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 ÚVOD 
 

Teologie církev-
ního ú adu 

1. Kristus, kterého Otec posv til a poslal na sv t 
(srov. Jan 10, 36), poskytl prost!ednictvím apoštol" 
ú#ast na svém posv cení a poslání jejich nástupc"m, 
totiž biskup"m1; ti sv !ili úkoly své služby v r"zných 
stupních r"zným jedinc"m v církvi. A tak Bohem 
ustanovenou církevní službu vykonávají na r"zných 
stupních kn žství ti, kte!í se už odedávna nazývají 
biskupy, kn žími a jáhny (LG 28). 
 

Historie  
diakonátu 

2. Jáhenství bylo hojné v západní církvi až do pátého 
století, potom z r"zných d"vod" postupn  upadalo, až 
se stalo jen p!edstupn m pro kandidáty kn žského 
sv cení. Tridentský koncil na!ídil znovuzavedení 
trvalého jáhenství, jak tomu bylo ve starov ku, podle 
jeho povahy a podle p"vodní úlohy v církvi.2 Tento 
p!edpis však nebyl v praxi konkrétn  uplatn n. Byl to 
práv  II. vatikánský koncil, který stanovil, že by moh-
lo být „v budoucnu obnoveno jáhenství jako vlastní a 
trvalý hierarchický stupe$ […], a toto jáhenství se 
m"že ud lit muž"m zralejšího v ku, a to i žijícím v 
manželství, a také schopným mladým muž"m, pro 
které však musí z"stat v platnosti zákon celibátu“ 
podle ustálené tradice.3 
 

Obnova diako-
nátu v latinské 
církvi 

3. Souhrn zásad obnovy trvalého diakonátu v latinské 
církvi, ve shod  s doporu#eními II. vatikánského kon-
cilu, stanovil papež Pavel VI. v apoštolském listu 
Sacrum diaconatus ordinem (18. #ervna 1967). Ten-
týž papež Apoštolskou konstitucí Pontificalis romani 
recognito (18. #ervna 1968) potvrdil nový ob!ad ud -
lování sv cení biskup"m, kn žím a jáhn"m definová-

                                                      
1  Srov. sv. IGNÁC MU%EDNÍK. Ad Ephes., 6, 1: ed. F. X. FUNK, Patres Apostolici, 
I, Tubingae 1901, s. 218. 
2  Srov. TRIDENTSKÝ KONCIL. XXIII. zasedání, Decreta De reformatione, kán. 17: 
Conciliorum Oecumenicorum Decreta, cit. dvojjazy#né vydání, s. 750. 
3  LG 29. 
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ním jejich materie i formy, a apoštolským listem Ad 
pascendum (15. srpna 1972) up!esnil podmínky 
k p!ijetí a sv cení kandidát" diakonátu. Základní ele-
menty t chto p!edpis" jsou obsaženy v Kodexu kano-
nického práva (25. ledna 1983). 
 

Zavedení  
trvalého diako-
nátu v !R 

4. Služba trvalých jáhn" byla zavedena v %eské re-
publice na základ  rozhodnutí %eské biskupské kon-
ference ze dne 2. zá!í 1998.  
 

 5. Ustavení trvalého diakonátu v %eské republice 
podporuje p!edevším pot!ebu ukázat diakonát jako 
specifický a trvalý hierarchický stupe$ (srov. LG 29) 
a oživit tímto zp"sobem k!es&anská spole#enství. Jde 
také o to, aby definované služby na misijním a evan-
geliza#ním úsilí církve, dosud napl$ované spolupra-
cujícími laiky, obdržely trvalou podporu v podob  
svátostné milosti jáhenského sv cení, aby jejich další 
napl$ování mohlo být ú#inn jší (srov. AG 16; KKC, 
1571). 
 

 1. TEOLOGICKÉ ZÁKLADY TRVALÉHO DIAKONÁTU 
 

1.1. Specifický charakter diakonátu 
 

Vykonávání 
jáhenské služby 

6. Jáhenská služba je v církvi dokumentována již od 
apoštolských dob. Ustálená tradice, potvrzená již 
svatým Irenejem, která pronikla do liturgie sv cení, 
spat!ovala po#átek jáhenství v události ustanovení 
„sedmi“, o nichž mluví Skutky apoštol" (6, 1–6). 
Služba (diakonia) náleží bytostn  k celkovému poslá-
ní církve. Jáhn"m je pak služba sv !ena z ú!adu círk-
ve zvláštním zp"sobem. Na po#áte#ním stupni po-
svátné hierarchie stojí tedy jáhni, jejichž službu m la 
církev vždy ve veliké úct .4 Diakonát tvo!í nižší stu-

                                                      
4  Srov. LG 29; PAVEL VI. Apoštolský list Ad pascendum (15. srpna 1972). AAS 
64 (1972), s. 534. 
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pe$ ve služební hierarchii a je zapojením do služby 
Ježíše Krista.5  
 

Svátostnost 
diakonátu 

7. Zvláštní podíl na Ježíšov  diakonii získává v !ící 
svátostnou cestou. Podobn  jako dva stupn  ú#asti na 
kn žství (episkopát a presbyterát), tak i stupe$ služby 
(diakonát) je ud lován prost!ednictvím svátostného 
aktu nazývaného „sv cení“ (srov. KKC, 1554). Svá-
tostnost jáhenského sv cení v#le$uje vysv ceného do 
ú!ední služby církve se vztahem k trinitárnímu spole-
#enství, aby mohl plnit poslání po vzoru Ježíše Krista 
– Syna poslaného Otcem a pomazaného Duchem 
Svatým (srov. RFD 4; DMD 22 a 27). 
 

Ne ke kn"žství, 
ale ke služb" 

8. Jáhen je sv cen ne ke kn žství, ale ke služb . Dia-
konát netvo!í #ást kn žství a nep!ináší s sebou kn ž-
ské funkce. Jáhen však p!ináleží k hierarchii a p!í-
slušným zp"sobem i k ú#asti na p"sobení, které je 
vlastní hierarchickému kn žství. Je ur#en k pomoci 
kn žím i ke služb  celému spole#enství církve (srov. 
KKC, 1554). Svoje poslání v"#i Božímu lidu 
v diakonii slova, liturgii i charit  vykonává ve spojení 
s biskupem a jeho kn žími (srov. LG 29). Na mimo-
!ádné spojení jáhna s biskupem ukazuje i fakt, že p!i 
ob!adu sv cení pouze biskup na n j vkládá ruce (srov. 
KKC, 1569).  
 

„Materie“  
a „forma“  
svátosti 

9. Materií jáhenského sv cení je vkládání rukou bis-
kupa, formou pak slova konsekra#ní modlitby, která 
má t!i #ásti: anamnézi, epiklézi a modlitbu p!ímluv. 
Esenciální formou je epikléze, která je vyjád!ena slo-
vy: „Prosíme, Pane, sešli na n  Ducha Svatého, a& je 
posiluje, aby darem tvé sedmeré milosti, v rn  vyko-
návali posvátnou službu“ (Pontifikál; srov. RFD 6). 

                                                                                                                
5  Srov. IGNÁC ANTIOCHIJSKÝ. Epistula ad Magnesios 2. 6, 1; srov. Epistula ad 
Trallianos 3, 1. Další sv dectví najdeme u sv. Polykarpa ze Smyrny (Ad Phil. 5, 2), 
sv. Justina (Apol., I, 65, 5; 67, 5), Tertuliána (De Bapt., 17, 1), sv. Cypriána (Epist., 
15 a 16) i u sv. Augustina (De cat. rud., I, c. l, 1).  
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Znamení  
a zvláštní  
svátostná  
milost 

10. Diakonát, jako stupe$ sv cení, vtiskuje p!íjemci 
znamení a ud luje zvláštní svátostnou milost. Zname-
ní diakonátu je znamením p!ipodob$ujícím, rozlišují-
cím, nesmazateln  vtisknutým do duše sv cence, p!i-
podob$ující jej ke Kristu – diakonu, sluhy všech 
(srov. KKC, 1570; RFD 7). S tímto znamením je spo-
jena zvláštní svátostná milost, která jako „vigor speci-
alis“ je darem k prožívání nové skute#nosti vycháze-
jící z této svátosti. „Jáhni, upevn ni […] svátostnou 
milostí, ve služb  liturgii, slovu i charit , slouží Bo-
žímu lidu ve spojení s biskupem a kn žími“ (KKC, 
1588). Tato milost má trvalou moc a rozvíjí se 
v takové mí!e, do jaké je p!ijímána víra. 
 

Jáhen „svátos-
tí“ Krista  
Služebníka 

11. Spiritualita jáhna je spiritualitou služby. Skrze 
svátost sv cení se jáhen p!ipodob$uje Kristu, který se 
stal služebníkem (diakonem) všech (srov. KKC, 
1570) a stává se živým obrazem Krista Služebníka 
v církvi (srov. RFD 11, 72, 85), zvláštním svátostným 
znamením Krista Služebníka. Projevuje se to sou#as-
n  v napl$ování i animování služby v církevním spo-
le#enství jáhnem. (srov. RFD 5; AP 534–538).  
 

 1.2. Základní úkoly jáhna 

 12. Ú!ad jáhna je realizován skrze pln ní t!í základ-
ních úkol" církve – slova, liturgie a charity (martyria, 
leiturgia, diakonia), vyty#ených skrze kompetentní 
moc (srov. LG 29). 
  

Úkol u#it  
(„munus  
docendi“) 

13. Jáhen je povolán hlásat v !ícím Boží slovo obsa-
žené v Písmu svatém a ke vzd lávání a napomínání 
Božího lidu (srov. LG 29; RFD 9). 
  

Úkol posv"covat 
(„munus sancti-
ficandi“) 

14. Jáhen plní úkol posv cování v rností v modlitb , 
slavnostním ud lováním k!tu, uchováváním a ud lo-
váním eucharistie, asistováním a žehnáním ve jménu 
církve manželským svazk"m, p!edsedáním smute#-
ním a poh!ebním ob!ad"m, ud lováním svátostin. 
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Služba jáhna má sv"j po#átek a napln ní v eucharistii. 
Nem"že být proto zam $ována s obvyklou sociální 
službou (srov. LG 29; RFD 9). 
 

Úkol vést („mu-
nus regendi“) 

15. Úkol vést realizuje jáhen v zasv cení se skutk"m 
milosrdenství a pomoci pot!ebným (srov. LG 29), 
v animování spole#enství nebo r"zných církevních 
aktivit, zvlášt  charitativních. To je vlastn  nejtypi#-
t jší služba jáhna (srov. RFD 9). 
 

 2. PRAVIDLA PRO FORMACI TRVALÝCH JÁHN! 
 

2.1. Kandidáti trvalého diakonátu 

Zvláštní závazek 
ke svatosti 

16. Jáhni, podobn  jako všichni v !ící, jsou povoláni 
k životu ve svatosti. Pozvání ke služb  v církvi v síle 
konsekrace prost!ednictvím sv cení, je zavazuje ke 
zvláštní pé#i o r"st k dokonalé lásce (srov. LG 40; 
PDV 20). 
 

 2.1.1. Povolání 

Rozpoznání 
povolání 

17. Kandidátem trvalého diakonátu m"že být muž 
obda!ený zvláštním darem povolání ke služb  
v církvi, který toto povolání objevil v osobním dialo-
gu s Bohem. Na svobodnou a milostiplnou výzvu 
Boha odpovídá ve svobod  a s láskou, chápe Boží 
výzvu k pokra#ování a zp!ítom$ování poslání Krista 
Služebníka. 
 

 18. Rozhodující hlas v rozpoznání povolání pat!í 
církvi. Toto rozpoznávání musí být provád no podle 
objektivních kritérií, které zohled$ují sou#asn  boha-
tou tradici církve i aktuální pastora#ní pot!eby. P!i 
rozpoznávání povolání k trvalému diakonátu je t!eba 
vzít v úvahu sou#asn  všeobecné požadavky i ty, 
které se vztahují ke konkrétní životní situaci povola-
ných (srov. RFD 29).  
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2.1.2. Charakteristika kandidát  

Vlastnosti  
osobnostní  
a duchovní 

19. Kandidáti na jáhny, a pozd ji jáhni, musí mít od-
povídající vlastnosti lidské i duchovní, a také vlastní 
kvalifikaci profesní. P!i volb  kandidát" je t!eba obrá-
tit pozornost na to, zda vykazují „psychickou zralost, 
schopnost dialogu a komunikace, smysl pro zodpo-
v dnost, pracovitost, vyrovnanost a obez!etnost“ 
(RFD 32). 
 

 20. Ke sv cení je možné p!ipustit ty, kte!í jsou obda-
rováni evangelními ctnostmi vyžadovanými službou. 
Z nich zvláštní význam mají: duch modlitby, eucha-
ristická i mariánská zbožnost, prostá a pokorná ú#ast 
na život  církve, láska k církvi a jejímu poslání, duch 
chudoby, poslušnosti a dovednosti vytvá!et bratrskou 
jednotu, apoštolská horlivost, dispozice k p!ijetí služ-
by, bratrská láska (srov. SDO II, 8; RFD 32; CIC, 
kán. 1029, 1051, 1°).  
Od kandidát" je vyžadována také duchovní zralost. 
M"že být formována v církevních organizacích, ale 
vždy s otev!eným postojem a dispozi#ním stanovis-
kem ve vztahu k diecéznímu biskupovi i fará!i nebo 
služebnému charakteru služby. 
 

 2.1.3. Kanonické požadavky 

Obecné  
požadavky 

21. K trvalému jáhenství mohou být p!ipušt ni muži 
pok!t ní (CIC, kán. 1024, 1050, 3°), a bi!movaní 
(CIC, kán. 1033, 1050, 3°), žijící v celibátu, ženatí 
nebo vdovci. Krom  toho, že se vyzna#ují pevnou 
vírou, #estnými úmysly, musí mít požadované vzd -
lání, t šit se dobré pov sti, zachovávat bezvadné zvy-
ky, mít ov !ené ctnosti, jako i jiné vlastnosti fyzické i 
psychické odpovídající charakteru p!ijímaných sv ce-
ní (srov. CIC, kán. 1029, 1051, 1°). Kandidáti mohou 
pocházet ze všech sociálních prost!edí a vykonávat 
jakoukoli práci nebo zam stnání, pokud nebude uzná-
no za nepat!i#né k ú!adu jáhna, ve sv tle církevních 
norem a moudrého uvážení vlastního ordiná!e (srov. 
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CIC, kán. 285, § 1). Musí být také možnost jejího 
souladu s forma#ními závazky a ú#inným napl$ová-
ním jáhenské služby (srov. RFD 34) 
 

Kandidáti žijící 
v celibátu 

22. Muži, kte!í byli povoláni k diakonátu jako nežena-
tí, jsou zavázáni k životu v celibátu (srov. CIC,  
kán. 1087).  
 

Ženatí kandidáti 23. V p!ípad  ženatých muž" je t!eba obrátit pozor-
nost k tomu, aby byli p!ipušt ni k trvalému diakonátu 
ti, kte!í žijí alespo$ p t let v manželství a t ší se dobré 
pov sti (srov. RFD 37; SDO III, 11.13). Musí také 
p!edložit potvrzení o církevním s$atku a souhlas 
manželky ke služb  jáhna (srov. CIC, kán. 1050, 3°).  
 

Kandidáti-
vdovci 

24. Po p!ijetí sv cení jáhni, a to také ti, kte!í z"stali 
vdovci, 6  nemohou uzav!ít manželský svazek (srov. 
SDO III, 16; AP VI; CIC, kán. 1087).  
 

 25. Kandidáti vdovci jsou vyzváni k prokázání lidské 
i duchovní stálosti ve svém životním stavu (srov. 
RFD 38). Musí též garantovat nebo prokázat p!ipra-
venost k zabezpe#ení odpovídající rodinné 
i k!es&anské pé#e svým d tem. 
 

$eholníci 26. Trvalí jáhni pat!ící do institut" zasv ceného života 
nebo do spole#enství apoštolského života (srov. SDO 
VII, 32–35) jsou povoláni k obohacení jejich služby 
zvláštním charismatem, které obdrželi. Jejich pasto-
ra#ní #innost, pod jurisdikcí místního ordiná!e, 7  se 
vyzna#uje rysy charakteristickými pro jejich zasv ce-

                                                      
6  S cílem obdržet dispenz od p!ekážky popsané v kán. 1087 list Kongregace pro 
bohoslužbu a svátosti (Prot. N. 263/97 ze dne 6. #ervna 1997) p!edpokládá, že po-
sta#uje p!ítomnost pouze jedné z následujících okolností: významný a zdokumento-
vaný užitek ze služby jáhna v diecézi, do které pat!í – p!ítomnost malých d tí, po-
t!ebujících matku – p!ítomnost rodi#", nebo tchán", v pokro#ilém v ku, vyžadují-
cích pé#i.  
7  Srov. PAVEL VI. Ecclesiae sanctae, I, 25 par. 1. 
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ný život. Proto jsou povinni vyvinout úsilí sm !ující 
k harmonizaci !eholního povolání se služebným  po-
voláním diakonátu a vnést sv"j originální vklad do 
poslání církve (srov. RFD 39).  
 

V"ková hranice 27. Neženatý kandidát trvalého jáhenství m"že být 
p!ipušt n ke sv cení teprve po dosažení dvacátého 
pátého roku života a nemá mít více než 55 let. Kandi-
dát vázaný manželstvím – ne d!íve než po dosažení 
t!icátého pátého roku života (srov. CIC, kán. 1031, § 
2; RFD 35; SDO II, 5, III, 12), nejpozd ji v 55 letech.  
 

 28. Kandidáti musí být svobodni od p!ekážek popsa-
ných v kánonu 1040 – 1042 CIC.8  
 

 29. Každý kandidát sv cení se musí p!i výb ru život-
ního stavu t šit náležité svobod  (srov. CIC, kán. 
1026 a 1036). P!ed p!ijetím jáhenského sv cení musí 
p!ijmout službu lektora a akolyty a odpovídající #as 
tyto služby vykonávat (srov. CIC, kán. 1035), 
a rovn ž skrze liturgický ob!ad p!ijetí má být 
v odpovídajícím #ase v#len n do skupiny kandidát" 
sv cení (srov. CIC, kán. 1034). 
 

 30. Kone#né rozhodnutí o p!ipušt ní do skupiny kan-
didát" sv cení, k p!ijetí služeb lektora a akolyty nebo 
p!ijetí samotného sv cení náleží diecéznímu biskupo-
vi nebo vlastnímu !eholnímu p!edstavenému (srov. 
CIC, kán. 1029). 

                                                      
8  P!ekážkami popsanými v kánonu 1041 jsou: 1) jakákoli forma amence nebo 
jiné psychické choroby, z p!í#iny které – podle názoru odborník" – kandidát je 
považován za neschopného k správnému vykonávání služby; 2) h!ích apostaze, 
hereze nebo schizmatu; 3) snaha uzav!ít pouze civilní manželství; 4) dobrovolné 
zabití nebo vypuzení plodu, když skutek nastal; 5) vážné a úmyslné zran ní sebe 
nebo jiného nebo usilování o sebevraždu; 6) tajné vykonání aktu sv cení. Obvyklý-
mi p!ekážkami je vykonávání ú!adu nebo povolání, které je zakázáno duchovním 
nebo neofyt"m (dokud podle uvážení ordiná!e kandidát nebude dostate#n  upevn ný 
(srov. CIC, kán. 1042).  
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 2.2. Osoby a instituce odpov!dné za formaci  

trvalých jáhn  

Odpov"dní  
za formaci 

31. P!i formaci budoucích trvalých jáhn" mají zvlášt-
ní místo osoby, se kterými se kandidát setká 
v r"zných situacích. Pat!í k nim: diecézní biskup nebo 
vyšší !eholní p!edstavený, vedoucí formace, duchov-
ní, pod jejichž vedením kandidát vykonává praxi, 
a spole#enství, ze kterých kandidát vyr"stá a ve kte-
rých plní službu.  
 

 2.2.1. Diecézní biskup (vyšší "eholní p"edstavený) 

Úkoly a odpo-
v"dnost biskupa 

32. Prvním znamením a nástrojem Ducha Kristova p!i 
formaci trvalých jáhn" je jejich vlastní biskup nebo 
vlastní vyšší !eholní p!edstavený. Na n m spo#ívá 
poslední odpov dnost za rozeznání povolání a za 
jejich formaci (srov. CIC, kán. 1025 a 1029). Biskup 
plní tyto úkoly oby#ejn  prost!ednictvím vybraných 
spolupracovník". Je zavázán, v možné mí!e, poznat 
osobn  všechny kandidáty p!ipravující se k p!ijetí 
jáhenského sv cení (srov. RFD 19). 
 

 33. Do kompetence diecézního biskupa pat!í rozhod-
nutí o okolnostech zavád ní trvalého jáhenství ve své 
diecézi.  
 

 34. Diecézní biskup se stará o odpovídající katechezi 
sm !ovanou ke všem v !ícím ve své diecézi. Má být 
ur#ena sou#asn  jak laik"m, tak kn žím a !eholník"m, 
a musí mít za cíl usnadn ní plného porozum ní ú!adu 
jáhna. Diecézní biskup m"že pov !it formací svých 
kandidát" jiné forma#ní instituty, regionální nebo 
celostátní. Diecézní biskup vyvine také odpovídající 
úsilí sm !ující k vytvo!ení zvláštního diecézního zá-
kona vycházejícího z t chto norem a aktuálních zku-
šeností, který bude pr"b žn  aktualizován (srov.  
RFD 16). 
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 35. Ustanovení trvalého diakonátu pro !eholníky je 
právo rezervované výlu#n  Apoštolskému stolci, je-
muž náleží zkoumání a schválení mín ní generálních 
kapitul zapojených do této v ci (srov. SDO VII, 32). 
Každý institut nebo spole#enství, které obdržely prá-
vo obnovit trvalé jáhenství, p!ijímá odpov dnost za 
lidskou, duchovní, intelektuální i pastora#ní formaci 
svých kandidát". Instituty i spole#enství musí tedy 
p!ipravit vlastní forma#ní program, který by odrážel 
charisma i spiritualitu vlastní institutu nebo spole#en-
ství a sou#asn  odpovídal t mto pravidl"m, zvlášt  
pokud jde o formaci intelektuální a pastora#ní (srov. 
RFD 17).  
  

 2.2.2. Diecézní vedoucí formace 

Vedoucí  
formace 

36. Diecézní biskup jmenuje vedoucím formace zku-
šeného duchovního, který má zvláštní odpov dnost za 
forma#ní p!ípravu. Jeho úkolem je vedení forma#ních 
setkání a osobní doprovázení aspiranta #i kandidáta 
trvalého jáhenství. Na konci p!ípravy podává sv dec-
tví o zp"sobilosti kandidáta k p!ijetí jáhenského sv -
cení. Spolupracuje a udržuje pravidelný kontakt 
s ostatními osobami pov !enými formací.  
 

 2.2.3. Tutor 

Tutor 37. Vedoucí formace v p!ípad  pot!eby vybírá tutora 
– zkušeného jáhna #i kn ze, kterého následn  jmenuje 
diecézní biskup. Tutor je p!ímým pr"vodcem aspiran-
ta #i kandidáta a zodpovídá podle okolností za jednu 
osobu nebo za malou skupinu. Spolupracuje a udržuje 
pravidelný kontakt s ostatními osobami pov !enými 
formací. Je seznámen s náplní forma#ního programu. 
 

 2.2.4. Duchovní v dce 

Duchovní v%dce 38. Duchovního v"dce si každý aspirant nebo kandi-
dát volí sám, a to se schválením diecézního biskupa. 
Duchovní v"dce spolupracuje a udržuje pravidelný 
kontakt s ostatními osobami pov !enými formací. Je 
seznámen s náplní forma#ního programu. 
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 2.2.5. Fará" (pov!"ený kn!z) 

Fará  39. Fará! (pov !ený kn z) je duchovní správce farnos-
ti, kde má aspirant nebo kandidát trvalé kanonické 
bydlišt . Výjimku z tohoto ustanovení m"že ud lit 
diecézní biskup na doporu#ení vedoucího formace. 
Vlastní fará! je seznámen s náplní forma#ního pro-
gramu. Stará se o pastora#ní formaci aspiranta nebo 
kandidáta. Spolupracuje a udržuje pravidelný kontakt 
s ostatními osobami pov !enými formací.  
 

 2.2.6. Profeso"i 

Profeso i 40. Profeso!i teologických fakult, na kterých studují 
aspiranti a kandidáti, zajiš&ují intelektuální formaci 
a nezanedbávají ani spirituální rozm r formace.  
 

 2.2.7. Spole#enství, ze kterého kandidáti pocházejí 

 41. Kandidát, pocházející z definovaného prost!edí, 
v sob  nese jistou podmín nost. B hem formace je 
t!eba brát v úvahu vliv t chto prost!edí: rodina, far-
nost nebo hnutí, spole#enství, katolické organizace, 
pastora#ní prost!edí. 
 

Rodina 42. Rodina, ze které aspiranti a kandidáti pocházejí, 
m"že díky podpo!e procesu formace poskytovat vý-
jime#nou pomoc svou modlitbou, postojem plným 
úcty, dobrým p!íkladem rodinných ctností, materiální 
a duchovní pomocí, zvlášt  v t žkých chvílích (srov. 
PDV 68). V p!ípad  aspirant" a kandidát" ženatých je 
t!eba ud lat všechno, aby uzav!ené manželství ú#inn  
p!ispívalo k upevn ní formace k jáhenství (srov.  
RFD 27).  
 

Farnost 43. Farní spole#enství je povinno pomáhat v procesu 
p!ípravy každému svému #lenu povolanému k diako-
nátu modlitbou a ú#astí na katechezi, která p!ipravuje 
v !ící na tuto službu, a kandidát"m je cennou pomocí 
p!i rozpoznávání jejich povolání (srov. RFD 27). Far-
nost je rovn ž místem výkonu pastora#ní praxe kan-
didát".  
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Církevní orga-
nizace a hnutí 

44. Církevní organizace a hnutí, ze kterých aspiranti a 
kandidáti trvalého jáhenství pocházejí, mohou být pro 
n  neustálým zázemím, zdrojem pomoci a podpory. 
Sou#asn  však mají mít úctu k povolání k jáhenství 
svých #len", nebýt p!ekážkou v jeho dosažení, nýbrž 
podporovat je k získání duchovní zralosti a autentické 
jáhenské disponibility (srov. RFD 27). M ly by re-
spektovat univerzální charakter povolání jáhna ke 
služb  v církvi. 
 

 2.3. Rozm!ry formace trvalých jáhn  

Integrální for-
mace trvalých 
jáhn% 

45. Formace trvalých jáhn" má #ty!i rozm ry: lidský, 
duchovní, intelektuální a pastora#ní  
(srov. RFD 66–88). 
 

Doba formace 46. Forma#ní program, závazný pro všechny kandidá-
ty, trvá nejmén  t!i roky. Krom  propedeutického 
období obsahuje studium na teologické fakult  a ú#ast 
na programu pravidelných forma#ních setkání (srov. 
CIC, kán. 236; RFD 49). 
 

Kandidáti 47. Kandidáti, a to jak ženatí tak celibátní, získávají 
formaci shodn  s programem schváleným %eskou 
biskupskou konferencí, rozloženou na t!i roky (srov. 
CIC, kán. 236, odst. 2). Tento program je realizován 
v kontextu aktivní ú#asti ve spole#enství kandidát" 
(srov. RFD 51). Obsahuje vlastní kalendá! modliteb-
ních i forma#ních setkání s ohledem na prožívání 
spole#ných chvil ve spole#enství aspirant". Z d"vodu 
pracovních závazk" a rodinných povinností kandidát" 
probíhají setkání ve ve#erních hodinách, na konci 
týdne, p!íp. ve volném #ase mimo pracovní dobu 
(srov. RFD 51). 
 

Kandidáti 
z Institut%  
zasv"ceného  
života 
 

48. Kandidáti, kte!í jsou #leny Institut" zasv ceného 
života nebo Apoštolských spole#enství, provád jí 
formaci podle direktiv „ratio“ vlastního institutu nebo 
spole#enství, nebo také využívají strukturu formace 
diecéze, ve které p!ebývají (srov. RFD 52). 
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 49. Ve výjime#ných a od"vodn ných situacích se 
p!ipouští možnost speciálního forma#ního programu, 
podle zásad obsažených v RFD 53–54. 
 

 50. Do formace je t!eba odpovídajícím zp"sobem 
za#lenit manželku a d ti ženatých kandidát". „Zvlášt  
je t!eba p!ipravit specifický forma#ní program pro 
manželky, který by je p!ipravil na jejich budoucí po-
slání doprovázet a podporovat službu manžela“ (RFD 
56). 
 

 2.3.1. Formace lidská 

Formace zralé 
osoby 

51. Cílem lidské formace je formování zralé osoby. 
Kandidáti jáhenství, aby dob!e plnili svoji službu, 
musejí získat a rozvíjet takové vlastnosti jako: láska 
k pravd , poctivost, #estnost, sv domitost, úcta ke 
každé osob , pocit spravedlnosti, v rnost danému 
slovu, opravdový soucit, d"slednost v jednání, a také 
vyvážené hodnocení a chování (srov. PDV 43; RFD 
66). Zvlášt  d"ležitá je pro jáhny schopnost udržovat 
spojení s druhými a budování spole#enství (srov. 
RFD 67), což vyžaduje formování následujících po-
stoj": laskavosti, pohostinnosti, opravdovosti a 
up!ímnosti ve slovech i úmyslech, moudrosti a dis-
krétnosti, velkodušnosti a p!ipravenosti ke služb , 
otev!enosti a bratrství a neustálé p!ipravenosti 
k odpoušt ní, porozum ní a ut šování (srov. tamtéž).    
Prožívání t chto vztah" s jinými je možné díky hlu-
boké citové vyzrálosti. Taková vyzrálost umož$uje 
odhalení fundamentálního významu lásky ve vlastním 
život  a vít zství nad vlastním egoismem (srov.  
RFD 68). 
 

 52. Dosažení autentické lidské zralosti je možná vý-
chovou ke svobod , která „vyžaduje, aby #lov k 
opravdu ovládal sebe sama a aby byl rozhodnut bojo-
vat a p!ekonávat r"zné formy sobectví a individua-
lismu, které ohrožují život každého z nás, aby dokázal 
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být otev!ený v"#i jiným a velkomyslný v odevzda-
nosti a ve služb  bližnímu“ (PDV 44; RFD 69). Vý-
chova ke svobod  zakládá také podobu sv domí, aby 
bylo schopno rozeznávat a slyšet Boží hlas (srov. 
RFD 69).  
 

 2.3.2. Formace duchovní 

Formace  
duchovní 

53. Duchovní formace tvo!í st!ed každé k!es&anské 
formace. V p!ípad  jáhn" je jejím zvláštním cílem 
usilování o rozvoj nového života obdrženého p!i k!tu 
(srov. RFD 71) v duchu služby (srov. RFD 11). 
Dokonalým vzorem této spirituality je Kristus Slu-
žebník, který „nep!išel, aby si nechal sloužit, ale aby 
sloužil“ (Mt 20, 28). V následování Krista v sob  
musí kandidát rozvíjet specifické vlastnosti jáhenství, 
jako jsou: #istota srdce, naprosté a nezištné darování 
sebe, pokorná a sloužící láska k brat!ím, zvlášt  nej-
pot!ebn jším, trpícím a chudým, volba ob tavého 
stylu života a chudoby (srov. RFD 72). Sílu k tomu 
bude #erpat z eucharistie a Božího slova. Jáhenská 
služba, zvlášt  nejpot!ebn jším, je logickou konsek-
vencí služby u eucharistického stolu a naslouchání a 
hlásání Božího slova (srov. RFD 73–74). Projevuje se 
to #astou ú#astí na eucharistii a v každodenní #etb  
Písma svatého spojené s meditací a modlitbou (srov. 
RFD 74). Kandidáti jáhenství d lají vše, co tvo!í je-
jich duchovní úkoly a závazky, zvlášt  se modlí za 
církev a v jejím jménu. Všem jejich setkáním musí 
proto vévodit Liturgie hodin (srov. RFD 75). 
Duchovní formace kandidát" jáhenství musí obsaho-
vat rovn ž autentickou výchovu k eklesiální posluš-
nosti, která má garantovat církevní autenti#nost apoš-
tolského zápalu (srov. RFD 76). 
Jáhen musí harmonicky spojovat d!ív jší zkušenosti 
duchovního života s duchovností vlastní jeho stavu 
(srov. RFD 12 a 71). 
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 54. Prost!edkem duchovní formace jsou m sí#ní dny 

soust!ed ní a každoro#ní rekolekce, forma#ní setkání 
b hem dalších etap p!ípravy a také trvalé duchovní 
sm !ování (srov. RFD 77). Vedoucí formace si ov !u-
je, že po celou dobu formace je kandidát veden schvá-
leným duchovním v"dcem.  
 

 2.3.3. Formace intelektuální 

Formace  
intelektuální 

55. „Intelektuální formace je nezbytným rozm rem 
jáhenské formace, protože jáhnovi p!ináší vydatnou 
oporu pro jeho duchovní život a cenný nástroj pro 
jeho službu“ (RFD 79). Intelektuální formace se zís-
kává studiem na katolických fakultách v oboru teolo-
gie nebo absolvováním studia se srovnatelným obsa-
hem. Po#et p!ednášek a seminá!" #ítá nejmén  tisíc 
hodin. Pro jáhenskou službu je nutné absolvovat ale-
spo$ bakalá!ské studium v#etn  záv re#né zkoušky, 
pro jáhny zam stnané v církvi se doporu#uje magis-
terské studium. 
 

 2.3.4. Formace pastora#ní 

Formace  
pastora#ní 

56. Pastora#ní p!íprava kandidáta jáhenství obsahuje 
nauku pastorální teologie (srov. RFD 86) a stanovenou 
praxi (srov. RFD 87) – to znamená speciální p!ednášky 
a seminá!e na teologických fakultách, a praxi u fará!" 
nebo jiných duchovních, kte!í jsou vybráni vedoucím 
formace trvalých jáhn" v sou#innosti a po dohod  
s dalšími osobami zodpov dnými za formaci (srov. 
RFD 24). Praktická pastora#ní formace má pomocí 
opakování teoretických základ", reflexí vlastních zku-
šeností a praktických cvi#ení vést k získání schopností 
pro pastora#ní p"sobení v sociální oblasti, ve farnosti, 
v r"zných zp"sobech služby slova a ve slavení svátostí. 
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 2.3.5. Formace z hlediska rodinného života 

Spole#ná for-
mace jáhna  
a jeho rodiny 

57. P!i formaci ženatých jáhn" není možné pominout 
význam vkladu, který vnáší do podoby svého rodin-
ného života. Muž i žena vstupující do spole#ného 
života jsou vyzváni, aby pomáhali a sloužili sob  
navzájem (srov. GS 48). Proto také žena má bezpro-
st!ední podíl na jeho jáhenské služb . Jáhen i jeho 
žena mají být živým p!íkladem v rnosti a nerozlu#i-
telnosti k!es&anského manželství, aby v duchu víry 
!ešili výzvy manželského života a požadavky každo-
denního života, upev$ovali rodinný život nejen ve 
shod  s církví, ale s celým spole#enstvím. Jejich život 
má být sv dectvím toho, jak rodinné povinnosti, práce 
a služba mohou být harmonizovány službou k poslání 
církve. Jáhni, jejich ženy a jejich d ti mohou být p!í-
kladem a povzbuzením pro všechny ostatní, kte!í se 
snaží o formaci svého rodinného života. Dostát t mto 
úkol"m vyžaduje odpovídající p!ípravu, která nese 
název „rodinná formace“ (srov. RFD 56; DMD 81).  
 

 58. Je doporu#eno, aby aspiranti, kandidáti i samotní 
trvalí jáhni pat!ili se svými rodinami k církevním 
hnutím, která jsou zam !eny na formaci manželství 
a rodin. První etapou zkoušky prožívání spole#né 
formace budou pro aspiranty a jejich rodiny (srov. 
RFD 42 a 47) rekolekce, pokud možno dvoutýdenní, 
zakon#ující propedeutické období a p!edcházející 
ob!ad p!ipušt ní mezi kandidáty sv cení.  
 

 2.4. Etapy formace 

Etapy formace 59. V Ratio fundamentalis institutionis diaconorum 
jsou popsány jednotlivé doby formace.  Vyzna#ují 
postupné etapy nabízené cesty p!íslušného období 
p!ípravy ke sv cení, které #iní sv cence „nástrojem 
Krista pro jeho církev“ (Úvod k RFD a DMD 1). 
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 2.4.1. P"ijetí aspirant  

P ijetí aspirant% 60. Rozhodnutí vstoupit na cestu formace k trvalému 
diakonátu je osobním rozhodnutím samotného aspi-
ranta. M"že být podporováno církevním spole#en-
stvím, !eholní komunitou nebo hnutím, ke kterému 
náleží. M"že to být také odpov ' na požadavek vyjá-
d!ený farním spole#enstvím, do kterého pat!í. Toto 
rozhodnutí musí být oznámeno diecéznímu biskupovi 
prost!ednictvím fará!e nebo vyššího p!edstaveného 
v p!ípad  !eholník" (srov. RFD 40).  
 

P ijímací  ízení 61. Biskupovi nebo vyššímu p!edstavenému musí být 
p!edloženo:  
1) písemné p!edstavení kandidáta fará!em nebo vyš-
ším p!edstaveným jménem spole#enství, spolu 
s charakteristikou dosavadního pastora#ního angažo-
vání  
2) písemná žádost aspiranta s vypsáním motiv", které 
jej vedly k tomuto rozhodnutí   
3) životopis  
4) vypln ný formulá! p!ihlášky se všemi p!ílohami  
5) písemné vyjád!ení léka!e, že je t lesn  zdráv  
6) ve zvláštních p!ípadech výsledky test" provede-
ných u ur#eného psychologa.  
Poté aspirant absolvuje p!ijímací pohovor p!ed komisí 
ur#enou diecézním biskupem nebo vyšším p!edstave-
ným. Diecézní biskup nebo vyšší p!edstavený roz-
hodne o p!ijetí aspiranta do propedeutického období – 
p!ípravné doby formace. (srov. RFD 40). S tímto 
rozhodnutím bude aspirant seznámen písemn . 
 

 2.4.2. Propedeutické období 

Cíle a program 62. Propedeutické období za#íná p!ijetím do skupiny 
aspirant" a trvá nejmén  t!i m síce (srov. RFD 41). 
Toto období m"že být prodlouženo z d"vodu dopln -
ní základního teologického vzd lání. V tomto období 
aspirant z"stává ve stálém spojení s tutorem a du-
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chovním v"dcem, vedoucím formace, a spole#en-
stvím aspirant", jejichž „život je regulován vhodným 
rytmem forma#ních a modlitebních setkání“ (srov. 
RFD 42). Propedeutické období – to je doba, b hem 
které se neabsolvují p!ednášky, ale pouze modlitební 
a výchovná setkání, reflexe a konfrontace, napomáha-
jící objektivnímu rozpoznání povolání, probíhající 
podle dob!e rozpracovaného plánu (srov. RFD 43). 
Slouží také k seznámení se s teologií a spiritualitou 
jáhenství (srov. RFD 41). 
 

 2.4.3. Uvedení do skupiny kandidát  jáhenství 

Význam ob adu 63. Propedeutické období kon#í exerciciemi aspirant" 
a jejich rodin, a slavnostním liturgickým ob!adem 
uvedení do skupiny kandidát" jáhenství (srov. RFD 
45). P!edchází jej první skrutinium, tzn. akt rozpo-
znání schopností kandidáta9 (srov. CIC, kán. 1051). 
Do skupiny kandidát" mohou být za#len ni pouze ti, 
u kterých diecézní biskup (nebo vyšší !eholní p!ed-
stavený) získá – a& již skrze osobní poznání nebo na 
základ  informací od zodpov dných – pevnou morál-
ní jistotu o jejich schopnosti (srov. RFD 44). 
 

Prosba o uvede-
ní do skupiny 
kandidát% 

64. Liturgickému ob!adu uvedení do skupiny kandi-
dát" musí p!edcházet vlastnoru#n  napsaná žádost 
aspiranta adresovaná diecéznímu biskupovi nebo 
vyššímu !eholnímu p!edstavenému (srov. RFD 48). 
Uvedení do skupiny kandidát" je prvním znamením 
oficiálního uznání povolání.  Vyžaduje však potvrzení 

                                                      
9  Kompletní písemná dokumentace vztahující se ke každému skrutiniu musí být 
uložena v osobním spisu každého kandidáta a p!edána, po jáhenském sv cení, do 
diecézního archivu kurie nebo kompetentního vyššího p!edstaveného (KONGREGACE 

PRO BOHOSLUŽBU A SVÁTOSTI. Okružní list nejd%stojn"jším diecézním biskup%m a 
jiným ordiná %m, obsahující kanonické úpravy ohledn" p ipušt"ní ke sv"cení: skru-
tinia se týkají zp"sobilosti kandidát" ke sv cení ze dne 10. listopadu 1997, Prot. N. 
589/97. Notitiae 33 (1997), s. 507–518). V aktech každého kandidáta má být shro-
mážd na dokumentace požadovaná kanonickým právem (KONGREGACE PRO BOHO-

SLUŽBU A SVÁTOSTI. Okružní list, P!íloha I). 
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v následujících letech formace, než bude p!ijato roz-
hodnutí o p!ipušt ní kandidáta ke sv cení. Z p!ijetí 
mezi kandidáty jáhenství neplyne právní nárok kandi-
dáta na p!ijetí jáhenského sv cení.  
 

 2.4.4. Služby 

P ijetí služeb 
lektora a akolyty 

65. Kandidát se po prvním roce kandidátské formace 
písemnou formou obrací na vlastního p!edstaveného 
s prosbou o ud lení služby lektora, a po druhém roce 
o ud lení služby akolyty (srov. CIC, kán. 1035, § 1). 
P!i uvedení do služeb berou p!edstavení v úvahu po-
krok kandidáta ve formaci a jeho vlastnosti a charak-
ter, podle pokyn" Apoštolského stolce.10 Služba ako-
lyty musí být kandidátem vykonávána nejmén  šest 
m síc" (srov. CIC, kán. 1035, § 2). 
 

 2.4.5. Jáhenské sv!cení 

Prohlášení  
a prosba  
o ud"lení  
sv"cení 

66. Po ukon#ení t!í let základní formace m"že kandi-
dát p!ijmout jáhenské sv cení. Tehdy p!edkládá své-
mu p!edstavenému vlastnoru#n  napsanou prosbu o 
ud lení sv cení a vlastnoru#n  po!ízené a podepsané 
prohlášení, potvrzující, že sv cení p!ijme z vlastní 
v"le a dobrovoln  a že se této služb  zasv cuje na-
vždy (srov. CIC, kán. 1036). Vedoucí formace p!ipra-
ví votum – mín ní o kandidátovi, které zašle jeho 
p!edstavenému (srov. CIC, kán. 1051). 
 

P ipojené  
dokumenty 

67. K prosb  o ud lení sv cení musí kandidát doložit 
potvrzení o k!tu a bi!mování a o p!ijetí služeb akolyty 
a lektora, potvrzení o náležit  vykonaných studiích 
(srov. CIC, kán. 1032) a je-li ženatý – pak také potvr-
zení o s$atku a písemné vyjád!ení souhlasu manželky 
(srov. RFD 61). 
 

Rozhodnutí o 
ud"lení sv"cení 

68. Rozhodnutí o p!ipušt ní ke sv cení #iní diecézní 
biskup nebo vyšší !eholní p!edstavený na základ  

                                                      
10  Kongregace pro bohoslužbu a svátosti.  
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osobní znalosti kandidáta nebo na základ  dokumen-
tace, která je mu p!edána.  Pozitivní rozhodnutí p!i-
pušt ní musí být vyjád!eno formou dekretu vydaného 
ve vhodnou dobu p!edem – ne pozd ji než m síc p!ed 
datem sv cení.  
 

 69. P!ed p!ijetím jáhenského sv cení kandidát musí:  
a) složit vyznání katolické víry v p!ítomnosti biskupa 
nebo jeho delegáta nebo p!ed vyšším p!edstaveným, 
a vlastnoru#n  je podepsat (srov. CIC, kán. 833, § 6). 
b) složit p!ísahu v rnosti11  
c) u#init osobní prohlášení o své svobod  k p!ijetí 
sv cení a v domosti o závazcích a p!íkazech spoje-
ných se sv cením na celý život, zvlášt  závazku dodr-
žovat celibát, je-li zákonem vyžadován (srov. CIC, 
kán. 277, § 1). Toto prohlášení musí kandidát napsat 
vlastnoru#n  a vyjád!it jej vlastními slovy, nikoliv 
opsat podle hotového formulá!e (viz CIC, kán. 1026, 
1028, 1036). Je vhodné, aby se vykonání t chto úko-
n" odehrálo ve!ejn  a za ú#asti v !ících, b hem ce-
lebrace eucharistie, po homilii. Tyto t!i vyjmenované 
dokumenty musí z"stat v personální složce kandidáta 
spolu s dokumenty sv cení. 
 

 70. Není správné, aby rodina kandidáta nebo farní 
spole#enství automaticky p!edpokládala jeho budoucí 
sv cení, aniž byl tento fakt sd len ze strany kompe-
tentní moci, a zvlášt  aby bylo bez tohoto oficiálního 
sd lení ohlášeno datum nebo #in ny p!ípravy na sv -
cení. Chování tohoto druhu m"že mít formu psychic-
kého tlaku, kterému je t!eba bránit všemi možnými 
zp"soby. Všichni kandidáti jsou zavázáni absolvovat 
nejmén  p tidenní exercicie na míst  a zp"sobem, 
který ur#í ordiná! (srov. CIC, kán. 1039). 
 

                                                      
11  KONGREGACE PRO NAUKU VÍRY. Vyznání víry a p ísaha v"rnosti (1. #ervence 
1988). AAS 81 (1989), s. 104–106. 
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Udílení sv"cení 71. Sv cení je t!eba ud lovat b hem mše svaté, 

v ned li nebo p!ikázaný svátek, ale z pastora#ních 
d"vod" je možné je ud lovat i v jiné, nap!. i všední 
dny (srov. CIC, kán. 1010). Sv cení je ud lováno 
v katedrále, ovšem z pastora#ních d"vod" m"že být 
ud lováno i v jiném kostele nebo kapli. Na sv cení 
jsou pozváni duchovní a další v !ící (srov. CIC, kán. 
1011). 
 

 2.4.6. Stálá formace 

Význam a cíl 
stálé formace 

72. P!ijetí jáhenského sv cení je završením intenzivní 
p!ípravy a sou#asn  za#átkem nové etapy života, která 
bude od té chvíle mimo!ádným zp"sobem zasv cena 
služb  Bohu, lidem a církvi. Jáhen musí dále pokra-
#ovat ve formaci takovým zp"sobem, aby „povolání 
«k» jáhenství pokra#ovalo a znovu vyjad!ovalo jeho 
povolání «v» jáhenství“ (srov. DMD 63). 
 

 73. Na diecézním biskupovi spo#ívá povinnost pé#e o 
stálou formaci jáhn", které se oni musí ochotn  ú#ast-
nit (srov. DMD 63). Samotný pr"b h permanentní 
formace je t!eba op!ít o daný projekt, který zohled$u-
je dv  úzce spolu spojené forma#ní roviny: diecézní a 
farní (srov. DMD 76). Aby se správn  zvolily pro-
st!edky i #as, a vyhnulo se všem improvizacím ve 
stálé formaci, Directorium pro ministerio et vita dia-
conorum permanentium p!edpokládá vytvo!ení „zod-
pov dné forma#ní“ skupiny biskupem v rámci diecéze 
nebo využívání již vypracovaných metod formace 
mezi- nebo nad- diecézní (srov. DMD 79).  
 

 74. Úsp šnost stálé jáhenské formace záleží p!ede-
vším na osobní angažovanosti jáhna. Musí být p!e-
sv d#en o její pot!ebnosti a pe#ovat o její vlastní pr"-
b h. Vyžaduje to od n j vnit!ní disciplinu, sv domi-
tost a závaznost. 
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Stálá formace 
lidská 

75. Stálá jáhenská formace obsahuje p!edevším celý 
proces jeho osobního obrácení každého jáhna (srov. 
DMD 65). Je t!eba zajistit mu v tomto ohledu nezbyt-
nou pomoc ze strany církve, a to p!edevším skrze 
odpov dn  p!ipravené formátory (srov. DMD 66 a 
79). Jáhni musí mít možnost výb ru duchovního v"d-
ce, akceptovaného diecézním biskupem, se kterým 
udržují !ádné kontakty a mají #astá setkání (srov. 
DMD 66). Cílem formace je pomoci jáhnovi p!ipo-
dob$ovat se stále více Kristu Služebníku, milujícího 
všechny a pomáhajícího všem (srov. DMD 67). Je 
pokra#ováním po#áte#ní formace (srov. DMD 67). 
Musí proto zohled$ovat #ty!i roviny: lidskou, du-
chovní, intelektuální a pastora#ní. Musí mít též cha-
rakter plný, systematický i individuální, obsahující a 
spojující všechny rozm ry života a služby jáhna (srov. 
DMD 68). 
 

 76. Cílem stálé lidské formace jáhna je získávání a 
zušlech&ování lidských vlastností. V každodenním 
život  se má snažit o dobrotu srdce, trp livost, laska-
vost, o lásku ke spravedlnosti, v rnost danému slovu, 
o odpov dné chování v"#i svobodn  p!ijatým úko-
l"m, o ducha služby, atd. Praktikování t chto ctností 
pom"že jáhn"m stát se vyrovnanými osobnostmi, 
zralými v jednání a v rozlišování #in" i okolností. Je 
práv  tak d"ležité, aby jáhen, v dom si toho, že jeho 
spole#enské chování je p!íkladem pro druhé, uvažoval 
o d"ležitosti schopnosti dialogu, o správnosti r"zných 
forem lidských vztah", o schopnosti rozlišovat kultu-
ry, o cen  p!átelství, o ušlechtilosti vystupování (srov. 
DMD 69). 
 

Stálá formace 
duchovní 

77. Stálá formace duchovní „musí u jáhn" rozvíjet 
postoje spojené s trojitou diakonií – slova, liturgie a 
charity“. Slouží tomu: systematická #etba a rozjímání 
nad Písmem svatým, seznamování se s tradicí a litur-
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gickými knihami, kurzy a speciální školení v novaná 
studiu teologické tradice k!es&anství a využívání 
všech vhodných prost!edk" rozvíjejících duchovní 
život, jako nap!íklad duchovní vedení, chvíle zvlášt  
intenzivního prožívání spirituality, návšt va míst vel-
kého duchovního významu. Jáhen je povinen každo-
ro#n  se ú#astnit duchovních cvi#ení. Je doporu#eno, 
aby si tam vytý#il konkrétní program na ur#itou dobu 
života, který m"že úsp šn  verifikovat s duchovním 
v"dcem. Nezastupitelným zdrojem duchovní formace 
jáhna a centrem jednotícím všechny její sou#ásti je 
eucharistie (srov. DMD 70).  
 

Stálá formace 
intelektuální 

78. Stálá doktrinální (intelektuální) formace jáhn" se 
má konat ú#astí na studijních dnech, dopl$ujících 
školeních, kurzech nebo seminá!ích v teologických 
institutech a také individuálním, systematickým a 
soust!ed ným studiem Katechismu katolické církve a 
dokument" u#itelského ú!adu církve, p!edevším t ch, 
které definují stanovisko církve k aktuálním doktri-
nálním a morálním problém"m. Nezbytná je rovn ž 
dobrá orientace v sociální nauce církve (srov. DMD 
72). Každý jáhen je povinen dbát o rozši!ování své 
knihovny teologicko-pastora#ního charakteru (srov. 
RFD 84), stejn  jako o #etbu vhodných knih, periodik 
a dalších (srov. DMD 65). Pro n které jáhny m"že být 
zp"sobem prohlubování intelektuální formace speci-
ální studium popsaných teologických disciplin, 
umož$ující dosažení akademických stup$". Systema-
tické vzd lávání jáhn" slouží k prohlubování jejich 
teologických znalostí, stálému oživování jejich služby 
a jejímu p!izp"sobování pot!ebám církevních spole-
#enství (srov. DMD 72).  
 

Stálá pastora#ní 
formace 

79. Stálá pastora#ní formace jáhn" je spojena se zá-
vazkem stálého zdokonalování vlastní služby, mimo 
jiné poznáváním pastora#ních metod. Jáhen je po-
vzbuzován „k neustále dokonalejšímu seznamování se 
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se skute#nou situací lidí, k nimž je poslán, 
k rozeznávání hlasu Ducha v historických okolnos-
tech, v nichž se nachází, a k hledání nejvhodn jších 
metod a nejužite#n jších forem k dnešnímu uskute#-
$ování jeho služby“ (PDV 72).   
 

Formace  
službou 

80. První m síce jáhenské formace naplní sama služ-
ba. „Jejím vykonáváním jáhen dozrává a stále více 
zam !uje své osobní povolání ke svatosti v pln ní 
vlastních povinností v"#i spole#nosti a církvi, zvlášt  
funkcí a závazk" týkajících se jeho služby“ (DMD 
75). Mimo!ádným cílem formace jáhn" je probouzet 
v nich v domí poslání, které jim pomáhá p!ekonat 
nap tí mezi spiritualitou a službou #i také rozdvojení 
mezi eventuálním sv tským zam stnáním, které mo-
hou vykonávat, a p!ijatou svátostí sv cení a s ní spo-
jenou jáhenskou službou (srov. DMD 66). 
 

Vým"na  
zkušeností 

81. Diecézní biskup a další osoby zodpov dné za 
stálou jáhenskou formaci musí usilovat o !ádná setká-
vání jáhn" na úrovni diecézní nebo subdiecézní, na 
kterých by byly !ešeny otázky týkající se liturgie, 
spirituality a stálé formace. Užite#né bude rovn ž 
organizování pravidelných setkání s diecézním bisku-
pem za ú#asti kn ží, jáhn", !eholník" a laik" angažo-
vaných v pastora#ních aktivitách. Cílem takovýchto 
setkání musí být vým na zkušeností a zajišt ní jedno-
ty #inností v r"zných situacích pastorální koncepce 
(srov. DMD 78). Jáhni také pravideln  využívají ini-
ciativy, které pro stálou formaci p!ipravuje %BK a 
diecéze: rekolekce, konference, sympozia, sjezdy, 
kongresy, kurzy atd. (srov DMD 82).   
 

Permanentní 
formace rodin 
trvalých jáhn% 

82. Situace ženatých trvalých jáhn" vyžaduje, aby 
krom  již uvedených forem stálé výchovy a vzd lání, 
angažujících je samotné, byly naplánovány a po!ádá-
ny „iniciativy a plány stálé formace, které budou an-
gažovat v jistém smyslu a ur#itých situacích také je-
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jich manželky a celé rodiny“ (srov. DMD 81). Tehdy 
by se rodiny trvalých jáhn" ú#astnily nap!íklad dvou-
týdenní formace, spojující odpo#inek t la s duchovní 
a intelektuální formací. Jde o to, aby pastora#ní anga-
žovanost otce rodiny neeliminovala jeho život rodin-
ný a sou#asn , aby odpo#inek sceloval rodinu a pro 
všechny se stával místem vým ny myšlenek, sv dec-
tví, intelektuálního p!emýšlení, modlitby a obrácení. 
 

 3. SLUŽBA A ŽIVOT TRVALÝCH JÁHN! 
 

3.1. Inkardinace 
Inkardinace 83. Jáhen se od chvíle p!ijetí sv cení stává duchovním 

inkardinovaným do diecéze nebo !eholního institutu 
nebo spole#enství apoštolského života (srov. CIC, 
kán. 266). Svou službu bude jáhen v každém p!ípad  
vykonávat pod vedením biskupa v tom všem, co se 
týká pastorace, vysluhování Božího kultu a #inností 
apoštolátu (srov. DMD 4).  
 

 3.2. Práva a povinnosti 
 

3.2.1. Vlastní všem #len m duchovního stavu 
Práva a povin-
nosti vyplývající 
z p ijetí sv"cení 

84. Sv cením se jáhen stává #lánkem hierarchie círk-
ve a sou#asn  nabývá práva, a bere na sebe povinnosti 
vlastní tomuto stavu, kodifikované v kánonech 273–
289, s výjimkami vyjmenovanými v kánonu 288 CIC 
a shodn  s normami tohoto dokumentu. 
 

 3.2.2. Poslušnost v #i biskupovi 

Poslušnost  
v%#i biskupovi 

85. Slibem poslušnosti biskupovi, složeným v rámci 
ob!adu sv cení, se jáhen zavazuje k p!ijetí a v rnému 
pln ní úkol" sv !ených mu skrze jeho ordiná!e (srov. 
CIC, kán. 274, § 2). Oblast poslušnosti a disponibility 
je definována samou jáhenskou službou a navíc, sub-
jektivn , p!ímo i bezprost!edn  vyplývá z této služby. 
Diecézní biskup v dekretu popíše jáhnovi úkoly a 
teritoriální nebo personální okruh, v rámci kterého má 
vykonávat apoštolskou službu (srov. DMD 8). 
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 3.2.3. Od!v 

Od"v 86. Na základ  kánonu 284 CIC je stanoveno, že mi-
mo vykonávání liturgických funkcí je od vem trvalé-
ho jáhna v %R odpovídající d"stojný sv tský od v (s 
p!ipnutým k!ížkem v klop  saka.) B hem vykonávání 
liturgických funkcí naopak používá od v v souladu 
s liturgickými p!edpisy.  
 

 3.2.4. Liturgie hodin 

Liturgie hodin 87. Na základ  kánonu 276 § 2, odst. 3 CIC je trvalý 
jáhen povzbuzován ke každodennímu  vykonávání 
celé Liturgie hodin a stanovuje se, že má povinnost 
každodenní modlitby ranních chval a ve#erních ne-
špor.  
 

 3.3. Ztráta jáhenského stavu 

Ztráta jáhen-
ského stavu 

88. P!ijaté jáhenské sv cení neztrácí nikdy svoji plat-
nost, avšak ztráta jáhenského stavu m"že nastat 
v situacích definovaných CIC, kán. 290–293.  
 

 3.4. Obživa a zabezpe#ení 

Obživa  
a zabezpe#ení 

89. Zásady odm $ování trvalých jáhn" jsou následu-
jící:  
1. „Jáhnové zam stnaní v profesních oborech mají žít 
z p!íjm", které z nich plynou“ (DMD 15; srov. SDO 
V, 21). 
2. Jáhni, kte!í jsou zcela nebo do zna#né míry oddáni 
služb  v církvi a nemají jiné p!íjmy z jiných zdroj" 
obživy, musí být odm $ováni takovým zp"sobem, 
aby mohli zabezpe#it obživu sob , a v p!ípad  žena-
tých jáhn" také svojí rodin  (srov. CIC, kán. 281, § 3; 
DMD 18). 
3. Jáhni, kte!í mimo to, že zcela nebo do zna#né míry 
slouží církvi a mají ur#ité prost!edky obživy z jiných 
zdroj", musí z t chto p!íjm" uspokojovat pot!eby své 
i své rodiny (srov. CIC, kán. 281, § 3; DMD 19).  
4. Do partikulárního práva je t!eba zahrnout vhodné 
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p!edpisy všech aspekt", které mohou zajistit jáhna 
v p!ípad  ztráty zam stnání nebo jeho smrti a z toho 
vyplývajících závazk" v"#i manželce a d tem (srov. 
DMD 20).  
5. Sociální pé#e o jáhny pokud to nebylo jinak usta-
noveno, má být sv !ena konkrétní instituci (srov. 
DMD 16; CIC, kán. 1274, § 2), proto diecézní biskup 
(!eholní p!edstavený) má zajistit pat!i#né zdravotní a 
sociální pojišt ní jáhn" a jejich rodin. 
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