatému daru: "A proto t ě vybízím - píše svatý Pavel Timotejovi - zase oživ 
plamen Božího daru, který ti byl dán" (2 Tim 1,6). 
    Jde o nutnost vnit řně spojenou se samotným božským darem,<$F Srv. PDV,70 : cit.,778-782.> 
který je t řeba stále "oživovat", aby kn ěz mohl pat ři čně odpovídat na své povolání. Kn ěz se 
totiž jako člov ěk za řazený do d ějin musí zdokonalovat ve všech odv ětvích svého lidského a 
duchovního bytí, aby mohl dosáhnout p řipodobn ění Kristu, jež je jednotícím principem všeho. 



    Rychlé a rozší řené prom ěny a často zesv ětšt ělé spole čenské prost ředí, p řízna čné pro 
sou časný sv ět, jsou zárove ň činitelé, z nichž naprosto nevyhnuteln ě vyplývá povinnost kn ěze, 
aby byl pat ři čně p řipraven k tomu, aby neztratil vlastní totožnost a o dpovídal na pot řeby nové 
evangelizace. Této v sob ě již závažné povinnosti odpovídá i jasné právo v ěřících, jimž 
výsledky dobré formace a svatosti kn ěží slouží k dobru.<$F Srv. tamtéž .> 
 
    70 . Duchovní život kn ěze a jeho pastý řská služba jsou spojeny se stálou prací na sob ě tak, 
že se prohlubuje a uvádí v soulad jak duchovní, tak  lidská, odborná a pastý řská formace. Tuto 
práci, jež má za čít již od doby p řípravy v seminá ři, musí biskupové podporovat na r ůzných 
rovinách: národní, oblastní a p ředevším diecézní. 
    Je povzbuzující zjišt ění, že již mnoho diecézí a biskupských konferencí u skute čňuje v 
sou časné dob ě slibné iniciativy, aby vlastním kn ěžím zajistily opravdovou trvalou formaci. Je 
žádoucí, aby všechny diecéze mohly tuto pot řebu zvládnout. Kde to však okamžit ě není možné, je 
vhodné, aby se vzájemn ě domluvily nebo navázaly styky s ústavy nebo osobam i, jež jsou zvlášt ě 
způsobilé tento delikátní úkol vykonávat.<$F Srv. tamtéž ,79: cit.,797.> 
 
    71 . Trvalá formace se dnešnímu kn ězi nabízí jako nutný prost ředek, aby dosáhl ú čelu svého 
povolání, jímž je služba Bohu a Božímu lidu. 
    Trvalá formace vlastn ě tkví v pomoci všem kn ěžím, aby mohli velkodušn ě konat sv ůj úkol 
vyplývající z d ůstojnosti a odpov ědnosti, jež jim B ůh svátostí sv ěcení sv ěřil; aby zachovali, 
uchránili a rozvíjeli svou zvláštní totožnost a pov olání; aby posv ěcovali sami sebe a druhé 
vykonáváním své služby. 
    To znamená, že kn ěz se musí vyvarovat jakéhokoli rozšt ěpu mezi duchovním životem a 
službou, což n ěkdy vede k hlubokým krizím. 
    Je z řejmé, že pro dosažení t ěchto cíl ů, jež jsou nadp řirozeného řádu, je t řeba objevit a 
analyzovat všeobecná kritéria, jak uspo řádat trvalou formaci kn ěží. 
    Tyto základní požadavky nebo zásady uspo řádání musí být promyšleny tak, že se vychází od 
cíle, který je dán, nebo lépe řečeno, je t řeba je v n ěm hledat. 
 
    72 . Trvalá formace je právo a povinnost kn ěze a udílet je právo a povinnost církve, 
stanovená všeobecným zákonem.<$F Srv. CIC,kán.279.>  Tak jako se totiž v církvi p řijímá 
povolání k posvátné služb ě, tak pouze církvi p řísluší udílet specifickou formaci podle 
odpov ědnosti vlastní takové služb ě. Za trvalou formaci má tedy odpov ědnost papež a biskupové, 
protože je to činnost spojená s výkonem služebného kn ěžství. Církev má proto povinnost a právo 
pokra čovat ve formaci svých služebník ů tím, že jim pomáhá rozvíjet jejich velkodušnou odp ověď 
na dar, který jim B ůh sv ěřil. 
    Kn ěz pak též dostal jako požadavek daru spojeného se s věcením právo, aby m ěl od církve 
pot řebnou pomoc k ú činnému a svatému spln ění své služby. 
 
    73 . Podkladem forma ční činnosti je dynamický požadavek, vnit řně spojený s charismatem 
služby, které je samo o sob ě trvalé a nezvratné. Tuto činnost nelze tedy nikdy považovat za 
ukon čenou ani ze strany církve, jež ji udílí, ani ze str any služebníka, který ji p řijímá. Je 
tedy nutné, aby byla promyšlena a rozvíjena tak, ab y ji všichni kněží vždy mohli p řijímat, 
při čemž je t řeba brát ohled na možnosti a odlišnosti, jež jsou s pojeny s r ůzným stá řím, 
životními podmínkami a sv ěřenými úkoly.<$F Srv. PDV,76: cit.,793-794.> 
 
    74 . Taková formace musí obsahovat a sladit všechny ro změry kn ěžské formace; musí tedy 
směřovat k tomu, aby pomohlo každému kn ězi: dosáhnout rozvoje lidské osobnosti uzrálé v duc hu 
služby druhým, a ť již je p řijatý úkol jakýkoli; být intelektuáln ě na výši ve v ědách 
teologických a též lidských, nakolik jsou spojeny s  jeho vlastní službou, aby mohl ú činn ěji 
dostát svému úkolu vydávat sv ědectví ví ře; žít hlubokým duchovním životem, živeným d ůvěrným 
stykem s Ježíšem Kristem a láskou k církvi; s nasaz ením a oddaností konat svou pastý řskou 
službu. 
    Proto musí být taková formace úplná: lidská, du chovní, odborná, pastora ční, systematická a 
zaměřená na osobu. 
 
    75 . Lidská formace je v dnešním sv ět ě krajn ě d ůležitá, jak tomu ostatn ě bylo vždy. Kn ěz 
nesmí zapomenout, že je člov ěk vybraný mezi lidmi, aby lidem sloužil. 
    Aby se posv ětil a usp ěl ve svém kn ěžském poslání, musí se kn ěz ukázat dob ře vybaven 
lidskými ctnostmi, aby byl hoden úcty svých brat ří. 
    Zvlášt ě bude muset uskute čňovat dobrotu srdce, trp ělivost, laskavost, povahovou pevnost, 
lásku ke spravedlnosti, vyrovnanost, v ěrnost danému slovu, d ůslednost v dobrovoln ě p řijatých 
úkolech atd.<$F Srv. PO,3.> 
    Taktéž je d ůležité, aby se kn ěz zamyslel nad svým spole čenským chováním, nad korektností 
r ůzných forem lidských vztah ů, nad hodnotou p řátelství, nad ušlechtilostí ve vystupování atd. 
 
    76 . Vzhledem k tomu, že téma duchovního života bylo j iž obšírn ě rozvedeno, omezíme se zde 
na to, že p ředložíme n ěkteré vhodné prost ředky k formaci. 
    Bylo by p ředevším nutné prohloubit hlavní aspekty kn ěžského života se zvláštním z řetelem 
na studium biblické, patristické a hagiografické, k de kn ěz musí stále držet krok s dobou nejen 



četbou dobrých knih, ale i ú častí na studijních kurzech, kongresech atd. <$F Srv . tamtéž ,19; 
OT,22; kán.279,§ 2; RFIS,101.> 
    Zvláštní setkání by bylo možné v ěnovat pé či o slavení svátostí jakož i zkoumání otázek 
duchovního života, jako t řeba k řesťanských a lidských ctností, zp ůsobu modlitby, vztahu mezi 
duchovním životem a bohoslužbou, pastý řskou pé čí atd. 
    Bylo by vskutku žádoucí, aby si každý kn ěz, t řeba v souladu s pravidelnými duchovními 
cvi čeními, vypracoval, pokud možno po domluv ě s vlastním duchovním v ůdcem, jasný plán osobního 
života, pro n ějž uvádíme n ěkteré body: 
1. denní rozjímání nad Božím slovem nebo n ějakým tajemstvím víry 
2. denní osobní setkání s Ježíšem v Nejsv ět ější svátosti krom ě sloužení mše svaté s opravdovou 
zbožností 
3. mariánská zbožnost (r ůženec, zasv ěcení nebo jiný zp ůsob sebeodevzdání, niterný rozhovor) 
4. v ěnovat čas formaci doktrinální a hagiografické 
5. pot řebný odpo činek 
6. vždy nov ě usilovat o uskute čňování sm ěrnic vlastního biskupa a ov ěřování vlastního 
přesv ědčivého souhlasu s magisteriem a církevní kázní 
7. p ěstovat spole čenství a p řátelství s kn ěžími. 
 
    77 . Vzhledem ke zna čnému vlivu, kterým spole čenskov ědní a filosofické proudy p ůsobí na 
moderní kulturu, a také ke skute čnosti, že n ěkterým kn ěžím se nedostalo odpovídající pr ůpravy 
v t ěchto oborech i z toho d ůvodu, že vycházejí ze škol r ůzného zam ěření, se jeví nutným, aby 
se p ři setkáních neopomínalo v ěnovat pozornost nejvýznamn ějším témat ům humanitního a 
filosofického rázu nebo alespo ň takovým, jež "mají vztah k posvátným v ědám, zvlášt ě nakolik 
mohou být užite čná ve výkonu pastý řské služby".<$F CIC,kán.279,§ 3.> Taková témata jso u také 
platnou pom ůckou, aby se správn ě projednávaly základní otázky fundamentální teologi e, 
dogmatiky a morálky, Písma svatého, liturgie, kanon ického práva, ekumenismu atd., dbá-li se na 
to, aby výuka t ěchto obor ů nebyla pouhým seznamováním s problémy nebo pouze t eoretická a 
informativní, nýbrž aby vedla ke skute čné formaci, tj. k modlitb ě, k budování spole čenství a k 
pastora čnímu uplatn ění. 
    B ěhem kn ěžských setkání nech ť se spole čně prohlubuje znalost dokument ů magisteria pod 
odborným vedením, aby se tak v diecézní pastý řské pé či snáze vytvá řela jednota interpretace a 
praxe, což tolik prospívá dílu evangelizace. 
    Zvláštní pozornost v odborném vzd ělávání je t řeba v ěnovat projednávání témat, jež dnes 
mají velkou ozv ěnu v kulturní vým ěně názor ů a v pastora ční praxi, jako nap ř. spole čenská 
etika, bioetika atd. 
    Zvláštní pojednání je t řeba v ěnovat otázkám, které s sebou nese v ědecký rozvoj a které 
významným zp ůsobem ovliv ňují smýšlení a život sou časných lidí. Kn ěží musí dbát na to, aby 
přiměřeně drželi krok s dobou a byli schopni odpov ědět na otázky, jež vznikají s pokrokem v ědy 
a neopomenou se poradit se vzd ělanými a d ůvěryhodnými odborníky. 
    Naprosto d ůležité je dále zkoumat, prohlubovat a ší řit sociální nauku církve. Na podklad ě 
podnět ů zve řejn ěných u čitelským ú řadem je nutné, aby zájem všech kn ěží a skrze n ě všech 
věřících ve prosp ěch pot řebných nez ůstával na úrovni zbožného p řání, nýbrž aby se prom ěňoval 
ve skute čné životní úsilí. "Církev si dnes více než kdy jind y uv ědomuje, že její sociální 
poselství nalezne věrohodnost a autoritu spíše ve sv ědectví čin ů než v její vnit řní 
důslednosti a logice."<$F JAN PAVEL II., Encyklika Centesimus annus (1. kv ětna 1991),57: AAS 
83 (1991),862-863.> 
    Nezanedbatelný požadavek odborného vzd ělávání kn ěží je znalost sdělovacích prost ředk ů a 
schopnost jich ve vlastní pastora ční činnosti používat. Užívá-li se jich dob ře, tvo ří 
proz řetelnostní prost ředek evangelizace, protože jimi lze nejen oslovit v eliký po čet v ěřících 
i t ěch, kte ří jsou ví ře vzdáleni, ale mohou i hluboce zap ůsobit na jejich smýšlení a zp ůsob 
jednání. 
    Pro tento ú čel by bylo vhodné, aby biskup nebo samotná biskupsk á konference p řipravila 
programy a k tomu vhodné technické vybavení. 
 
    78 . Pro pat ři čnou pastora ční formaci je nutné uskute čňovat setkání, jež mají svou hlavní 
nápl ň v zamyšlení nad pastora čním plánem diecéze. Tam by nem ělo chyb ět ani projednání všech 
otázek, jež souvisejí s životem a pastora ční činností kn ěží, jako nap ř. základní mravouka, 
etika povolání, sociální etika atd. 
    Zvláštní pé či je t řeba v ěnovat znalosti životních podmínek a duchovního živo ta stálých 
jáhn ů tam, kde jsou ustaveni, řeholník ů, řeholnic a také v ěřících laik ů. 
    Další témata zvlášt ě vhodná k projednání mohou být ta, jež se týkají ka techeze, rodiny, 
kněžských a řeholních povolání, mládeže, starých, nemocných, eku menismu, "vzdálených" atd. 
    Pro pastora ční činnost v sou časných podmínkách je velmi d ůležité po řádat řady p řednášek k 
prohloubení a osvojení Katechismu katolické církve , který je zvlášt ě pro kn ěze cennou forma ční 
pomůckou jak pro kázání, tak všeobecn ě pro dílo evangelizace. 
 
    79 . Aby stálá formace byla úplná, je t řeba ji po řádat tak, "aby nebyla n ěčím ponechaným 
náhod ě, ale systematickou nabídkou vybrané látky, rozd ělená na etapy a provád ěná p řesn ě 
stanovenými metodami".<$F PDV,79: cit.,797.> To sou visí s nutností vytvo řit ur čitou 
organiza ční strukturu, jež by vhodn ě ur čovala prost ředky, dobu a obsahy pro skute čné a 



pat ři čné provedení. 
    Toto organizování musí být ovšem provázeno osob ním studiem, protože i pravidelné p řednášky 
by m ěly pramalý užitek, kdyby nebyly spojeny s osobním s tudiem.<$F Srv. tamtéž .> 
 
    80 . I když se trvalá formace udílí všem, je zam ěřena tak, aby sloužila každému 
jednotlivci, který ji p řijímá. A tak vedle spole čných a obecných prost ředk ů zde musí být i 
všechny ostatní prost ředky, jež slouží zosobn ění formace každého jedince. 
    Z tohoto d ůvodu je zvlášt ě mezi odpov ědnými nutno podpo řit v ědomí, že mají každého kn ěze 
oslovit osobn ě tak, že se každému v ěnují a nespokojí se s tím, že všem p ředložili r ůzné 
možnosti. 
    Ze své strany se každý kn ěz musí cítit povzbuzen slovem a p říkladem svého biskupa a svých 
spolubrat ří v kn ěžství, aby na sebe bral odpov ědnost za vlastní formaci, protože on je prvním 
formátorem sebe sama.<$F Srv. tamtéž .> 
 
Organizování a prost ředky 
 
    81 . Cesta kn ěžských setkání má mít rys jednotnosti a postupovat po etapách. 
    Tato jednotnost musí sm ěřovat k p řipodobn ění Kristu tak, aby pravdy víry, duchovní život a 
pastora ční činnost vedly k postupné zralosti celého kn ěžského sboru. 
    Jednotná cesta vzd ělávání se člení na jasn ě ur čené úseky. To vyžaduje zvláštní pozornost 
r ůzným v ěkovým vrstvám kn ěží, aniž by se n ěkterá p řehlížela, jakož i ov ěření prošlých úsek ů s 
tím, že se v ěnuje pozornost tomu, aby spole čné vzd ělávací cesty byly vzájemn ě slad ěny s 
jednotlivými osobními cestami, bez nichž by ony prv ní nemohly být ú činné. 
    Kn ěžská setkání je t řeba považovat za nutná pro r ůst ve spole čenství, proto, aby každá 
věková skupina si stále více uv ědomovala a stále p řiměřeněji zkoumala problémy, které jsou jí 
vlastní. 
    Nám ěty takových sch ůzek lze p řípadn ě čerpat z témat navržených národním nebo regionálním 
biskupským sborem. V každém p řípad ě je nutné, aby byly v diecézi ur čeny p řesným forma čním 
plánem, pokud možno každoro čně obnovovaným.<$F Srv. tamtéž .> 
    Jejich organizování a pr ůběh může biskup dle vlastní úvahy sv ěřit t řeba fakult ě nebo 
teologickým a pastora čním ústav ům, seminá ři, sdružením nebo spole čnostem, jež se v ěnují 
kněžské formaci,<$F Srv. tamtéž ; OT,22; PO,19c> p řípadn ě jinému st ředisku nebo odbornému 
ústavu, který podle možností a vhodnosti m ůže být bu ď diecézní, oblastní nebo zemský, je-li 
ověřeno, že odpovídá požadavk ům naukové pravov ěrnosti, v ěrnosti magisteriu a církevní kázni a 
má též žádanou odbornou úrove ň a p říslušnou znalost skute čných pastora čních pom ěr ů. 
 
    82 . Je úkolem biskupa, aby p řípadn ě i za pomoci vhodných spolupracovník ů zajistil, aby 
během roku, který následuje po kn ěžském nebo jáhenském sv ěcení, se naplánoval takzvaný 
pastora ční rok, který by usnadnil p řechod od nezbytného seminárního života k výkonu pos vátné 
služby tak, aby mohlo docházet k postupnému lidském u i specificky kn ěžskému zrání.<$F Srv. 
PAVEL VI., Apoštolský list Ecclesiae Sanctae (6. sr pna 1966),I,7: AAS 58 (1966),761; POSV. 
KONGREGACE PRO KLÉRUS, Okružní list p ředsed ům biskupských konferencí Inter ea, (4.listopadu 
1969): AAS 62 (1970),130-131; RFIS,63; 101; CIC,kán .1032,§ 2.> 
    B ěhem tohoto roku je t řeba se vyvarovat toho, aby novosv ěcenci byli vystaveni p říliš 
obtížným nebo choulostivým situacím, a též je t řeba se vyhnout tomu, aby byli vysláni na 
místa, kde by museli jednat p ůsobit daleko od spolubrat ří. Naopak by bylo v rámci možností 
dobré dát p řednost n ějakému vhodnému zp ůsobu spole čného života. 
    Toto forma ční období by mohlo být prožito v n ějakém práv ě pro tento ú čel z řízeném dom ě 
(d ům kléru) nebo na n ějakém míst ě, jež by mohlo zaru čit jasný a klidný op ěrný bod všem kn ěžím, 
kte ří sbírají své první pastý řské zkušenosti. To usnadní rozhovor a setkání s bis kupem a se 
spolubrat řími, spole čnou modlitbu (bohoslužbu kn ěžských hodinek, koncelebraci a adoraci 
Nejsv ět ější svátosti, r ůženec atd.), vým ěnu zkušeností, vzájemné povzbuzení, rozkv ět dobrých 
přátelských vztah ů. 
    Bylo by vhodné, aby biskup posílal novokn ěze ke spolubrat řím, kte ří vynikají p říkladným 
životem a pastý řskou horlivostí. První ur čení, p řes často závažné pastora ční pot řeby, by m ělo 
především odpovídat požadavku uvést mladé kn ěze na správnou cestu. Ob ěť jednoho roku m ůže v 
budoucnosti p řinést bohaté plody. 
    Není naprosto zbyte čné zd ůraznit skute čnost, že tento choulostivý a cenný rok by m ěl 
podpo řit plnou zralost vzájemného poznání mezi kn ězem a jeho biskupem, a to, co za čalo v 
seminá ři, by se m ělo stát skute čným vztahem syna k otci. 
    Vzhledem k odborné stránce by tento rok nem ěl být tak p říliš obdobím získávání nových 
vědomostí jako spíše sloužit hlubšímu osvojení a znit ern ění toho, co bylo nastudováno b ěhem 
předepsaných p řednášek tak, aby se podpo řilo utvá ření mentality, která je schopná hodnotit 
jednotlivosti ve sv ětle Božího plánu.<$F Srv. RFIS,63.> 
    V této souvislosti lze vhodn ě po řádat p řednášky a seminá ře zpov ědní praxe, liturgie, 
katecheze, kázání, kanonického práva, kn ěžské, laické a řeholní spirituality, sociální nauky, 
sdělování a sd ělovacích prost ředk ů, poznávání sekt a nových náboženských proud ů atd. 
    Vlastn ě lze říci, že cesta, kterou se má ubírat pastora ční rok, má být snaha o vytvá ření 
syntézy. Každý prvek má odpovídat základnímu plánu uzrávání duchovního života. 
    Úsp ěch pastora čního roku je však vždy podmín ěn osobním úsilím doty čného, on sám musí 



každodenn ě sm ěřovat ke svatosti ve stálém hledání prost ředk ů posv ěcení, jež mu pomáhaly již od 
dob seminá ře. 
 
    83 . Nebezpe čí zvykovosti, t ělesná únava zp ůsobená p řemírou práce, jíž jsou obzvlášt ě dnes 
kněží vystaveni v namáhavé pastoraci, samo duševní vy čerpání zp ůsobené často nutností stále 
bojovat proti neporozum ění a p řekrucování, p ředsudky, čelit dob ře vybaveným a mocným silám, 
jež se snaží p řesv ědčit lid, že kn ěz dnes pat ří k již zastaralé kulturní menšin ě, jsou n ěkteré 
z d ůvod ů, které mohou rušiv ě p ůsobit v nitru pastý ře. 
    P řes pastý řsky neodkladné záležitosti, ba práv ě proto, aby se jim mohlo ú činn ě čelit, je 
vhodné kn ěžím poskytnout kratší nebo delší období - podle sku te čných možností - aby mohli dále 
a soust ředěněji pobývat s Pánem Ježíšem, a tak op ět na čerpali sílu a odvahu pokra čovat na 
cest ě posv ěcení. 
    V mnoha diecézích se již vyzkoušely r ůzné iniciativy, mnohdy se slibnými výsledky, jak 
čelit této zvláštní pot řebě. 
    Tyto zkušenosti mají svou váhu a lze o nich uva žovat i p řes potíže, jež vyvstávají v 
některých oblastech, které zna čně trpí nedostate čným po čtem kn ěží. 
    Pro tento ú čel by mohly mít zna čný význam kláštery, poutní svatyn ě nebo jiná místa 
duchovního života, pokud možno mimo veliká centra, kde by kn ěží nem ěli p římou pastý řskou 
odpov ědnost. 
    V n ěkterých p řípadech by mohlo být vhodné, aby takový pobyt byl z aměřen na studium nebo na 
aggiornamento znalostí v posvátných v ědách, aniž by se p řitom zapomínalo na duchovní a 
apoštolské posílení. 
    V každém p řípad ě je t řeba se pe čliv ě vyhnout nebezpe čí považovat sabatické období za 
prázdniny nebo je vyžadovat jako právo. 
 
    84 . Kde je to možné, je žádoucí z řídit "d ům kléru", který by mohl sloužit také jako místo, 
kam kn ěží p řicházejí, kde se mohou setkat, kde lze po řádat zmín ěná forma ční setkání, a jako 
opěrný bod pro další četné p říležitosti. Takový d ům by m ěl nabízet všechno pot řebné, aby byl 
pohostinný a p řitažlivý. 
    Tam, kde ješt ě neexistuje a jevilo-li by se to jako nutnost, je r adno z řídit na národní 
nebo oblastní úrovni p řiměřená za řízení pro t ělesnou, duševní a duchovní obnovu kn ěží ve 
zvláštních p řípadech pot řeby. 
 
    85 . Jak ukazuje dlouholetá duchovní zkušenost církve,  duchovní obnovy a duchovní cvi čení 
jsou vhodným a ú činným nástrojem pro trvalou formaci kléru. I dnes j sou stále nutná a 
aktuální. Proti zp ůsobu života, který sm ěřuje k tomu, aby člov ěka zbavil veškeré niternosti, 
musí kn ěz nacházet Boha a sebe sama tak, že dokáže prožívat  duchovní zastavení, aby se pono řil 
do rozjímání a modlitby. 
    Proto kanonické právo ur čuje, že klerici "mají povinnost ú častnit se duchovních obnov 

podle p ředpis ů místního práva".<$F CIC,kán.276,§ 2,4 o; srv. kán.533,§ 2; 550,§ 3.> 
    Dva nejb ěžnější zp ůsoby provád ění, jež m ůže biskup ve vlastní diecézi p ředepsat, jsou 
jednodenní duchovní obnovy, konané pokud možno každ ý m ěsíc, a jednou za rok duchovní cvi čení. 
    Je velmi vhodné, aby biskup plánoval obnovy a d uchovní cvi čení a staral se o jejich 
pořádání tak, aby každý kn ěz m ěl možnost výb ěru mezi t ěmi, jež se b ěžně konají v diecézi nebo 
mimo ni a jsou vedeny p říkladnými kn ěžími nebo ústavy zasv ěceného života, jež mají zvláštní 
zkušenosti práv ě pro sv ůj dar duchovní formace, nebo v klášterech. 
    Lze též doporu čit po řádání zvláštní obnovy pro kn ěze, kte ří byli vysv ěceni v posledních 
letech, jíž by se činn ě ú častnil i sám biskup.<$F Srv. RFIS,101.> 
    B ěhem t ěchto setkání je d ůležité, aby hlavní náplní byla duchovní témata, aby  se v ěnoval 
rozsáhlý prostor tichu a modlitb ě a obzvláštní pé če slavení bohoslužby, svátosti pokání, 
adoraci eucharistie, duchovnímu vedení, hlubokým pr ojev ům úcty vzhledem k blahoslavené Pann ě 
Marii. 
    Aby t ěmto prost ředk ům kn ěžské formace dodal na závažnosti a ú činnosti, m ůže biskup 
výslovn ě ur čit n ějakého kn ěze, který by m ěl za úkol organizovat dobu a zp ůsob jejich 
provád ění. 
    V každém p řípad ě je nutné, aby se obnovy a zvlášt ě každoro ční duchovní cvi čení prožívaly 
jako období modlitby a ne jako p řednášky teologického a pastora čního vzd ělávání. 
 
    86 . I když jsou známé obtíže, s nimiž se trvalá forma ce b ěžně setkává p ředevším pro mnohé 
a závažné úkoly, k nimž jsou kn ěží povoláni, je nutno říci, že je lze všechny p řekonat, 
provádí-li se s pat ři čnou odpov ědností. 
    Aby se zvládly okolnosti a čelilo se nárok ům nutných úkol ů evangelizace, ukazuje se jako 
nutné - mezi jinými prost ředky - odvážné p ůsobení pastora ční správy, jež sm ěřuje k tomu, aby 
se zcela zvláštním zp ůsobem pe čovalo o kn ěze. Je naprosto nutné, aby biskupové mocí lásky 
vyžadovali, aby jejich kn ěží velkodušn ě plnili oprávn ěná ustanovení, vydaná pro tuto činnost. 
    S plánem trvalé formace souvisí nejen to, aby b yla vymyšlena a naprogramována, ale aby 
byla též uskute čněna. K tomu je nutnéjasné uspo řádání úkolu co do cíl ů, nápln ě a prost ředk ů. 
 
Odpovědní 



 
    87 . První a hlavní odpov ědnost za vlastní trvalou formaci má kn ěz sám. Skute čně má totiž 
každý kn ěz povinnost být v ěrný Božímu daru a dynamizmu každodenní konverze, je ž vychází z 
téhož daru.<$F Srv. PDV,70: cit.,778-782.> 
    Tato povinnost vychází ze skute čnosti, že nikdo nem ůže nahradit jednotlivého kn ěze v úkolu 
bdít sám nad sebou (srv. 1 Tim 4,16). On totiž tím,  že má ú čast na jediném kn ěžství Kristov ě, 
je povolán, aby podle svého jedine čného a neopakovatelného povolání ukázal a uskute čnil 
některý aspekt mimo řádného bohatství milosti, kterou p řijal. 
    Z druhé strany životní prost ředí a podmínky každého kn ěze jsou takové, že i z čist ě 
lidského hlediska vyžadují, aby osobn ě usiloval o vlastní formaci tak, aby jeho vlastní 
schopnosti a možnosti nesly plody. 
    Kn ěz se proto bude činn ě ú častnit forma čních setkání, bude se snažit být p řínosem dík svým 
schopnostem a konkrétním možnostem, opat ří si a bude číst knihy a časopisy obsahující pravé 
učení, u nichž zkušenost prokázala užite čnost pro jeho duchovní život a plodné vykonávání je ho 
služby. 
    Mezi četbou musí být na prvním míst ě Písmo svaté; dále pak spisy církevních otc ů, starých 
i nových u čitel ů duchovního života a dokumenty u čitelského ú řadu církve, jež tvo ří 
nejpovolan ější a nejsou časn ější zdroj trvalé formace. Kn ěží je tedy budou do hloubky studovat 
přímým a osobním zp ůsobem, aby je mohli pat ři čně p ředkládat v ěřícím laik ům. 
 
    88 . Ve všech oblastech kn ěžského života vystoupí do pop ředí "zvláštní vztahy apoštolské 
lásky, služby a bratrství",<$F PO,8.> jež jsou zákl adem vzájemné pomoci mezi kn ěžími<$F Srv. 
tamtéž .> Je žádoucí, aby se rozvíjela a rostla spolupráce  všech kn ěží na prohloubení jejich 
duchovního a lidského života a též jejich kn ěžské služby. Pomoc, která má být kn ěžím v této 
oblasti poskytována, m ůže mít pevnou podporu v r ůzných kn ěžských sdruženích, jež usilují o to, 
aby vytvá řela skute čně diecézní spiritualitu. Jde o sdružení, která "na z áklad ě stanov 
schválených p říslušným p ředstaveným vhodným a obecn ě uznaným uspo řádáním života a bratrskou 
pomocí podporují sebeposv ěcování p ři výkonu posvátné služby a napomáhají sjednocení du chovních 
navzájem i s vlastním biskupem".<$F CIC,kán.278.2; srv. PO,8.> 
    V tomto pohledu je naprosto pe čliv ě t řeba brát ohled na právo každého diecézního kn ěze, 
aby rozvíjel sv ůj duchovní život zp ůsobem, který považuje za nejvhodn ější, samoz řejm ě vždy v 
souladu se základními rysy vlastního povolání a sva zky, jež z n ěho vyplývají. 
    Práce, již tato sdružení jakož i schválená hnut í vykonávají ve prosp ěch kn ěží, si církev 
velmi váží<$F Srv. PO,8; CIC,kán.278,2; PDV,81: cit .,799-800.> a vidí v ní dnes znamení 
životnosti, jíž ji Duch svatý stále obnovuje. 
 
    89 . A ť již je množství Božího lidu, který je mu sv ěřen, jakkoli veliké a obtížné, biskup 
musí v ěnovat zcela zvláštní pé či trvalé formaci svých kn ěží.<$F Srv. CD,16d.> 
    Zvláštní vztah mezi biskupem a jeho kn ěžími vychází totiž ze "skute čnosti, že kn ěží 
přijímají skrze n ěj své kn ěžství a sdílejí s ním pastora ční starost o Boží lid".<$F PDV,79: 
cit.,797.> To ur čuje též jedine čnou odpov ědnost biskupa na poli formace kn ěží. 
    Tato odpov ědnost se projevuje jak v ůči jednotlivým kn ěžím, protože formace má být jak 
nejvíce možno zam ěřená na osobu, tak v ůči všem, nakolik tvo ří diecézní kn ěžský sbor. V tomto 
smyslu biskup neopomene se vší starostlivostí p ěstovat vzájemnou komunikaci a spole čenství 
kněží a zvlášt ě bude pe čovat o to, aby chránil a podporoval správný zp ůsob provád ění trvalé 
formace; aby kn ěze vychovával k tomu, že si budou uv ědomovat jeho d ůležitost a nutnost; a 
kone čně aby je plánoval a staral se o jeho po řádání tak, že ur čí forma ční plán, pot řebné 
prost ředky a vhodné osoby k jeho uskute čnění.<$F Srv. tamtéž : cit.,797-798.> 
    Když zajiš ťuje vzd ělávání svých kn ěží, je t řeba, aby biskup do n ěho zahrnul i sebe vlastní 
a osobní trvalou formací. Zkušenost u čí, že čím více biskup jako první se s p řesv ědčením stará 
o vlastní formaci, tím spíše dokáže podnítit a podp orovat formaci svého kn ěžstva. 
    I když v tomto choulostivém díle má biskup neza stupitelný úkol, který nem ůže p ředat, 
dokáže si vyžádat spolupráci kn ěžské rady, již lze pro její povahu a ú čel považovat za vhodný 
organizmus, který mu m ůže pomáhat zvlášt ě v tom, co se nap říklad vztahuje k vypracování 
forma čního plánu. 
    Každý biskup pak bude nacházet podporu a pomoc pro tento sv ůj úkol u ostatních spolubrat ří 
biskup ů shromážd ěných na biskupské konferenci.<$F Srv. OT,22; RFIS,1 01.> 
 
    90 . Žádná formace není možná, není-li k dispozici kro mě osoby, jež ji p řijímá, i osoba, 
jež ji udílí, tj. formátor. Hodnota a ú činnost forma čního plánu závisí z části na strukturách, 
ale p ředevším na osobách formátor ů. 
    Je z řejmé, že v ůči t ěmto osobám je odpov ědnost biskupa obzvlášt ě delikátní a d ůležitá. 
    Je tedy nutné, aby sám biskup pov ěřil úkolem formace skupinu osob a aby tyto byly vybrány 
z t ěch kn ěží, kte ří jsou odborn ě dob ře p řipraveni a vzbuzují úctu pro svou lidskou, duchovní , 
kulturní a pastora ční pr ůpravu a zralost. Formáto ři musí být p ředevším muži modlitby, vyu čovat 
se siln ě vyvinutým smyslem pro nadp řirozené, žít hlubokým duchovním životem, p říkladného 
života, mít p řiměřenou zkušenost v kn ěžské služb ě, dokázat spojit jako církevní otcové a svatí 
učitelé všech dob duchovní požadavky kn ěží s požadavky v užším smyslu lidskými. Mohou být 
vybráni i mezi členy seminá řů, akademických st ředisek nebo ústav ů schválených církevní 
autoritou, jako také ze spole čenství, jejichž charizma se týká práv ě kn ěžského života a 



kněžské spirituality. V každém p řípad ě musí být zaru čena pravov ěrnost nauky a v ěrnost církevní 
kázni. Formáto ři musí být navíc d ůvěrnými spolupracovníky biskupa, který má poslední 
odpov ědnost za tyto své nejcenn ější spolupracovníky. 
    Je vhodné též vytvo řit skupinu, jež by se zabývala programováním realizace  formace a 
jejímž ú čelem by bylo pomáhat biskupovi ur čovat nápl ň, jež by se pak rok po roce v 
jednotlivých oblastech trvalé formace probírala; úk olem této skupiny by byla též p říprava 
pot řebných pom ůcek; rozvržení p řednášek, sjezd ů, setkání a obnov; vhodné uspo řádání termín ů, 
aby bylo možno p ředvídat nep řítomnost kn ěží a zajistit jejich zástup atd. Pro dobré plánován í 
lze též požádat o radu odborníky ve zvláštních obor ech. 
    Zatímco sta čí jediná skupina formátor ů, je možné vytvo řit r ůzné skupiny pro programování a 
realizaci, je-li to nutné. 
 
    91 . P ředevším co se týká spole čných prostor ů a plánování jejich využití pro trvalou 
formaci jako i jeho konkrétní nápl ň, to mohou rozhodnout p říslušné biskupské konference 
vzájemnou dohodou mezi r ůznými místními církvemi, a ť již na národní nebo regionální úrovni - 
zvlášt ě mezi sousedními nebo blízkými diecézemi. Tak by se  mohlo nap říklad použít 
mezidiecézních struktur, považují-li se za vhodné, jako fakulty a teologické a pastora ční 
ústavy a též sdružení a spole čnosti, jež se zabývají formací kn ěží. Takové spojení sil krom ě 
toho, že uskute ční opravdové spole čenství mezi místními církvemi, by mohlo též všem po skytnout 
lepší a podn ětn ější možnosti trvalé formace.<$F Srv. PDV,79: cit.,7 96-798.> 
 
    92 . Navíc studijní a výzkumné ústavy, st řediska duchovního života jako i kláštery s 
příkladným zachováváním řehole a poutní svatyn ě vytvá řejí op ěrné body pro teologické a 
pastora ční aggiornamento jako oázy ticha, modlitby, svátost né zpov ědi a duchovního vedení, 
osv ěžujícího i t ělesného odpo činku, okamžik ů kn ěžského bratrství. Takto by mohly i řeholní 
rodiny spolupracovat na trvalé formaci a p řisp ět k takové obnov ě kléru, jakou si vyžaduje nová 
evangelizace t řetího tisíciletí. 
 
Ohled na r ůzný v ěk a zvláštní podmínky 
 
    93 . Během prvních let po sv ěcení by kn ěží m ěli být nanejvýš zvýhodn ěni, aby našli takové 
životní a pastora ční podmínky, jež by jim dovolily uskute čnit ideály získané b ěhem formace v 
seminá ři.<$F Srv. tamtéž ,cit.,793-794.> Tyto první roky, jež tvo ří nezbytné ov ěření základní 
formace po prvním citlivém setkání se skute čností, mají nejrozhodn ější vliv pro budoucnost. 
Vyžadují proto harmonické zrání, aby pozd ěji bylo možné pevn ě a s vírou čelit obtížným 
okamžik ům. Proto musí být mladým kn ěžím dána možnost k osobnímu styku s vlastním biskup em a s 
moudrým duchovním otcem; dále pak k okamžik ům odpo činku, k rozjímání a k m ěsí ční obnov ě. 
    Vzhledem k tomu, co již bylo uvedeno o pastora čním roce, je t řeba v prvních letech 
kněžství po řádat každoro ční forma ční setkání, kde se proberou do hloubky vhodná teolo gická, 
právní, duchovní a kulturní témata, a zvláštní semi náře v ěnované otázkám mravouky, pastorálky, 
liturgie atd. Tato setkání mohou být též p říležitostí k obnov ě zpov ědní fakulty, jak je ur čeno 
Kodexem kanonického práva a biskupem.<$F Srv. CIC,k án.970; 972.> Bylo by též užite čné, aby se 
u mladých kn ěží podporovalo rodinné soužití navzájem a se zralej šími kn ěžími tak, aby bylo 
možné si vzájemn ě sd ělovat a porovnávat zkušenosti, aby docházelo k lepš ímu vzájemnému poznání 
a aby se citliv ě mohla uskute čňovat correctio fraterna ve smyslu evangelia. 
    Kone čně je pot řebné, aby mladý klérus rostl v duchovním prost ředí skute čného bratrství a 
citlivosti, jež se projevuje v osobní pozornosti i v tom, co se týká t ělesného zdraví a 
r ůzných hmotných stránek života. 
 
    94 . Po n ěkolika letech služby kněží získají silnou zkušenost a velikou zásluhu, že s e 
dokáží zcela rozdávat v každodenní práci pro ší ření Božího království. Tato v ěková skupina 
skýtá bohaté duchovní a pastora ční zdroje. 
    Tito kn ěží pot řebují povzbudit, rozumn ě zhodnotit, znovu prohloubit formaci ve všech 
rozměrech, aby tak mohli zrevidovat sami sebe i své jedn ání; oživit pohnutky k posvátné 
služb ě; zamyslet se nad pastora čními metodami ve sv ětle podstatných úkol ů, budovat kn ěžské 
spole čenství, p řátelství s vlastním biskupem a p řekonávat p řípadné pocity únavy, frustrace a 
osamocenosti; a kone čně znovu objevit životodárné prameny kn ěžské spirituality.<$F Srv. 
PDV,77: cit.,794-795.> 
    Je tedy d ůležité, aby tito kn ěží mohli využít možnosti zvláštních a do hloubky jd oucích 
forma čních setkání, kde by se krom ě teologických a pastora čních témat projednaly i všechny 
duševní a citové otázky, jež v tomto období mohou v yvstat. Lze tedy doporu čit, aby se takových 
setkání ú častnil nejen biskup, nýbrž i takoví odborníci, kte ří by mohli platn ě a bezpe čně 
přisp ět k vy řešení zmín ěných otázek. 
 
    95 . I sta ří kn ěží nebo kn ěží pokro čilého v ěku, jimž náleží veškerý projev úcty, spadají do 
životn ě d ůležitého okruhu trvalé formace ne tak ve smyslu pon oření do studia a kulturní vým ěny 
názor ů jako spíše "ve smyslu klidného potvrzení a ujišt ění o úkolu, k n ěmuž jsou ješt ě v 
kněžství povoláni".<$F Tamtéž : cit.,794.> 
    Krom ě formace po řádané pro kn ěze st ředního v ěku by tito kn ěží m ěli vhodn ě využít i 
okamžik ů, prost ředí a zvláštních setkání, kde by prohlubovali konte mplativní rozm ěr kn ěžského 



života, aby tak nov ě objevili a t ěšili se z naukového bohatství toho, co již nastudov ali, a 
tak pocítili jak jsou pot řební, protože mohou být platn ě zapojeni do skute čné a vlastní 
služby, p ředevším jako zkušení zpov ědníci a duchovní v ůdcové. Zcela zvláštním zp ůsobem se 
mohou s ostatními d ělit o své zkušenosti, povzbudit, otev řeně p řijmout, vyslechnout a uklidnit 
spolubratry a být vždy s otev řeností ochotni p řijmout , kdykoli se od nich žádá, takovou 
službu, aby se "sami stali platnými u čiteli a vychovateli dalších kn ěží".<$F Tamtéž .> 
 
    96 . Nezávisle na v ěku se kn ěží mohou octnout ve "stavu fyzické slabosti a psych ické 
únavy".<$F Tamtéž .> Tito ob ětováním svého utrpení naprosto významným zp ůsobem spolupracují na 
díle spásy tím, že vydávají "sv ědectví poznamenané volbou k říže p řijatého v nad ěji a 
velikono ční radosti".<$F Tamtéž ,41: cit.,727.> 
    Této skupin ě kn ěží musí trvalá formace nabídnout podn ěty, aby "vyrovnan ě a state čně 
pokra čovali ve své služb ě církvi"<$F Tamtéž ,77: cit.,794.> a aby byli výmluvným znamením 
nadřazenosti bytí nad jednáním, obsah ů nad prost ředky, milosti nad vn ějším úsp ěchem. Tímto 
způsobem jim bude možné prožít zkušenost sv. Pavla: "T eď sice pro vás trpím, ale raduji se z 
toho, protože tím na svém t ěle dopl ňuji to, co zbývá vytrp ět do plné míry Kristových útrap; má 
z toho prosp ěch jeho t ělo, to je církev" (Kol, 1,24). 
    Biskup a spolubrat ří kn ěží nesmí nikdy opomíjet pravidelné návšt ěvy t ěchto nemocných 
brat ří, p ři nichž jim mohou dát zprávy p ředevším o událostech v diecézi tak, aby i oni se 
cítili živými členy kn ěžského sboru a všeobecné církve, kterou svým utrpen ím budují. 
    Zcela zvláštní a citlivou pé či je t řeba v ěnovat kn ěžím, kte ří se blíží konci svého 
pozemského života, který vydali služb ě Bohu pro spásu brat ří. 
    Budou je neustále posilovat ve ví ře, horliv ě jim budou p řisluhovat svátostmi a nakonec je 
celé presbyterium bude provázet p římluvami za zem řelé. 
 
    97 . Pocit samoty m ůže kn ěz zakusit v jakémkoli v ěku a v jakékoli situaci.<$F Srv. 
tamtéž ,74: cit.,791.> To m ůže být, aniž by se to vysv ětlovalo jako psychologická osamocenost, 
něčím naprosto b ěžným jako d ůsledek poctivé snahy o život podle evangelia, a stá vá se to tedy 
něčím drahocenným v život ě kn ěze. N ěkdy by to však mohlo být zp ůsobeno zvláštními obtížemi 
jako odmršt ěním, nepochopením, sejitím na scestí, opušt ěním, neopatrností, povahovou 
omezeností vlastní nebo druhých, pomluvami, poko řováním atd. Z toho všeho m ůže vyr ůst trýznivý 
pocit frustrace, který by byl velice škodlivý. 
    Avšak i tyto obtížné okamžiky se mohou stát s P ánovou pomocí mimo řádně výhodnými pro r ůst 
na cest ě svatosti a apoštolátu. V nich totiž kn ěz m ůže objevit, že "jde o samotu obývanou 
přítomností Pána".<$F Tamtéž .> Samoz řejm ě tak nelze p řejít závažnou odpov ědnost biskupa a 
celého kn ěžského sboru, aby nedocházelo k jakékoli osamocenos ti zp ůsobené nedbalostí kn ěžského 
spole čenství. 
    Nelze ani zapomínat na spolubratry, kte ří opustili kn ěžskou službu a jimž je t řeba 
poskytovat pomoc, p ředevším modlitbou a pokáním. Povinný postoj lásky v ůči nim však naprosto 
nesmí vést k úvahám, že by jim mohly být sv ěřeny církevní úkoly, jež by mohly práv ě pro jejich 
postavení p ůsobit zmatek a nejistotu mezi v ěřícími. 
 
                              ZÁVĚR 
 
    Pán žn ě, který povolává a vysílá d ělníky, aby pracovali na jeho poli (srv. Mt 9,38), 
slíbil s v ěčnou v ěrností:"dám vám pastý ře podle svého srdce" (Jer 3,15). Na této Boží 
věrnosti, jež stále žije a p ůsobí v církvi,<$F Srv. tamtéž ,82: cit.,800.> spo čívá nad ěje, že 
se nám dostane hojných a svatých kn ěžských povolání, což už lze v mnohých zemích pozoro vat, 
práv ě tak jako jistota, že církvi nebude od Pána chyb ět nutné sv ětlo, aby se mohla pustit do 
vzrušujícího dobrodružství rozprost řít doširoka sít ě. 
    Na Boží dar církev odpovídá vzdáváním dík ů, v ěrností, nasloucháním Duchu, pokornou a 
vytrvalou modlitbou. 
    Každý kn ěz, aby uskute čnil své apoštolské poslání, ponese ve svém srdci hl uboce zapsaná 
Pánova slova: "Ot če, já jsem t ě oslavil na zemi: dokon čil jsem dílo, které jsi mi sv ěřil, 
abych je vykonal, abych dal v ěčný život lidem" (srv. Jan 17,2-4). Proto bude dávat  sv ůj život 
za bratry a bude žít jako znamení nadp řirozené lásky poslušn ě, v celibátní čistot ě, prostým 
životem a se zachováváním církevního života ve spol ečenství. 
    Ve svém evangeliza čním díle kn ěz p řekra čuje p řirozený řád, aby se zam ěřil na "Boží 
záležitosti" (srv. Žid 5,1). Je totiž povolán, aby člov ěka pozvedl, zplodil ho k Božímu 
životu, který v n ěm pak p ěstuje až do Kristovy plnosti. Z toho d ůvodu pravý kn ěz, v ěrný Kristu 
a církvi, se stává nenahraditelnou silou pravého po kroku pro celý sv ět. 
    "Nová evangelizace si vyžaduje nové evangelizát ory, a t ěmi jsou kn ěží, kte ří se zavazují 
prožívat své kn ěžství jako specifickou cestu ke svatosti.<$F Tamtéž : cit.,801.> Boží skutky 
konají Boží lidé! 
    Jako Kristus i kn ěz se musí jevit sv ětu jako vzor nadp řirozeného života: "Dal jsem vám 
příklad, abyste i vy jednali, jako jsem jednal já". ( Jan 13,15) 
    Sv ědectví vydávané životem je vlastní hodnotou kn ěze a je jeho nejp řesv ědčiv ějším kázáním. 
Samotná církevní káze ň, prožívaná s v ěrohodnými vnit řními pohnutkami, se jeví jako ú činná 
služba jak žít vlastní totožnost, jak rozn ěcovat lásku a jak dát zazá řit sv ědectví, bez n ěhož 
by jakákoli kulturní pr ůprava a sebedokonalejší plánování byly pouhé p řeludy. K ni čemu 



neslouží dělat , chybí-li být s Kristem. 
    Zde se obzor totožnosti, života, služby, trvalé  formace kn ěze otevírá naléhavosti nové 
evangelizace. Je to úkol nezm ěrné, otev řené, odvážné práce, jež je osv ětlena vírou, nesena 
nadějí a zako řeněna v lásce. 
    V tomto pot řebném a naléhavém díle není nikdo sám. Je t řeba, aby kn ěží nacházeli pomoc v 
příkladném, spolehlivém a energickém p ůsobení pastý řského vedení vlastních biskup ů, v 
pr ůzra čném spole čenství s Apoštolským stolcem a též v bratrské spolu práci veškerého kn ěžského 
sboru a celého Božího lidu. 
    Každý kn ěz nech ť se sv ěří Marii, Matce d ůvěry. V ní, která "byla vzorem oné mate řské 
lásky, která má oživovat všechny, kte ří spolupracují na obrození lidí p ři apoštolském poslání 
církve",<$F LG,65.> kn ěží naleznou stálou ochranu a pomoc k obnov ě vlastního života, aby z 
jejich kn ěžství vytrysklo mocn ější a nové evangeliza ční úsilí na prahu t řetího tisíciletí 
vykoupení. 
 
    Jeho Svatost papež Jan Pavel II. schválil 31.le dna 1994 tento direktá ř a dal pokyn k jeho 
zve řejn ění. 
 
José T. Kard. Sanchez                  + Crescenzio  Sepe 
      Prefekt                      Titulární arcibi skup gradský 
                                           Sekretá ř 
 
 
                     MODLITBA K PANNĚ MARII 
 
MARIA, 
Matko Ježíše Krista a Matko kn ěží, 
přijmi toto naše oslovení, 
abychom oslavovali tvé mate řství 
a u tebe rozjímali o kn ěžství 
tvého Syna a tvých syn ů, 
Svatá Boží rodi čko. 
 
MATKO KRISTOVA, 
Mesiášovi - kn ězi - jsi dala lidské t ělo 
vlivem pomazání Duchem svatým 
ke spáse ubohých a zkroušených srdcem, 
ochra ňuj kn ěze ve svém srdci a v církvi, 
Matko Spasitele. 
 
MATKO VÍRY, 
tys p řinesla do chrámu Syna člov ěka, 
napln ění p říslib ů daných otc ům, 
odevzdej Otci k jeho sláv ě 
kněze svého Syna, 
Archo úmluvy. 
 
MATKO CÍRKVE, 
S u čedníky ve ve čeřadle jsi prosila Ducha 
za nový lid a jeho pastý ře, 
vypros kn ěžskému stavu 
plnost jeho dar ů, 
Královno apoštol ů. 
 
MATKO JEŽÍŠE KRISTA, 
Tys byla s ním na po čátku jeho života 
a jeho poslání, 
hledalas ho - Mistra - uprost řed zástup ů 
stála jsi u n ěho, když byl povýšen ze zem ě, 
aby dokonal jedinou v ěčnou ob ěť, 
a měla jsi nablízku Jana, svého syna, 
od po čátku se ujímej povolaných, 
ochra ňuj jejich r ůst, 
provázej své syny v život ě a ve služb ě, 
Matko kn ěží. 
 
Amen!<$F PDV,82: cit.,803-804.> 
 
                  ZKRATKY UŽÍVANÉ V POZNÁMKÁCH 
 
AAS  -     Acta Apostolicae Sedis, Roma 1909nn 



CCL - Corpus Christianorum seu nova Patrum collecti o Series Latina, Turnhout-Paris 1953nn 
CD - DRUHÝ VATIKÁNSKÝ KONCIL, Dekret o pastý řské služb ě biskup ů v církví Christus Dominus 
CIC -      Codex Iuris Canonici (25. ledna 1983) 
cit. -     citováno 
cit.d. -   citované dílo 
CSEL - Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum , Wien 1866nn 
DS - H. DENZINGER - A. SCHÖNMETZER, Enchiridion Sym bolorum, Definitionum et Declarationum de 
rebus fidei et morum, Freiburg i. Br. ?? 
DV - DRUHÝ VATIKÁNSKÝ KONCIL, V ěrou čná konstituce o Božím zjevení Dei Verbum 
KKC -      Katechizmus katolické církve (11. října 1992) 
LG - DRUHÝ VATIKÁNSKÝ KONCIL, V ěrou čná konstituce o církvi Lumen gentium 
OT - DRUHÝ VATIKÁNSKÝ KONCIL, Dekret o výchov ě ke kn ěžství Optatam totius 
Pastorální p říru čka... - KONGREGACE PRO EVANGELIZACI NÁROD Ů, Pastorální p říru čka pro diecézní 
kněze církví, jež spadají do pravomoci Kongregace pro evangelizaci národ ů (1. října 1989) 
PDV - JAN PAVEL II., Posynodní apoštolská exhortace  Pastores dabo vobis (25. b řezna 1992) 
PG - J.P. MIGNE, Patrologia Graeca, 161 sv., Paris 1857-1866 
PL - J.P. MIGNE, Patrologia Latina, 221 sv., Paris 1878-1890 
PO - DRUHÝ VATIKÁNSKÝ KONCIL, Dekret o služb ě a život ě kn ěží Presbyterorum ordinis 
RFIS - KONGREGACE PRO KATOLICKOU VÝCHOVU, Radio Fun damentalis Institutionis Sacerdotalis (19. 
března 1985) 
SC - DRUHÝ VATIKÁNSKÝ KONCIL, Konstituce o posvátné  liturgii Sacrosanctum Concilium 
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