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Františkán Benedikt Vladimír Holota pojednává ve své knize o dnes velmi 
diskutovaném tématu – celibát. Mohlo by se zdát, že jeho přístup je z důvodu 

vývoje času již zastaralý. Opak je pravdou. Některé věci, jak on sám říká, by 
se již měly aktualizovat. Čtenář nalezne vysvětlení tohoto stavu, jeho obranu 

a především jeho cenu. 

Když jsem se ptal otce Benedikta, zda bychom mohli tuto knihu vydat a dát mu 
ji jako dárek k jeho 100. narozeninám, tak se jeho obličej rozzářil štěstím a řekl: 

„Bratře, tak to bys mě tedy udělal velkou radost.“

Věřím, že i všem čtenářům udělá neméně stejně velkou radost  
a odpoví na mnoho otázek ohledně celibátu. 

AMDG Jakub Žákavec



6 7

O B S A H

PANICTVÍ V LISTECH SV. PAVLA ___________________ 8
CELIBÁT V DOKUMENTECH II. VATIKÁNSKÉHO KONCILU __ 14
DĚLÁ ŽIVOT V BEZMANŽELSTVÍ Z ČLOVĚKA TORZO? ___ 22
JAK CELIBÁT ŽÍT? _____________________________ 30
ZNOVU O CELIBÁTU ___________________________ 42
 1.  Důvody pastorační _______________________ 43
 2.  Osobní vztah ke Kristu a církvi _____________ 45
 3.  Žít jako žil On ___________________________ 47
 4.  Eucharistie _____________________________ 48
 5.  Konsekrační slova _______________________ 49
 6.  Osobní znamení Ježíše Krista ______________ 49
 7.  Společenství s Pánem a jeho bratřími a sestrami 51
 8.  Kněžské společenství _____________________ 51
 Modlitba _________________________________ 54
 Podle Karla Rahnera ________________________ 54
 Podle Romana Guardini _____________________ 55
O CELIBÁTU JEŠTĚ JEDNOU ______________________ 56
DISKUSE ____________________________________ 61

I.
II.
III.
IV.
V.

VI.
VII.



8 9

Jestliže říká Pavel hned na začátku: „Je to pro muže dobrá věc, aby 
se ženy nedotýkal“, tím nechce popírat platnost výroku v Gen.2,16: 
„Není dobře pro člověka, aby byl sám.“

Na začátku lidstva se mluví o manželství jako o dobru pro lidstvo 
všeobecně: že slouží k rozmnožení lidského pokolení. Zde však má 
apoštol na mysli jednotlivého člověka: pro něj by bylo lépe zůstat 
bez manželství. 
Důvody pro to uvádí Pavel ve verších 32-34:
„Rád bych, abyste byli bez zneklidňujících starostí. Kdo nemá 
manželku, je starostlivý o věci Páně, jak by se líbil Pánu. Ale kdo je 
ženatý, je starostlivý o věci světské, jak by se líbil manželce, a tak je 
rozdělen.“

Pavel zná člověka. Ví, co je to žít v plné zdrženlivostí. Ví, že to není 
pro každého. Pro koho by bylo velmi obtížné žít úplně čistě, ten ať 
vstoupí do manželství, „neboť je lépe, aby žili v manželství, než aby 
je žár přemohl.“ /1 Kor 7,9/

Těmito slovy nesnižuje sv. Pavel manželství jenom na prostředek 
k vyhnutí většímu zlu. / Jak to říkají ti, kdo bojují za odstranění 
celibátu: že prý se zabrání většímu zlu. / Pavel má o křesťanském 
manželství vysokou představu:
„Muži, každý z vás ať má svou ženu rád, jako si Kristus zamiloval 
církev a vydal sám sebe za ni, aby ji posvětil vodní očistou koupelí 
a slovem.“ /Ef 5,25/

Když jednou diskutoval jeden ženatý kněz se svojí ženou o kněžském 
celibátu a rozhořčeně útočil na církev, že na celibátu trvá, řekla mu 
na to: „I mlč, táto! Jednomu zlu by se zabránilo, a ještě většímu by 
se otevřely dveře!“ Jakému většímu zlu v církvi? Zlu nespořádané 
kněžské rodiny.

Žena jiného ženatého kněze teprve po jeho smrti pocítila osten 
svědomí: Chodila po městě, kde bydleli, jako bludná duše 

V poslední době se šíří hnutí za zrušení celibátu. Někteří kněží 
jsou tím tak zaujati, že člověk žasne, s jakou slepotou argumentují, 
a s jakou náruživostí jdou do boje. Kdyby byl Ježíš středem jejich 
zájmu tak, jako je středem jejich zájmu touha po legálním setkání se 
ženou, asi by prudce vzrůstali v duchovním životě.

Zapomněli si asi přečíst 7. kapitolu z 1. listu sv. Pavla ke 
Korinťanům, ve které Pavel odpovídá Korinťanům na jejich  
konkrétní otázky:

„Co se týká těchto věcí, o kterých jste psali: Je to pro muže dobrá 
věc, aby se ženy nedotýkal“ /1 Kor. 7,1/
Pavel v této kapitole nepojednává o manželství a panenství 
všeobecně, nýbrž odpovídá na jednotlivé dotazy Korinťanům.  
Jeho poučení by se mohlo shrnou do 3 bodů:
 1.   Všeobecně řečeno, každý má zůstat v tom stavu, ve 

kterém ho zastihlo povolání k víře.
 2.   Panenství a panictví vidí Pavel jako stan dokonalejší 

a pro duchovní život prospěšnější než manželství.
 3.   Manželství se doporučuje hlavně tomu, kdo by se jinak 

těžko udržel v trvalé zdrženlivostí.

P A N I C T V Í  V   L I S T E C H  S V.  P AV L A

I .I .
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„Prchej před žádostmi mládí.“ /2 Tim 2,22/ „Když si tak budeš počínat, 
povede to ke spáse jak tebe, tak tvé posluchače.“ /1 Tim. 4,16/
„Vezmi si to k srdci“ /1 Tim 4,15/

Pavel odmítá jakékoli přezírání těla a rozdílnosti rodu. Pavel není 
proti manželství. Ale také není absolutně pro. Ten důvod, proč 
není absolutně pro manželství, neleží v manželství samotném, 
nýbrž v situaci křesťanů, kteří jsou na cestě mezi prvním Kristovým 
příchodem a paruzií. O tomto časovém úseku Pavel říká:
„Ale říkám bratři toto: Nemáme mnoho času“ /1 Kor 7,29/

Manželství i život v bezmanželství, smutek i radost, blahobyt 
i chudoba, všechno se stalo relativním.

Křesťanské bezmanželství, pokud je křesťanské, není: stáhnout se 
do sebejistoty, sebezajištěnosti, nýbrž je znepokojující znamení 
počínajícího konce času. Znepokojující znamení, že soudný den 
začíná přicházet už dnes. Znepokojující znamení, že poslední hodina 
se propadává, prosakuje už do přítomné chvíle…

Křesťanské panictví a panenství, pokud se vskutku křesťansky žije, 
je znepokojujícím znamením blížícího se druhého příchodu našeho 
Pána.

Smyslem celibátu je tedy svobodná připravenost pro Kristovu věc.
„Rád bych, abyste byli bez zneklidňujících starostí.“ /1 Kor 7,32/
„Nemáme mnoho času.“ /1 Kor ,7,29/

„…víte, jaký je nyní čas: že vám už nestala hodina, kdy je třeba 
probrat se ze spánku. Neboť nyní je nám spása blíže, než tehdy, když 
jsme uvěřili.“ /Řím 13,11/

„Bůh přece říká: V době příhodné jsem tě vyslyšel, v den spásy jsem 
ti pomohl. Hle, teď je ta doba příhodná, hle teď je ten den spásy“
 /2 Kor 6,2/

v neutěšitelném pláči, a stále jen říkala: „Co jsem to udělala, že jsem 
ho vytáhla z kněžského života!!!!

Pavel zná člověka. Umí se vžít do druhého. Ví, že by se jeho vysoké 
mínění o celibátu mohlo cítit jako morální nátlak. 

Proto dodává:
„Toto však říkám ve vašem zájmu, ne abych na vás hodil smyčku, 
nýbrž abych vás vedl k tomu, co je počestné, a k nerušené oddanosti 
Pánu.“ /1 Kor 7,35/

V 1. listě Timotejovi má vysoké požadavky na služebníka církve, 
které uzavírá poznámkou:
„Nestačí-li totiž někdo na to, aby držel v pořádku svou domácnost, 
jak se bude starat o Boží obec!“ /1 Tim 3,5/

Ta poznámka není bezvýznamná. V církvích, kde je dovoleno kněžím 
nebo kazatelům se ženit, vyskytuje se často námitka věřících, že 
se starají jen o svoji rodinu, a společenství zanedbávají. A když se 
takové námitky neozývají, ve skutečnosti tomu tak bývá.

O jáhnech pak požaduje: „Musí to být lidé důstojní, ne obojetní 
v řeči, ne oddaní vínu, ne lačni špinavého zisku. Ať uchovávají 
tajemné pravdy víry v čistém svědomí. I oni musejí být napřed 
zkoumáni, a teprve potom vykonávat službu, když se o nich ukáže,  
že žijí bezúhonně.“ /1 Tim 3, 8-10/

Zkoumejte se tedy sami bratři, zda jste lidé důstojní, ne oddaní 
alkoholu, ne lační špinavého zisku, ne obojetní v řeči, - totiž: 
obojetně být v semináři „hodný“, jen abych mohl získat kněžství, 
a potom si to budu dělat, jak já budu chtít! Jakápak poslušnost 
biskupovi: Už je starý a má zastaralé názory. Ujel mu vlak: To já 
budu dělat progresivně! Obojetnost. Neupřímnost. Ta musí pryč.
I na takovéto myšlenky Pavel pamatoval, když dodával: „Dávej si 
pozor sám na sebe! /1 Tim 4,16/
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Dal jsi ji i mně. Děkuji ti za tento dar. Mohu se rozhodnout, 
protože mám svobodu. Pomoz mi, ať dobře naložím s tvým darem – 
svobodou. 

Bratři, tento svět pomíjí. Jestliže s ním máme co dělat, dejme pozor, 
ať v něm neuvízneme. /viz 1 Kor 7,31/

Tím, že sv. Pavel mluví o panictví tváří v tvář druhého příchodu 
Pána, nechce nikterak oslabit dovolenost manželství. Manželství je 
dovolené i tváří v tvář nastávající paruzii. Celibát má svojí velikou 
cenu jako znamení křesťanské naděje a jako služba pro společenství.

V dnešní době by musel sv. Pavel v souvislosti s manželstvím 
a celibátem asi odpovídat na mnoho dalších otázek, než jaké mu 
kladli Korinťané a musel by asi častěji říkat:
„O tom jsem žádný příkaz od Pána nedostal, ale řeknu vám svoje 
mínění“

A vyšel by asi z některých základních pravd, že se nám dostalo skrze 
Krista Božího milosrdenství, že v nás bydlí jako Duch, že nás Kristus 
osvobodil, a že se nesluší užívat této svobody jako pláště pro zakrytí 
zvůle a bezohlednosti.

Asi by hodně často ukazoval na svobodu Božího člověka. 
Pane, dal jsi mi do rukou kus své všemohoucnosti. 
Nazývá se SVOBODA.

Stvořil jsi mne svobodným. Vzal jsi na sebe riziko, že tě opustím, 
zradím, přibiji na kříž, že budu lhát, krást, cizoložit, snad i zabíjet.

Pane, ty mě nenutíš, abych byl dobrý a svatý. Neženeš mě do nebe 
mečem a ohněm. Necháváš mi svobodu.
Máš se mnou trpělivost.

Já však trpělivost s Tebou, Pane nemám: vyčítám ti a žádám, abys 
přece pohlédl na plevel na svém poli, vytrhal jej, 
Říkám Ti: Zasáhni! Trestej! Msti se! A hned!

Ty však mlčíš. Co jsi dal, to zpět nebereš: Dals lidem SVOBODU.
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Teď, před jáhenským svěcením, se však poprvé setkáváte 
s náročností Kristových požadavků a s tím, že to myslel doopravdy 
s tím zřeknutím se sebe.

Člověk se může zříkat sebe sama v různém stupni. Tak, že se to 
člověka dotýká jen povrchně, v jeho činnosti, nebo tak, že to 
zasahuje až do oblasti bytí.

Zřeknutí se sama sebe až do oblasti bytí je vyjádřeno požadavkem 
celibátu.

Celibát je výrazem oddanosti služby Bohu a lidem pro Boží Království 
a při svěcení vám světitel položí otázku právě o této věcí: „Chcete 
se zcela a navždy oddat službě Bohu a lidem a jste odhodláni na 
znamení své oddanosti Kristu, našemu Pánu, zachovávat pro Boží 
království celibát?“

Liturgie jáhenského svěcení vás, bratři, před tuto otázku postaví, 
a bude na ní chtít odpověď jednoznačnou, pravdivou a definitivní. 
Žádné provizorium, nebo nějaké „ANO“ s podmínkou, jako to dělají 
někteří mladí lidé, když vstupují do manželství: „Když nám to 
nepůjde – půjdeme od sebe.“

Je to situace, kterou bychom mohli dát do souvislosti s Kristovou 
otázkou, kterou položil apoštolům: „Můžete pít kalich, který já budu 
pít?“ /Mt 20,22/ nebo jak píše Mk 10,38: „…který já piji?“

Apoštolové mu na to klidně řekli: „Můžeme!“

Pán se na to jejich: „můžeme“ asi v duchu usmál a asi si pomyslel: 
chlapci, nevíte, co povídáte. Nevíte, do čeho jdete.

Apoštolové to svoje: „Můžeme“ mysleli ale naprosto upřímně 
a pravdivě. Představu o tom, co znamená pít Kristův kalich však měli 
jen velmi matnou.

Bratři, až dosud to šlo. Pokojně jste studovali, dodržovali – nebo 
nedodržovali – řád seminárního života, který je proti řádu, který 
vládne v životě ve světe velice mírný, jenom šimrání, prožívali jste 
až dosud tu část povolání, kterou bychom mohli charakterizovat 
Pánovými slovy: „Pojďte, udělám z vás rybáře lidí!“ /Mk 1,17/

Zanechali jste doma rodiče a sourozence, ve světe přátele 
a přítelkyně, - nebo ještě nezanechali a šli jste za Ním.

Po povolání úředníků k výhradní službě Evangeliu přišla doba – řekli 
bychom – formace budoucích apoštolů se svými požadavky: 
A ty byly tvrdé:
„Žádný, kdo položí ruku na /evangelický/ pluh a ohlíží se za sebe, 
není způsobilý pro Boží Království.“ /Lk 9,62/

„Kdo chce jít za mnou, zřekni se sám sebe…“  /Lk 9,23/

Byly tvrdé a jsou tvrdé, protože platí dodnes.

Až dosud to: „Zřekni se sám sebe“ – vás bratři ani moc nebolelo, 
ani na vás příliš nedolehlo.

C E L I B Á T  V   D O K U M E N T E C H  
I I .  VA T I K Á N S K É H O  K O N C I L U

I I .I I .
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Jako je den jiný ráno než večer, jako je manželské: „ano“ jiné při 
svatbě a jiné při obnově slibu po padesáti letech společného života, 
tak je i představa o celibátu jiná, když se slibuje a jiná, když se 
osvědčuje.

V dekretu o výchově ke kněžství požaduje církev:  /VK, 10/
„Seminaristé, kteří podle posvátných a platných zákonů svého 
vlastního ritu zachovávají úctyhodnou tradici kněžského celibátu, 
jsou velmi pečlivě vychovávání k tomuto stavu. 
V něm se vzdávají manželství pro Boží království /Mt 19,12/, 
aby přilnuli k Pánu nerozdělenou láskou, jak to vlastně odpovídá 
Novému Zákonu.

Tak vydávají svědectví o vzkříšení a budoucím věku /Lk 20,36/ 
a získávají účinnou pomoc k tomu, aby mohli prokazovat onu 
dokonalou lásku, podle níž se mají stát v kněžském životě všem vším.

Ať jsou hluboce přesvědčeni, že mají tento stav přijmout s velkou 
vděčností, nejen proto, že je to tak církevním zákonem nařízeno, 
nýbrž že to je vzácný dar Boží, který si musí seminaristé pokorně 
vyprošovat, a na který musí svobodně, velkodušně a ochotně 
odpovědět z vnuknutí a za přispění milosti Ducha svatého.

Seminaristé mají dobře znát povinnosti a vznešenosti křesťanského 
manželství, které je obrazem Kristovy lásky k církvi. /Ef 5,32/. Avšak 
ať si také uvědomí přednost stavu panictví, zasvěceného Kristu 
tak, aby se úplně vzdali Pánu tělem a duší po zralém uvážení a po 
velkodušném rozhodnutí.

Ať jsou upozorňováni na nebezpečí, která ohrožují jejich čistotu 
zvláště v moderní společnosti.

S použitím vhodných ochranných prostředků, božských i lidských, 
ať se naučí plně chápat, co to znamená zříci se manželství, že totiž 
jejich život a činnost neutrpí celibátem žádnou škodu, nýbrž že tak 

Člověk se někdy dostává v životě do takových situací, že naprosto 
upřímně a pravdivě a uváženě říká „ano“ na věci, které zná pouze 
poznáním myšlenkovým. Když se má pak trvat na tom „ano“ v docela 
konkrétních situacích života, je to velmi náročné.

Vzpomínám si na dva československé horolezce, kteří jako první 
zlezli severní stěnu jedné z alpských velehor. Rozhodnout: zlezem 
to! – bylo bezbolestné. Ale když byli ve stěně, mezi nebem a zemí, 
když je zasypával déšť uvolněných kamenů, když to leckdy nešlo 
ani nahoru ani dolů, když museli nasazovat všechen svůj um i síly, 
protože šlo o život, říkali si sami u sebe: „Tak tohleto je ten výstup 
severní stěnou!!!“

Bratři, jste tak trochu v obdobné situaci. Nemám nejmenší pochyby 
o tom, že vaše „ano“ je upřímné, pravdivé, uvážené, odpovědné, 
nepochybuji o tom, že svůj slib naplníte čistým životem a dosáhnete 
svobody Božího muže, že z vás na konci vašeho života v celibátu 
nebudou žádní mrzutí staří mládenci, kteří budou vyndávat viržinko 
z úst jenom když půjdete k oltáři, hospodyně na pokyn přiběhne 
s nahřátými bačkorami a kafíčkem se šlehačkou, ale Boží muži, plní 
svobody a radosti z Boha. Nepochybuji o tom.

Ale zatím je vaše představa o životě v celibátu sice pravdivá, ale 
matná. To ale nic nemění na platnosti rozhodnutí a důsledcích, které 
z toho vyplývají.
„Můj kalich pít budete…“ Řekl Pán apoštolům. Přijal jejich: 
„Můžeme“, i když věděl, že pořádně nevědí, ani vědět nemohou, do 
čeho jdou.

Přijme i vaše rozhodnutí. Ale ať není omezení jen na přítomnou 
představu, kterou o celibátu teď máte. Ať je v tom rozhodnutí 
obsažena ochota říkat „ano“ i na to všechno, co je obsaženo ve slibu 
celibátu, a z čeho ještě žádnou vědomost ani zkušenost nemáte.
Na život v celibátu je třeba stále říkat: „Ano, Pane. Mohu pít kalich, 
který ty piješ!“



1 8 1 9

se oddávají s Ním a v Něm službě Bohu a lidem, volněji slouží 
jeho království a dílu vznešeného znovuzrození a tak se stávají 
způsobilejšími k tomu, aby vzali na sebe neomezené otcovství v Kristu.

Tímto způsobem prohlašují před lidmi, že se chtějí cele věnovat 
úřadu sobě svěřenému, totiž zasnoubit věřící jedinému muži 
a přivést je Kristu jako čistou pannu. Tak připomínají ono tajemné 
zasnoubení, které Bůh ustanovil a v budoucnu se má plně 
uskutečnit, aby totiž církev měla jediného ženicha: Krista.

Stávají se mimoto živým znamením budoucího věku, který už je 
přítomen vírou a láskou a ve kterém se synové vzkříšení již nežení 
a neberou si nikoho za manželku.

Z těchto důvodů, které mají svůj základ v tajemství Kristově, 
a v jeho poslání, celibát, který se dříve kněžím doporučoval, 
později v latinské církvi byl zákonem uložen všem, kteří měli 
přijmout vyšší svěcení. Tento posvátný sněm opět schvaluje 
a potvrzuje toto zákonné nařízení týkající se těch, kdo jsou určeni 
ke kněžství, a doufá v Duchu svatém, že dar celibátu, který je pro 
kněžství Nového Zákona tak vhodný, bude od Otce nebeského 
dán velkodušně všem, kdo mají účast na Kristově kněžství skrze 
svátostné svěcení.

A celá církev pokorně a vroucně si tento dar vyprošuje. Tento 
posvátný sněm dále napomíná všechny kněze, kteří se podle Kristova 
příkladu svobodně a s důvěrou v milosti Boží zavázali k posvátnému 
celibátu, aby velkodušně a celým srdcem na něm lpěli, v tomto 
stavu věrně setrvávali, a tak si vážili tohoto skvělého daru, kterého 
se jim dostalo od Otce a který Pán tak zřejmě vyzvedá, a především 
aby měli před očima veliká tajemství, která se celibátem naznačují 
a v něm splňují.

Čím více mnozí lidé pokládají dokonalou zdrženlivost  v dnešním 
světě za nemožnou, tím pokorněji a vytrvaleji si budou kněží spolu 

spíše získávají pevnější vládu nad svým duchem i tělem a plněji 
rozvinou svou lidskou zralost, a tak dokonaleji zakusí pravou 
evangelickou blaženost.

V dekretu o službě a životě kněží je 16.odst. nazván: 
Celibát – dar sebe sama Bohu.
Text tohoto odstavce zní:
„Církev vždy si velmi vážila, a to zvlášť byla-li přijata ve vztahu s kněžským 
životem, dokonalé a ustavičné zdrženlivosti pro Boží království.

Kristus Pán ji přece doporučoval a mnozí křesťané jí rádi berou na 
sebe a chvályhodně zachovávají. Dobrovolný celibát je znamení 
pastorační lásky a zároveň její vzpruhou a konečně vynikajícím 
pramenem duchovní plodnosti ve světě.

Podstata kněžství ovšem nevyžaduje zdrženlivost, jak je zřejmé 
z praxe prvotní církve a z tradice východních církví, kde jsou 
kromě těch, kteří si z daru milosti zvolili zachovávat celibát, jak to 
zachovávají všichni biskupové, také velmi zasloužilí ženatí kněží.

Když tedy tento posvátný koncil doporučuje pro kněze celibát, 
nemíní tím žádným způsobem pozměnit onu odlišnou zvyklost, která 
řádně platí pro východní církve, a v lásce vybízí všechny ty, kteří 
přijali kněžství už jako ženatí, aby vytrvali ve svém povolání a nadále 
plně a velkodušně obětovali svůj život sobě svěřenému lidu.

Celibát je však pro kněžství po mnohé stránce velmi vhodný. Vždyť 
svým posláním se kněz cele věnuje službě nového lidstva, které 
Kristus, vítěz nad smrtí, vzbudil ve světě skrze svého Ducha, a které 
má svůj původ ne v krvi, ani v žádosti těla, ani v žádosti muže, nýbrž 
v Bohu. /Jan 1.13/

Stavem panictví neboli celibátem, zachovávaným pro nebeské 
království, se kněží zasvěcují Kristu novým a výtečným způsobem, 
následují Krista snáze a s nerozděleným srdcem, svobodněji 
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I kdybych se o tom svém poslání v tomto životě nikdy nedozvěděl, 
v budoucím životě mi bude zjevené.

Pane, vím, že mě na splnění svých plánů jaksi potřebuješ.
Jsem na svém místě tak nevyhnutelný, jak je na svém místě 
nevyhnutelný archanděl.

Samozřejmě, kdybych selhal, můžeš na místo mě postavit jiného. 
Jako si můžeš vzbudit z kamenů Abrahamovy syny.

Nadarmo jsi mě nestvořil. Mám vykonat své dílo. Na svém místě 
mám být andělem pokoje, kazatelem pravdy bez toho, že bych to 
sám za sebe mohl. Jen když zachovám Tvé požadavky a službu ve 
svém povolání.

Pane, narodil jsem se, abych Ti sloužil. Narodil jsem se, abych pro 
Tebe žil. Narodil jsem se, abych byl nástrojem v Tvé ruce.

Nástrojem poslušným, nástrojem čistým.

s církví vyprošovat milost věrnosti, která žádajícím nikdy nebývá 
odřeknuta, a budou používat všech prostředků nadpřirozených 
i přirozených, které jsou vždy po ruce. Ať tedy neopomenou jednat 
podle asketických směrnic, které zkušenost církve schválila, a které 
jsou potřebné také v dnešním světě.

Tento posvátný sněm konečně prosí nejen kněze, nýbrž i všechny 
věřící, aby měli tento vzácný dar kněžského celibátu ve velké úctě, 
a aby všichni prosili Boha, aby jej stále štědře uděloval své církvi.

Konečně ve Věroučné konstituci o církvi se ve 42 odst. 
Praví: /Cesta a prostředky spásy/

Svatost církve nachází také velikou podporu v rozmanitých radách, 
které Kristus předkládá v evangeliu svým učedníkům k zachovávání. 
Mezi nimi vyniká drahocenný dar milosti Boží, který Otec dává 
některým křesťanům /Mt 19,11-1 Kor 7,7/, aby se v panenství 
nebo celibátu mohli snáze oddat s nerozděleným srdcem /1 Kor 
7, 32-34/ pouze Bohu. Tato dokonalá zdrženlivost, přijímaná pro 
království Boží, požívá v církvi obzvláštní úcty jako viditelné znamení 
a povzbuzení k lásce a jako mimořádný zdroj duchovní plodnosti 
ve světě.

Celibát je znamení. Otevírá docela určitou oblast víry, kterou může 
žít jen ten, kdo žije celibát. Ostatním zůstává nepřístupná.

Tak mluví o celibátu církev ústy II. Vatikánského koncilu. 
Co ale k celibátu říká tvé srdce, bratře? Jak mluví o celibátu?

Pane, cítím, že je mým povoláním, abych konal něco, nebo byl 
něčím, k čemu není povolaný nikdo druhý. Cítím, že podle Božího 
rozhodnutí mám na této zemi svoje místo, které nemůže nikdo jiný 
zaujmout. Ať jsem jaký jsem, Ty mě Pane znáš, a na to místo mě 
voláš. Určité dílo jsi svěřil jenom mně, a nikomu jinému. Mám svoji 
úlohu. Mám své poslání.
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křesťanská žena Otci kardinálovi: „Jak je mi těch hochů líto, že jsou 
připraveni o teplo rodinného života!“

Jistě není maličkostí, vzít na sebe život bez vlastní rodiny. Otcovství 
a mateřství jsou vysoké hodnoty života. Ale duchovní otcovství 
a duchovní mateřství jsou hodnoty neméně vysoké a neméně 
skutečné. My ženy potřebujeme v Církvi být těmi, kterými máme být. 
Jsme zcela zvláštním způsobem povolány na cestu lásky. 

Skrze toto povolání můžeme mít tisíce a tisíce duchovních dětí, jako 
plod naší činnosti, aniž bychom byly kněžími. Stačí srdce strávené 
láskou. /Chiara Lubich/.

Jestliže se člověk pro ně rozhodl, nepřipravil se o teplo rodinného 
společenství, protože to, co je teplem v rodině, je duchovního 
charakteru: totiž láska.

Ta je nositelem tepla jak v rodině, tak ve společenství duchovním. 
Bez lásky není tepla v žádném společenství. Ani v rodině.

V kolika rodinách je dnes teplo rodinného života? Každé třetí 
manželství je podle statistiky rozvedené. Není spíše v mnohých 
manželstvích a rodinách teplo pekla?

Jak se dnes vstupuje do manželství? Nechtějí zpravidla vidět 
partnera. Jdou do manželství s touhou po sexuálním ukojení, jako 
by manželství bylo oficiálně uznávanou rouškou, která má přikrýt 
kdejakou chlípnost. V lásku se dnes většinou nevěří.

A pokud se mluví o zamilovanosti, tak je to zamilovat se do vidiny, 
představy – ne do skutečnosti.

Co je na tom tedy divného, že jsou věřící mládenci, kteří tvrdí, že 
je snazší dohodnout se s Kristem o životě pro Boží království než 
s některou ženou o životě pro rodinu.

Zdrženlivost, a zvláště zdrženlivost v oblasti pohlavního pudu, 
dnešnímu světu nevyhovuje.

Dnešní svět chce všechny požitky, na které má právo, i ty, na které 
právo nemá. Chce všechny dostupné požitky.

Dnešnímu člověku nevyhovují slova sv. Petra: „Milovaní, jako cizince 
a přistěhovalce vás napomínám: zdržujte se tělesných žádostí, 
protože ony bojují proti duši. Veďte mezi pohany vzorný život. Oni 
sice o vás mluví jako o špatných lidech, ale když budou pozorovat, 
že konáte dobro, budou pak velebit Boha v den navštívení.“ /1 Petr 
2, lln/

„Ovládejte se tedy, a na věci se dívejte střízlivě, abyste se mohli 
věnovat modlitbě.“ /4,7/

„Ošklivte si i šat potřísněný tělesností.“ /Jud 23/

Zdrženlivost v dnešní době nechápou ani mnozí křesťané.

„Pane kardinále, řekla loni před jáhenským svěcením jedna 

D Ě L Á  Ž I V O T  V   B E Z M A N Ž E L S T V Í  
Z   Č L O V Ě K A  T O R Z O ?

I I I .I I I .
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Čím více se blíží svěcení, čím více před člověkem vyvstává realita 
jáhenství a kněžství, tím více se zařezává do svědomí odpovědnost.

A čím více doléhá na psychiku i tělo totální abstinence v oblasti 
sexu, kterou požaduje celibát, tím více je prověřována víra 
a rozhodnutí ke kněžství, které je vázáno celibátem. 

Předsevzetí: „Budu se postit“ se udělá snadno. Ale když se začne 
žaludek svíjet křečí hladu…? Celibát se slíbí snadno. Ale když začnou 
tělo, svět a ďábel svádět?

A svádějí, bratři. I svatí byli sváděni. A jak!
O sv. Kateřině Sienské čteme, že zakoušela veliké boje o čistotu. 
Sv. František byl soužený tak krutým pokušením proti čistotě, že 
nepomáhalo ani bičování. Tělo ho ponoukalo, aby opustil svůj 
vlastní řád a pojal manželku.

Nejvíce námahy stojí, bratři, nechat zapadnout tu poslední 
příležitost… A nechat ji zapadnout ne s postojem: „Kdybych mohl, 
tak bych ji zapadnout nenechal! Ale už nemohu.“ Ne tak! To tu 
poslední příležitost zapadnout nenechal. Ale uvědoměle a uváženě, 
a s radostí ji nechat zapadnout pro svobodnou službu Božímu 
Království.

Takový bratr, který sáhl po jáhenství, nebo později kněžství, ale 
čistota mu zůstala ještě na cestě, je asi v takovém stavu, jako 
když chlapec, který pije, slibuje děvčeti před svatbou: „Když si mě 
vezmeš, přestanu pít.“ Myslí to v té chvíli doopravdy a upřímně, ale 
po svatbě pít nepřestane.

Mnozí proti celibátu mluví a hnutí za jeho odstranění se vzmáhá 
i u nás.

Říkají, že vlna těch, kdo se vzdávají svého duchovního stavu – která 
je ve světě stále dost mocná a zachvacuje nejen mladší kněze, ale 

Jáhen se zříká přirozené rodiny, aby se stal otcem rodiny duchovní. 
Toto zřeknutí postavila církev před jáhenství a hlavně kněžství, jako 
vzácné ovoce. K ovoci se dostane jen ten, kdo se bude namáhat 
hradbu překonat. 

Bratři, co s celibátem?
Je jisté, že za dobu deseti let od koncilu složilo svůj kněžský úřad asi 
25 000 kněží, tj. asi 7 % celého kněžstva.

Není divu, že na druhém generálním shromáždění biskupského 
synodu se mluvilo především o kněžské otázce, a hlavně o celibátu. 
Byly návrhy na zdobrovolnění celibátu s poukazem, že se tím 
zkvalitní osobní oběť kněžského života.

Byly také hlasy, že úloha kněží se musí vidět ve světle osobního 
povolání. Kristus vyzývá kněze, aby všechno opustil a následoval Ho. 
A toto: VŠECHNO, míní Ježíš zřejmě totálně, protože chce, aby člověk 
opustil i sebe sama. Člověk se pak v ničem jiném tolik neopouští, 
jako v ustavičné zdrženlivosti. 

V odpovědi na Kristovo volání objeví budoucí kněz svou totožnost 
a najde své místo v dnešní společnosti.

Povolání k dokonalému následování osvětluje spojení mezi 
kněžstvím a celibátem.

V závěrečném dokumentu se praví: „Celibát je v plném souladu 
s povoláním k apoštolskému následování Krista a s bezvýhradnou 
odpovědí povolaného, který přejímá pastorační službu…

Kandidát nesmí pociťovat tuto formu života jako něco, co je mu 
uloženo od druhých, nýbrž jako SVOBODNÝ PROJEV SVÉ ODDANOSTI, 
přijaté a schválené církví, skrze biskupa.“
Situaci před přijetím jáhenského svěcení možno znázornit vztahy 
mezi věřící láskou, kněžstvím a celibátem např. takto: 
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je také tělo. Duchovní otcovství nemá zkušenostní účast na celé 
skutečnosti člověka.“

Taková námitka postrádá průkaznosti. I v duchovním otcovství je 
zastoupena tělesná zkušenostní oblast otcovství: čistotou.
Toutéž čistotou, na které se podílejí křesťanští manželé, a o které 
mluví Humanae vitae.

Uskutečněním čistoty má člověk, který se rozhodl pro duchovní otcovství, 
účast na celé skutečnosti lidského bytí, na jeho vnitřních i vnějších, 
individuálních i sociálních, fyzických i metafyzických složkách.

Co vlastně patří k plnosti lidské skutečnosti?
Teď se bratři dostáváme k vlastním thezím prof. Karola Wojtylly, 
jak o nich mluvil ještě za svého působení na univerzitě. V podstatě 
říká: K nejdůležitějším lidským zkušenostem patří mimo POZNÁNÍ 
také PROŽITEK JEDNÁNÍ a PŮSOBENÍ. Zjevuje dynamický rys v povaze 
člověka, když člověk řekne na příklad: „Učiním toto. Chci toto. 
Nemusím ono.!

Takový lidský čin představuje moment, v němž se sceluje 
mnohovrstevnost člověka, moment, v němž se uskutečňuje, 
dokonává a naplňuje osoba a její svoboda.

Dalším důležitým aspektem lidské osoby je SPOLEČENSTVÍ.
Osoba má zásadní schopnost vztahu k bližnímu. Tento vztah 
je charakterizován účastí. Sdílením. Člověk dokáže mít účast 
na lidskosti druhého člověka. Tato schopnost je neomezená, 
transcendentní, a církev je znamením a ochranou této 
transcendence lidské osoby.

Při analýze vztahu mezi JÁ a TY, případně MY, je potřeba vyzvednout 
další aspekt: společný VZTAH K DOBRU.
Je-li tento vztah pochybený, stává se z bližního někdo jiný než bližní: 
Cizinec. Nepřítel.

i starší, nejen světské duchovní, nýbrž i řeholníky a řeholnice, - je 
způsobena požadavkem celibátu.

Tím argumentují a požadují jeho zrušení. Je to ale pravda?
Když se někdo zřekne svého duchovního povolání, pochopitelně 
vede pak cesta většinou ke sňatku. Ale celibát nemusí být ten hlavní 
důvod, proč svého povolání zanechali. Ten důvod může spočívat 
někde jinde: V INFLACI KŘESŤANSKÝCH HODNOT.

V tom, že v oblasti křesťanských hodnot nastalo něco jako „Výprodej 
za snížené ceny“.

Z církve se totiž začaly vyklízet různé prý „zkameněliny“ a „konzervy“, 
„staromódní pobožnosti a obrazy“, začalo se pomalu šířit mínění, jako 
by se nechal duchovní život vybrnkat na kytaru, a někteří se dokonce 
opovážili i na samu církev, jako na zkamenělou instituci minulosti 
a začali hlásat: „Církev musí umřít, aby mohla žít!“

Někteří šli až tak daleko s vyklízením církve, že skončili se 
skutečností Kristova Božství, ve které prý moderní, emancipovaný 
člověk už věřit nemusí.

Shrnuto do jednoho příkladu, výprodej za snížené ceny došel až 
k tomuto závěru: „Hlavní věc, že se obrátíš vnitřně, svátosti už pak 
nepotřebuješ!“

Zdá se, bratři, že tohleto vytáhlo mnohé z duchovního stavu mocněji 
než celibát.

Ale dejme tomu, že na množství těch, kteří se vzdávají svého 
duchovního stavu, má přece jen celibát lví podíl. Je na to nějaké 
zdůvodnění, proč církev přesto na celibátu trvá?

Proti celibátu možno namítat, že duchovnímu otcovství chybí čistě 
smyslová zkušenost otcovství. Namítá se: „Člověk není jen duše, 
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Ani by nebylo správné dělat z nějakého šlápnutí vedle 
nenapravitelnou katastrofu, i když jsou v životě člověka hodnoty 
unikátní, které se vydají jen jednou a jsou nenahraditelně ztracené, 
jako panictví.

Nebylo by ale ani správné cítit se osvobozený od plnění závazků 
celibátu poukazem: „Já to bez ženy nemohu psychicky vydržet!“ 
I to se stává, že se takto argumentuje před svědomím i biskupem. 

Bratři, co se tedy s celibátem?
Celibát vidím jako tajemství. Tajemství víry.

Kdo má pochybnosti o tom, zda je celibát vhodný pro kněze, ať si 
projde prameny své osobní víry. Má tam někde chybu.

Zdá se, že hodně zmatků a nejasností do této oblasti vnesli 
sexuologové a psychologové, podle mne. Vnesli do celibátu mnoho 
přirozena, a tak zneutralizovali prvek víry, že v celibátu pomalu 
nezůstalo zhola nic nadpřirozeného. Celibát je přednostně záležitostí 
víry, ne medicíny nebo psychologie.

Kněžský celibát je součástí tajemství víry. A tajemství víry nemá 
jáhen právo skrývat a mít je jen sám pro sebe.

O víře má svědčit. Nejen kázáním a vyučováním. TAKÉ CELIBÁTEM.

A celibátem svědčit nejpřesvědčivěji.
Navzdory vší špíně, bratři, která se na nás kvůli celibátu hází, navzdory 
všem zločinům, které se proti němu páchají, často oslepeni vlastními 
slzami, kráčíme vstříc tomu dni mezi ostatními, ve kterém se zjeví 
Znamení člověka nad vítězným a vzkříšeným lidstvem – navždycky.

Bratři, bude nás stát ještě mnoho asketického úsilí, než nám budou 
lidé věřit, že je možné v tomto přesexualizovaném světě žít dopravy 
čistě. Než nám uvěří, že celibát doopravdy žijeme.

Dalším aspektem je DŮSTOJNOST LIDSKÉ OSOBY. 
Zdůvodněná její transcendencí. Zakazuje, aby se osoby používalo 
jako spotřebního předmětu, jako účelového prostředku. Osoba je 
tak vysoké dobro, že vlastní vztah k ní se naplňuje až teprve v lásce. 
V lásce se skutečně přiblíží jeden člověk k druhému.

Protože všechny nejdůležitější aspekty lidského bytí: poznání, 
prožitek jednání a působení, společný vztah k dobru, čistota lásky, 
důstojnost lidské osoby, jsou obsaženy v životě duchovního otcovství 
a mateřství, není v celibátu překážek k plnému rozvinutí lidské 
osoby s celou její mnohovrstevností.

TI, KDO JSOU CELIBES, NEJSOU MÉNĚ LIDMI!
On si každý, kdo volá po odstranění celibátu ze života katolického 
kněze představuje manželství kněze moc ideálně.

Ale jak bude žít takový ženatý kněz své kněžství, jak ho bude nosit 
tváří v tvář skutečnosti manželského života a života v rodině? Bude 
zachovávat to, co dnes radí ve zpovědnici manželským dvojicím?

Co bude dělat, až přijdou starosti, jako mají ženatí kněží jiných 
konfesí? /Manželka každou chvíli v nemocnici, nebo manželka 
kyrysar / Příhoda v kostele ve Slatiňanech/, dcera si vezme 
nevěřícího, syn nevydařený a třeba v nápravném zařízení/.

Jak bude žít Kristovo kněžství, až mu začnou ovečky vyčítat, že se 
stará jen o svou rodinu? Nezdegeneruje mu kněžský život na pouhé 
zajišťování hmotné existence rodiny?

Nezdegenerují jeho zájmy na čtení detektivek, aby se nějak 
odreagoval? A aby to vůbec vydržel, nechytne se nakonec nějakého 
dostupného narkotika?

Jistě by nebylo správné, dělat z celibátu ústřední skutečnost kněžského 
života. Tou je věřící láska k živému Bohu a služba evangeliu.
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Oba, jak ten, kdo se rozhoduje pro život v řeholi, tak ten, kdo 
přistupuje ke kněžství, se zavazuje k celibátu UVĚDOMĚLE 
A DOBROVOLNĚ, když se na to předtím připravoval po několik 
let důkladnou zkouškou a modlitbou. /Z dopisu Jana Pavla II. 
K zelenému čtvrtku 1979/. 

Kandidáti se rozhodují k životu v celibátu jen tehdy, když dospěli 
k pevnému přesvědčení, že jim Kristus tento dar uděluje.
Jak celibát žít?

Celibát se nevztahuje jen a vztah k ženě. Žije se také ve vztahu 
k sobě. Ke vztahu ke společenství, ve vztahu k Panně Marii.

 A)   K ženě: děkování za krásu stvoření: „Pane, děkuji 
Ti, že jsi stvořil člověka tak krásného. Ať jeho krása 
zvěstuje Tvoji slávu a slouží také tomu, komu jsi ho 
zaslíbil.“ Děkování za důstojnost lidské osoby.  
Chvála. Úcta. Přání dobra. Děkování za celibát. 
Radost ze stvoření. /S prázdnou kapsou před krásnou 
věcí ve výkladní skříni dáváme Bohu nikoliv květenu, 
nýbrž sebe/. Modlitba. Sesterství. Mateřství. Obnova 
sebedání. Tichost. Ale i opatrnost.  
Krása má i démonický rys.

 B)   K sobě: Prostor pro pravdivost. Svobodu ducha. 
Radost, že patřím druhému. Pokoj. Plné využití času. 
Účinné svědectví víry. Otevřenost pro Boha. Příležitost, 
osvědčit ducha duchovního otcovství. Smí prožívat 
samotu velesvatyně. Zbavuje starostí. Strachu. Může 
dávat. Milovanému se dává květina. My dáváme bohu 
nikoliv květenu, nýbrž sebe. 

 C)   Ke společenství: Otevřenost vůči všem. Služba důvěrou 
radostností. Svědectví víry, pohotovost ke službě, 
služba nemocným a starým, má čas na lidi.

Bratři, v těchto exerciciích jsme již mluvili o panictví, jak je chápe 
sv. apoštol Pavel, prošli jsme výroky druhého Vatikánu o celibátu, 
o celibátu v etice Jana Pavla II. Chybí nám ještě podívat se  
na toto závažné ustanovení církve pro jáhny a kněze z hlediska 
praktického života.

Celibát, je cosi jiného, než řeholní slib čistoty, i když se ve 
skutečnosti tyto dva druhy čistoty žijí stejným způsobem. Pro 
řeholní život je čistota podstatným prvkem. Pro jáhna je čistota jen 
jedinečnou výhodou.

Oba druhy čistoty se liší ve svém zdůvodnění i ve svém cíli, ale 
navenek se žijí stejným způsobem. Řeholník se zavazuje k čistotě 
jednoduše, ABY LÉPE MILOVAL Boha a bližního.

Jáhen se zavazuje k čistotě na základě svého HIERARCHICKÉHO 
ÚŘADU z důvodů, vyplývajících z jeho budoucí eucharistické služby 
a z jeho kněžského poslání mezi věřícími.

Tím posledním důvodem v řeholním slibu čistoty jsou pohnutky 
osobní. V celibátu je důvodem úřad. /poslání/

J A K  C E L I B Á T  Ž Í T ?

I V.I V.
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Kněz je však mocí Ducha svatého plodí pro zasnoubení s Bohem 
a pro Boha. Duchovní otcovství je znamením budoucího, už nyní ve 
víře a lásce přítomného světa, ve kterém se nebudou zmrtvýchvstalí 
ani ženit ani vdávat…neboť jsou účastni vzkříšení.

Chcete se stát panici pro Boží království. Nepočítejte s tím, že 
budete moci lacino oslazovat těžkosti života v celibátu nějakými 
„analgetiky“. Když chcete dát Kristu své slovo, chtějte je také 
dodržet. Dodržet dané slovo je znamením vnitřní zralosti křesťana.
Věrnost doživotnímu celibátu, který na sebe chcete vědomě 
a dobrovolně vzít, může se stát těžkou zkouškou. Ale to všechno jsou 
věci, kterých jáhen nebo kněz zůstane právě tak málo ušetřený jako 
každý jiný člověk.

Kdo chce obstát musí přehlédnout nejen své síly, také slabosti. Musí 
si přiznat, že je jen člověk, mužský, s přirozeným napětím k ženě, 
s touhou po něžnosti, po kousku lidské lásky. To v člověku je. Toho 
se ale v celibátu zříkáme, abychom měli volné ruce pro práci na 
Božím království a okusili – bude-li Pán chtít místo něžnosti od 
člověka, něžnosti Boží.

Žádná ctnost není ctností, dokud neprojde ohněm pokušení 
a zkoušky. Celibát nevyjímaje.

Na život v celibátu je třeba se připravit. Modlitbou a sebekázní. To jsou 
dvě základní nosné skutečnosti duchovního života. K sebekázni patří 
i to, nechodit na plovárny ke společnému koupání s ženami. Kdo si to 
nedokáže odepřít, ať si nemyslí, že si v celibátu dokáže odepřít víc.

Psychologové a sexuologové svými přirozenými hledisky tak 
zneutralizovali atmosféru celibátu, že v ní mnohým nezůstalo zhola 
nic nadpřirozeného.

Stejně tak žádná ctnost není ctností, není-li nesená láskou. 
/Bez lásky je každá ctnost neřestí/.

 D)   K Marii: Jako si nelze představit Ježíše bez Marie, tak 
ani kněze bez vztahu k Panně Marii. Ten vztah k Matce 
Boží nemusí nosit na krku nebo na ruce /prstýnkový 
růženec, řetěz zasvěcení/. Co je nejvniternější, 
nekrásnější, nejdražší, to se nedává na obdiv. Je 
chráněno ostychem. Jako jablko jemnou vrstvou vosku 
před nákazou. Může mít za každým druhým slovem 
Mariino jméno – ale nemusí s ním být k vydržení. 
Když má svůj vztah k Matce zabudovaný ve svém bytí, 
působí skrze něho Marie.

Leckdo by chtěl být knězem – ale bez celibátu. Je to asi takový postoj, 
jako kdyby někdo chtěl vstoupit do manželství, ale bez závazku jeho 
nerozlučitelnosti. S možností manželku propustit a vzít s i jinou.

Úloha být jednou Kristovým knězem vyžaduje, aby se člověk Kristu 
podobal a úplně se Mu daroval. Spodobení s Kristem si vyžaduje 
zvláště vysluhování Eucharistie, při kterém se kněz s Kristem 
nějakým způsobem identifikuje, když říká: „Toto je MOJE tělo.
Toto je kalich MÉ krve.“ 

Konat tajemství těla, které se obětovalo a Srdce, které bylo 
probodené, znamená tolik, jako ZASVĚTIT SE A OBĚTOVAT SVÉ 
VLASTNÍ TĚLO A SVÉ VLASTNÍ SRDCE.

Přijetím celibátu obětujeme tělesné otcovství, abychom tím 
uskutečnili otcovství duchovní, otcovství nového života, kterým se 
vylévá do lidstva od Boha skrze naši kněžskou službu.

Života, který začal pulzovat v lidstvu Zmrtvýchvstáním a bude 
završený novou zemí a novým nebem.

Děti, kterým dali rodiče pozemský život často za okolností, o kterých 
je lépe mlčet, víc od svých rodičů už leckdy očekávat nemohou než 
to, že je zplodili.
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Můžeš se podívat. Ale dej si pozor, abys neulpěl očima, aby sis tak 
po kousku nevybíral zpátky to, cos jednou velkodušně daroval. Aby 
sis neukázněnými pohledy nesbíral slámu pro požár.

V tom je podstatný rys satanovy politiky: připustit, aby člověk udělal 
velké sliby, a pak pokoušet k tomu, abys to, cos slíbil, pomalu 
všechno vzal zase zpátky.

Jenže co člověk jednou Bohu dá, co je tu jednou skrze Boha – totiž 
slib – to už žádný člověk nemůže zrušit ani zničit. Může toho 
nanejvýš nedbat nebo to porušit.
Tak by se mohlo stát, že dáš Pánu na počátku kalich svého těla jako 
oběť, plnou čistoty, a na konci svého života z toho může zůstat ten 
kalich – bez obsahu!

Můžeš namítnout: „Ale jak mám rozumět dnešním lidem, když 
nebudu vědět co čtou, na jaké chodí filmy, jak se baví! Musím 
přece číst, slyšet a vidět co oni, abych jim rozuměl! Jak mám obstát 
v dnešním presexualizovaném světě, nebudu-li se proti tomu 
otužovat a učit se na takové věci zvykat!

Bratře, taková námitka není z Boha. S pokušením, které svět klade 
čistotě, není možné žádné vyjednávání. Dokonce ani evangelizace 
a spása duší nemůže takové „otužovaní“ ospravedlnit. Mluvil o tom 
blahé paměti Pius XII v Ene. Sacra Virgintas. Říká tam:  
„Zdá se, že tento útěk /před pokušením proti čistotě/ a tato  
bdělost, nevystavovat se příležitostem ke hříchu nečistoty, nechce 
dnes nikdo pochopit. Kdo miluje nebezpečí, ten v něm zahyne.“

A sv. Augustín: „Neříkejte, že jsou vaše duše čisté, když vaše oči 
takové nejsou, neboť nečisté oko je poslem nečistého srdce.“

Je pomýlené, zvykat si dívat se na věci nebezpečné čistotě a myslet 
si, že vás to učiní necitlivými proti pokušením, která svět klade 
čistotě, nebo že Vás Pán ochrání.

V průběhu života v celibátu se vám budou, bratři, nabízet různá 
ulehčení, různá „analgetika“, aby to nebylo tak těžké.

Nejpůsobivějším analgetikem, které nic nestojí, je nekázeň očí. 
Připomíná to samo Písmo ve známém citátu o žádostivém pohledu. 

Lidský zrak je neobyčejně důmyslné zařízení. Z 2,6 milionu 
nervových vláken, jež spojují lidský mozek s vnějším světem, plné 
dva miliony připadají na vizuální informace.

Lidské oko postřehne velice slabé světlo vzdálené hvězdy, a na 
druhé straně se dokáže přizpůsobit oslepujícímu jasu slunce, 
přičemž poměr jasností obou světelných zdrojů je zhruba 13 bilionů 
ku jedné: /Bilion je milion milionů!/

Oči jsou místem nejsilnějšího toku informací. Těch, které 
potřebovat můžeme, i těch, které jsou na škodu. Ten Zlý si umí dát 
práci, aby vpašoval do zrakových vjemů takové věci, ze kterých 
by mohl učinit v našem srdci své pozice, za kterých nás potom 
připravuje o pokoj srdce.

Namlouvá člověku: „Jen se dívej, to můžeš, vždyť to ti přece nevadí.“ 
A pak ty věci vytáhne z paměti ve chvílích, kdy to člověk může 
nejméně potřebovat – při rozjímání, nebo pokušení – udělá z nich 
hůl, dá ji do ruky fantazii a poručí, aby člověka bila po hlavě tak 
dlouho, že kdyby neměl po ruce účinná remedia duchovního života, 
s jistotou by ho utloukla!

Bratři, pozor na oči! Pozor na filmy! Časopisy! Televizi!

Budete si myslet, že v tom všem hledáte jen čistotu a zatím vás může 
zaskočit takové pokušení, že budete před ním utíkat kolik dní jak 
vyplašený zajíc. /S pokušením proti VI. přikázání se bojuje tím, že 
se utíká/ „Tak to se nesmím na nic podívat? To mám chodit stále 
dimissis oculis?“



3 6 3 7

Také pozor, abychom nepropadli sebejistotě. Můžeme si věřit 
v ledačems, ale v sympatii, a v oblasti sexta vůbec ne! Nelze totiž 
popřít, že Bůh vložil do vztahu mezi mužem a ženou napětí. Kdo by 
se domníval, že jeho čistota je tak jistá, že není třeba brát na toto 
napětí zřetel, velmi by se mýlil. 

Sv. Bernard říká: „Semper cum muliere vivere et eam non 
cognoscere, puto maior miraculum esse, quam mortuum 
resuscitare.!

Není dobré protahovat společenství dlouho do večera, a potom 
nechávat děvčata přespat na faře, aby nešla pozdě domů sama, 
nebo je doprovázet.

Není dobré děvčatům trpět, aby o mladém knězi mluvily: „On Vláďa 
říkal…“ Kněz, i mladý není žádný Vláďa! A teprve ne už starý kněz.

Když se člověku stane, že je raněný sympatií – a kdo si může poručit, 
aby raněný nebyl – neztrácet hlavu! Přiznat si své zakolísání, otevřít 
srdce před Pánem, hledat oporu ve vroucnější modlitbě, aby tak 
znovu získal vnitřní postoj opory a upřímnosti před Bohem i vnitřním 
svědomím, a našel tak zdroj síly a oporu pro to, co zakolísalo.

Tedy: více modlitby, více duchovní četby, častější zpověď, denní 
adorace navíc, méně styku se společností.

Hrozí-li vážnější nebezpečí – nestýkat se, i za cenu společenské 
neomalenosti s takovým člověkem vůbec.

Jiným „analgetikem“, prostředkem na utišení bolestí 
bezmanželství, který sice zmírňuje bolestivost, ale příčinu 
neléčí, je alkohol.

Bratři, pozor na to! Vůbec bych se nedivil, kdyby podnapilého kněze lidé 
nejen od oltáře odvlekli, ale kdyby ho kamenovali. Nedivil bych se tomu. 

Zdrženlivost, ba přímo rezervovanost je na místě. Dnešní svět žije 
v nezdravé, přesexualizované atmosféře, kterou musíme dýchat. 
Ochrana je uvnitř, ve zralé duchovnosti, svobodě a rozvážnosti. 
Ty pak mají své požadavky i navenek!

Druhým „analgetikem“ v životě zasvěcených je sympatie…

Sympatie je krásná věc. Znám taková krásná přátelství mezi knězem 
a ženou, ale mají svůj velmi přísný řád.

Krása sympatie má svůj řád a své hranice, za kterými vede k tomu, 
čemu se odborně říká „impregnace jedné osoby osobou druhou“.

Impregnace je v oblasti lidských osob něco podobného, jako je 
v oblasti osob Božských perichoreze. K impregnaci druhou osobou 
dochází zpravidla při častém nebo dlouhodobém setrvávání 
v přítomnosti sympatické osoby, takže člověk začne postupně myslet 
jako ona, mluvit jako ona, jednat jako ona.

Neblahých následků impregnace se lekala i sv. Terezička. Lekal se 
jich i sv. František vůči sv. Kláře a jejím sestrám.

Jakých prostředků užívat proti impregnaci? Především se NEUZAVÍRAT 
do citového vztahu sympatie. Zpovídat se z toho. Vyjevit to 
zpovědníkovi, sledovat to jako věc svědomí, i když tam o žádné poklesky 
nešlo. Hlídat i lehká provinění a nekázeň. Otevřít své srdce před Pánem 
a přiznat si své kolísání. Bez toho přiznání bude náprava svízelná.

Pozor na stýkání se ženami. Dbát na čistotu srdce. Na kázeň očí. 
Všímat si, zda je tímto vztahem moje srdce pro Pána volnější, nebo 
je vázanější pro tvora.

Pozor, aby svoboda pro Pána byla pravá. Sympatie sebou nese pocit 
osvobození a volnosti, který žádnou svobodou a volností ve skutečnosti 
nemusí být, nýbrž je skrýší před Pánem. „Adame – kde jsi“!
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Zřeknutí se manželství je svědectvím víry. „…a jsou k manželství 
neschopní, protože se ho sami zřekli pro nebeské království. Kdo to 
můžeš pochopit, pochop to!“ /Mt 19,12/

Zřeknutí se manželství dosvědčuje, že jsme lidé, kteří ve svém životě 
realizují ještě něco jiného než čistě vnitrosvětské hodnoty, i kdyby 
šlo o hodnoty tak velké, jako je manželství. Vydáváme tím svědectví 
víře. Bez víry, by se tak vznešené věci, jako je manželství, mohl zřící 
jen blázen.

Pro odřeknuté manželství zakoušíme odpor od tohoto světa. Co 
na celibátu vidí svět, je mu komické, protože nevěří. Svět nebere 
celibát vážně. Nevěří nám. Dráždíme tím lidi, protože ukazujeme, 
že čistý život je možný.

Averze vůči celibátu a kněžství tkví nejen v tom, že leckdy Kristovo 
kněžství a celibát se nežije na úrovni, nýbrž v posledních důvodech 
tkví velmi hluboko v nevykoupeném člověku.

Nevykoupený člověk z temnoty své podstaty protestuje proti Božímu 
světlu a snaží se postavit hráze Boží milosti. Proto odmítá i Boží 
posly, kteří vydávají svědectví o nadpřirozeném životě.

Plně žitý celibát je velkým svědectvím víry dnešnímu světu. 
Nemáme právo svět o toto svědectví připravovat, nebo svědčit 
napolovic, mdle a neúčinně. „Běda služebníku, jehož služba není 
celopalem.“

A běda také služebníku, který nehlídá ve svém duchu, životě oblast 
prvních hnutí podle zásad: Principiis obasta!

Co tedy máme dělat?

V žádném případě vinit církev z toho, že trvání na celibátu se 
připravuje o kněze. 

Takové pohoršení, jako je opilý kněz, má rozměry apokalyptické.

Je tu ještě řada dalších „analgetik“:

Četba sladkých románů, detektivek, rodokapsů, televize, sport, 
hudba, osobní zájmy, takže člověk neví, zda je takový bratr více 
zahrádkář, myslivec, filatelista, zedník, pokrývač – nebo kněz!

Když na člověka dolehne tíha života, lépe než po nějakém takovém 
„analgetiku“ je sáhnout po modlitbě, a přiznat si v ní pravý stav věcí:

Pane, chci se zavázat žít v celibátu. S důvěrou ve Tvoji milost se 
zříkám něčeho, co by nemělo smyslu obětovat, kdyby neexistovala 
Tvá niterná Božská láska.

Z lásky ke Tvé lásce to chci udělat! Z lásky ke Tvé lásce to chci žít. 

Ty víš, že moje lidské srdce hledá kousek lidské lásky: lichotivé 
slovo, pohlazení, přitulení, byť i čisté a bez postranních úmyslů.

Ale kam by to vedlo, Pane? Pomalu by se začaly uchycovat kořeny mé 
víry i lásky u člověka, místo u Tebe. Pomalu by se dalo do pohybu 
i mé srdce. Znám se, Pane.

Vím, že by to jinak nedopadlo. Ne, Pane, nevěřím v pouhé přátelství 
mezi mužem a ženou.

Vyznávám spolu se sv. Bernardem z Claivaux: „Trvale žít 
v přítomnosti ženy a nepoznat ji, je větší zázrak, než křísit mrtvé!“
Počkám si na Tvoji něžnost, Pane. 

Věřím, že mi ji neodepřeš. Počkám si na Tvoji útěchu. Útěchu, kterou 
tvému služebníku nemůže dát člověk. Moji útěchou jsi Ty.

Ty, Bůh veškeré útěchy. Amen.
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Pánem žně je přece Pán! On je také dárcem milosti. Nemůžeme víru 
a důvěru v Pána a jeho režii v životě církve z naší strany oslabovat 
lidským pochybováním a svou malověrností a neochotou k sebedání.

Není možné také žít jen z nadšení. Je třeba živé víry a poznání z víry. 
Žít podle míry víry. /Řím/ Ani se nepodat, ani nejít nad to.

Na místě je každodenní usilování o své obrácení. A konat je jako 
každodenní událost. Konat své obrácení jako každodenní událost 
mého života ve stále vyspělejší a úplnější formě. Probouzet v sobě 
milost povolání. Denně povolání nekončí složením slibu nebo 
vysvěcením. Povolání trvá.

Celibát je každý den novou událostí mého života.

Dovoluje mi každý den znovu prožívat nejen tajemství víry, nýbrž 
i skutečnost, že jsem synem, bratrem i otcem.
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Jaké pohnutky vlastně celibát podpírají?
 1.  Pastorační /Způsob zvěstování poselství o Boží Lásce/
 2.  Osobní vztah k Ježíši Kristu a jeho církvi
 3.  Žít, jako žil On
 4.  Eucharistie
 5.  Konsekrační slova
 6.  Osobní znamení Ježíše Krista
 7.  Společenství s Pánem a jeho bratřími
 8.  Kněžské společenství

1. Důvody pastorační

Když se ptali jednoho kněze, proč souhlasí s životní formou 
celibátu, řekl: „Kdo žije jako já, ten se nemůže, ani nesmí oženit! 
Uznejte sami: Skoro žádný volný večer! Celý týden nabitý do 
poslední minuty! Požadavek, abych byl vždycky dosažitelný! Kromě 
toho musím být vnitřně i navenek svobodný, v každém okamžiku 
připravený k nasazení na jiném místě, požadavek být nezatížený 
ohledy na vlastní rodinu, když musím mluvit o věcech, které jsou 
nepohodlné, a za to přece nemohu čekat žádnou pochvalu ani od 
lidí, ani od úřadů.

Ne, takový život se nedá sloučit s obsažným smyslem rodinného života.“

Zní to hezky a jednoznačně. Ale stačí to na zdůvodnění celibátu?

Copak – přes všechny problémy – není služba kněze u jiných 
křesťanských vyznání právě rodinným životem obohacována?

Zdá se, že pastorační nasazení kněze celibát nezdůvodňuje 
dostatečně. Celibát je pouze jedna forma pastoračního nasazení. Zdá 
se, že zdůvodnění celibátu se nemůže hledat přednostně v rovině 
kněžské činnosti. Církev zná mnoho způsobů, jak zvěstovat lidem 
poselství o Boží lásce, a tak ji učinit viditelnou.

Mluvíme-li o celibátu, musíme se s obzvláštní pozorností zamyslet 
nad panictvím.

„Jsou totiž lidé, k manželství neschopní už od narození, a jsou 
k manželství neschopní, které takovými udělají lidé, a jsou 
k manželství neschopní, protože se ho sami zřekli pro nebeské 
království. Kdo může pochopit, pochop!“ /Mt 19,12/

O celibátu se dnes mluví mnoho. S respektem i bez respektu. Jsou 
věřící, i kněží, kteří v něm vidí pochybený prostředek církevní kázně, 
kterým se má zformovat člověk, který by byl schopný jakéhokoliv 
nasazení ve službě evangeliu. Mnozí nevěří tomu, že se celibát 
doopravdy žije.

Ale jsou také mnozí věřící, kteří čekají, že bezmanželský způsob 
života katolického kněze bude samozřejmě zachován. Obojí pak 
volají po náležitém zdůvodnění celibátu. I kněz sám musí vědět, 
proč s touto životní formou souhlasí.

Z N O V U  O   C E L I B Á T U

V.V.
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mohl vyjádřit alespoň touhu a vůli po úplné oddanosti. A tu se mu 
nabízí bezmanželství.

BEZMANŽELSTVÍ KVŮLI PÁNU A EVANGELIU.

Tak celým svým životem v celibátu začne říkat, že se chce skutečně 
nerozděleně starat o věci Páně, aby se Pánu líbil, stal se Mu 
podobným, a alespoň nějak Jej činil viditelným.

„Rád bych, abychom byli bez zneklidňujících starostí.  
Kdo nemá manželku, je starostlivý o věci Páně, jak by se líbil Pánu.“ 
/1. Kor 7,32/.

2. Osobní vztah ke Kristu a církvi

Zdůvodnění celibátu z rodiny osobního vztahu k Ježíši Kristu a Jeho 
církvi jde hlouběji.

Má však svoji problematiku: V jaké životní formě má křesťan osobně 
představit Lásku Ježíše Krista, TO NEURČUJE ON SÁM. K TOMU JE 
JEŽÍŠEM KRISTEM VYVOLEN A URČEN.

Do naší úvahy vstupuje nová skutečnost: VOLÁNÍ PÁNĚ.

Je bezprostředně sledováno prvkem ochoty, jak dalece se kdo Božím 
voláním ke Kristem nabízené službě NECHÁ URČIT. Nastupuje to, co je.

OTÁZKA PŘIJETÍ PO VOLÁNÍ.

„Potom vystoupil na horu, zavolal k sobě ty, které sám chtěl, a přišli 
k němu. A ustanovil jich dvanáct, aby byli s Ním, a aby je posílal 
kázat.“ /Mk 3,13-14.
Zavolal je k sobě, ABY BYLI S NÍM, to především, a sekundárně: ABY 
JE POSÍLAL KE SLUŽBĚ SLOVA

Nejbližším viditelným znamením Boží lásky, Lásky Ježíše Krista 
k církvi a Jeho nerozlučného spojení s ní – je svátost manželství. 
„Toto tajemství je veliké důležitosti. Chci říci, že se uplatňuje na 
Kristu a církvi.“ /Ef 5,32/

Tak uvažuje sv. Pavel, když před tím ocitoval verš z Gen. 2,24:
„Proto opustí člověk otce i matku a přilne k své manželce, a z obou 
dvou se stane jen jedna bytost.“

Je-li nerozlučné spojení Krista Pána s církví zviditelněné ve svátosti 
manželství, musejí být také zviditelněni – nějak – i oba partneři 
smlouvy: Ježíš a církev.

Církev, jako jedna strana smlouvy, tu stojí viditelně jako čistá 
panna především skrze slib panenství těch, kdo se zasvětili v rodině 
evangelických rad chudoby, čistoty a poslušnosti podle slov sv. 
Pavla: „Mám vás totiž tak žárlivě rád, jako Bůh. Já jsem přece 
připravil vaše zasnoubení jedinému muži a musím vás přivést Kristu 
jako čistou pannu.“ /2. Kor.11,2/

Druhá strana smlouvy, snoubenec, Ježíš Kristus, je zastoupen 
osobním znamením Ježíše Krista, knězem, který tu stojí tváří v tvář 
společenství jako „…poslaný na místo Krista.“

„Jsme /proto/ Kristovi vyslanci, jako by Bůh skrze nás napomínal 
Kristovým jménem vyzýváme: Smiřte se s Bohem.“ /2. Kor 5,20/
Kdo má však na místě Krista konat službu MILUJÍCÍHO SEBEDÁNÍ 
CÍRKVI,

Jak čteme u sv. Pavla EF. 5,25:
„Muži, každý z vás ať má svou ženu rád, jako si Kristus zamiloval 
církev a vydal sám sebe za ni, aby ji posvětil vodní očistnou koupení 
a slovem.“, ten dělá bolestnou zkušenost, že všechno jeho konání 
bolestně zaostává za požadavkem činit Kristovu lásku viditelnou 
a hmatatelnou. Hledá také takový způsob a projev života, který by 
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3. Žít jako žil On

To ale není všechno. Je třeba jít hlouběji, až k základu a míře života 
a působení církve ve všech jejích službách, s tímto základem a mírou 
celého života a působení církve ve všech jejích službách je JEŽÍŠ KRISTUS.

Kdo má ve své úřední službě představovat Ježíše Krista, bude se chtít 
osvědčit nejen jako přítel Pána tím, že činí, co Pán přikazuje, nýbrž 
také tím, že žije tak, jako žil On.

„Vy jste moji přátelé, když konáte, co já vám ukládám.“/Jan 15,14/ 
„Kdo tvrdí, že v něm zůstává, má i sám se chovat tak, 
jak se choval on.“/1 Jan 2,6/

Pán však sám žil bezmanželským životem, a ty ze svých učedníků, 
kteří to mohli pochopit, vyzval, aby ho v tomto způsobu života 
následovali. Kvůli Němu samému. Aby zanechali všechno ostatní.

„…jsou k manželství neschopní, protože se ho sami zřekli pro 
nebeské království. Kdo můžeš pochopit, pochop!“ /Mt 19,12/

Následování Krista je smyslem bezmanželského života, jeho 
důvodem a mírou. Tím se naprosto nesnižují jiné formy následování 
Krista, a zvláště ne manželství. /Viz Mt 19,3-9/ Zůstává otázka, proč 
Pán, který chtěl být ve všem podobný lidem kromě hříchu, sám nežil 
stvořitelský příkaz manželství.

„…Ačkoliv má Božskou přirozenost, nic nelpěl na své vznešenosti, 
že je rovný Bohu, nýbrž sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost 
služebníka a stal se jako jeden z lidí. Navenek byl jako každý jiný 
člověk…“ 

Proč nežil v manželství?
Jak tedy Pán přijal a naplnil tento pro člověka tak významný životní 
úkon tělesné a plodivé lásky? Odpověď je v Eucharistii.

Když Pán někoho volá, nemusí mu být hned zpočátku jasné, co 
všechno povolání obsahuje, ačkoliv je v povolání vždycky zahrnutý 
celek toho všeho, co k povolání patří. 

Povolaný může teprve dodatečně zjistit a rozlišit, jaká různá 
charismata mu Pán současně a celkem nabídl, aby si je povolaný 
také VYVOLIL, VYPROSIL a JE PŘIJAL.

I Panna Marie teprve postupně poznávala obsah svého vyvolení 
a povolání a přivlastňovala si ho. Vyvolení přijala bezvýhradně. 
I s tím, co ještě neznala.

Zdá se tedy, že rozhodující pohnutkou pro kněžské bezmanželství 
není na pastorace, ani osobní vztah ke Kristu a Jeho církvi, 
nýbrž DOTEK BOŽÍ LÁSKY, VOLÁNÍ PÁNA, které zasahuje volaného 
jednotlivce v konkrétní určitosti církve i v konkrétní určitosti jeho 
osobní situace.

Jestliže se někdo cítí povolaný ke kněžství Kristovu v katolické církvi, 
ale nenalézá v daru povolání také charisma panické čistoty, buď 
to charisma v celku svého povolání nehledá, a pak je to tedy něco 
takového, jako když člověk rozbaluje dárky, které měl o vánocích 
pod stromečkem někdy až v červnu a je celý pryč z toho, co všechno 
o vánocích dostal, ačkoli je už léto, a jak velice by měl děkovat, nebo 
– byť i podvědomě – charisma panické čistoty ve svém povolání 
ani najít nechce, což by ukazovalo na to, že přijímá Boží volání 
s výhradami, polovičatě, že je asi sotva rozhodnutý žít Kristovo 
kněžství totálně. 

Přijal povolání jen do úst, ale nespolkl je. Kdo je spolkl, nemá už 
jiné možnosti než začít tím darem existovat.

Kdo se domnívá, že povolání má a přijímá i charisma panictví pro 
Boží království, ale má zatím s čistotou problémy, které statečně 
přemáhá, ten asi povolání přijal tak, jak se sluší: bez výhrad.
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bezmanželství pouhou samotou, prázdnotou, torzem, pouhým „bez“ 
– má-li být kněžské bezmanželství plností darující se lásky, pak musí 
být žito Eucharisticky. 

5. Konsekrační slova

Uprostřed kněžské služby stojí slova: „Toto je mé Tělo, které se 
za vás vydává.“ /Lk 22,19/. „Toto je má Krev, která se prolévá za 
mnohé na odpuštění hříchů.“ /Mt 26,28/.

Jsou to slova zvěstování. V tomto slově vydává Ježíš Kristus skrze 
službu a život kněze SVŮJ ŽIVOT, a dělá si tím nárok na službu 
a život kněze, aby se naprostá oddanost Pána všem lidem stala 
lidsky zkušenostní a „viditelnou“ také životem kněze. To: „vydává“ 
a „vylévá“ musí být nějak pravda i v osobním životě kněze. Nejplněji 
je to vyjádřeno bezmanželstvím. 

Všechny služby kněze a celý jeho život musí usilovat o to, aby se 
slova Pána „stala Tělem“. Aby se stala viditelná v konkrétním 
kněžském působení. Aby kněz konsekroval svůj život v život Kristův.

Tato v bezmanželství viditelně pojatá oddanost ke všem, kdo 
jsou mu svěření, je znamením, které se uskutečňuje v bolestném 
zřeknutí se plné a plodné oddanosti jednomu člověku. Tím je 
bezmanželství znamením s touhyplnou předzvěstí neomezeného 
života a neomezené lásky v dokonalém světě. Tam se už nebudou 
ani ženit… Tak má bezmanželství v sobě vlastní plodnost… To jsou 
základy, na kterých stojí celibát.

6. Osobní znamení Ježíše Krista

A ještě to není všechno!
Kněz, žijící v bezmanželství, má být osobním znamením Ježíše 

4. Eucharistie

Eucharistie jako naplnění bezmanželství je odpovědí na otázku, proč 
žil Pán v bezmanželství.

Lidský život se děje často v bolestných omezeních, kde volba 
jedné cesty vylučuje cestu druhou. Toto omezení se projevuje 
také ve vzájemně se vylučujících následování Krista v křesťanském 
manželství a v křesťanském bezmanželství.

Jako nachází manželství své hranice v tom, že musí v naprosté oddanosti 
k jednomu člověku všechny ostatní vyloučit, tak bezmanželství trpí tím, 
že v oddanosti k mnohým, nemůže uskutečnit úplnost tělesné – duševní 
jednoty člověka v oddanosti člověku jednomu.

Také Ježíš ve svém pozemském životě přijal, protrpěl a probojoval 
toto omezení. Prolomil je tím, že našel v Eucharistii znamení, které 
nechává za sebou hranice obou životních forem, /totiž manželství 
a bezmanželství/ a uskutečňuje jejich pozitivní smysl.

V Eucharistii se totiž dává Pán každému myslitelně nejcelistvějším 
způsobem, s tělem a duší, a celým svým Boholidským bytím. /
Podstatou/. 

Je v tom jakási ozvěna perichorese – prostupování Božských osob, 
které zaznívá z Pánových slov: „Jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, tak 
i oni ať jsou jedno v nás, aby svět uvěřil, že ty jsi mě poslal. A slávu, 
kterou jsi dal mně, dal jsem já jim, aby byli jedno, jako my jsme 
jedno: já v nich a ty ve mně. Tak ať i oni jsou v dokonalé jednotě, 
aby svět poznal, že ty jsi mě poslal a žes je miloval, jako jsi miloval 
mně.“ /Jan 17,21-23/.

Tak překonává Pán v Eucharistii intenzitu naprosté oddanosti 
člověka jednomu člověku v manželství, a současně extenzitu 
bezmanželské oddanosti mnohým. Nemá-li být tedy kněžské 
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vítězství kompenzuje bolest a námahu a budí radost. Jestliže má 
někdo problémy se zachováváním celibátu, ať hledá příčiny ve svém 
vztahu k Eucharistii. Má tam někde chybu!

7. Společenství s Pánem a jeho bratřími a sestrami

A ani toto ještě není všechno: je tu ještě život ve společenství.
Jako je Eucharsitie znamením / skutečným předejitím, anticipací/ 
naplněného bezmanželství v totální lásce ke všem, tak je také 
SPOLEČENSTVÍM S PÁNEM A JEHO BRATŘÍMI A SESTRAMI. Pán přece 
nevolá k izolované osamocenosti nýbrž ke společenství s Ním: „…
ustanovil jich dvanáct, ABY BYLI S ním…“ /Mk 3,14/

Toto společenství s Ním se uskutečňuje ve společenství bratří. /Kdo 
se vyhýbá společenství bratří, vyhýbá se společenství s Pánem/.

8. Kněžské společenství

Existuje „sakrální bratrství“ presbyteria, říká II. Vat. Koncil. 
/PC č. 8/

Tato bratrská sounáležitost může a má být žita. Kněz může a má mít 
kruh přátel, kde se cítí dobře a kde je přijímán i se svými slabostmi 
s přednostmi, se svými starostmi i radostmi. Ovšem takové vztahy 
nemohou a nesmějí knězi odejmout onu nejzazší osamocenost, která 
jej neustále odkazuje k Pánu. Kruh přátel tvoří pouze jakýsi prostor, 
ve kterém se touha kněžského srdce po Pánu ani neutiší, ani nenasytí, 
nýbrž probouzí a upíná k dovršení života v absolutní budoucnosti.

„Pán stojí před námi jako naše naděje.“

Tak je to týž Pán, kterého přijímám ve svátosti, abych s Ním byl a aby 
mě posílal k bratřím a sestrám, abych jim Ho přinášel, a abych Jej opět 

Krista a jeho oddanosti lidem. Bůh vytvořil ve vtěleném Božím Synu 
dokonalé lidské vyjádření své spásné blízkosti a chce, aby Boží 
osvobozující spásná blízkost zůstala přítomna v těch, které Pán 
k takovému spodobení povolal. 

Jako byla pro Pána nástrojem spásy jeho lidská přirozenost, tak 
se má také lidství kněze stát znamením spásy pro druhé. Smyslem 
bezmanželství není život tělu nepřátelský, bez respektování rozličnosti 
rodu mužského a ženského, život zkomolený, umlčený, osamělý, bez 
schopnosti vztahu k druhým, život eunucha, nýbrž život integrovaný 
ve svých duchovních, duševních i tělesných silách v jeden celek 
života, který se má stát spodobením Ježíše Krista.  Náleží tedy k úkolu 
„žít, jako žil on“, také péče o všechny tyto lidské síly: o duchovní – 
modlitbou, duševní – studiem, tělesné – čistotou a sebekázní.

Tak nepovede bezmanželství, žité kvůli Pánu, na žádný pád 
k zakrnění člověka. Neudělá z člověka torzo: starého mládence, 
zatrpklého a uzavřeného.

Naopak: radost z účasti na dokonalém lidství Ježíše Krista se stane 
vnitřní silou, která podnítí proces zrání kněžské osobnosti.

K tomu náleží bída a nezbytnost Krista: především uvědomělé přijetí 
vlastního rodu. 

Dokonce ještě i bída nedostatečného nasazení vlastních životních 
sil a zaviněné sklouznutí do sobeckých přání a tužeb může vést 
k novému setkání s Pánem, jen když ten záhubou ohrožený křičí jako 
tonoucí Petr: „Pane, zachraň mne!“ /Mt 14,30/

…a zakusí, o čem čteme v dalším verši: „Ježíš HNED vztáhl ruku, 
ZACHYTIL ho…“

Krize a bolesti, prožívané v uskutečňování celibátu, mohou být 
něčím aktivním, když mají perspektivu k vítězství. Naděje na 
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dnešním lidem kýčovitým a prázdným! Jen někdy se nás ještě dotkne 
pravý význam slova „panenský“, když mluvíme například o panenské 
půdě, nebo pralese jako o panenském lese. 

Katolický kněz je člověkem panenským tj. nedotčeným, 
nevykořistěným, nabízejícím CELOU PLNOST PŮVODNÍ SÍLY,  
jako prales. 

v jejich středu nalézal. Týž Pán, který ve své utajené přítomnosti dává 
příslib konečného naplnění všech tužeb. Kdo může ve společenství říci 
s Pánem: „To jsem já pro vás“, kdo takto eucharisticky rozdává svůj 
život, smí také doufat, že už nyní získává svůj život ve službě bratřím 
a sestrám jako život naplněný, jako život dovršený.

SHRNUTÍ

Mnozí chápou celibát jako zákaz a odříkání. Je to ale všechno? Je 
to jádro věci? Není to, jako bychom chtěli vidět na zahradě, plné 
krásných stromů jenom plot, který jí chrání? Nebo ve sportu jen 
dřinu tréninku? I v manželství, kdybychom chtěli, bychom mohli 
vidět jen zákaz začít si něco s někým třetím, zákaz rozvést se, když 
to neklapne, a zákaz oženit se znovu. Byl by ale takový pohled na 
manželství oprávněný?

Právě tak jako pouhé „ano“, které si snoubenci vyslovili před 
Bohem, samo o sobě neproměnilo pud a vášeň v nerozdělitelné 
splynutí srdcí, tak ani instituce celibátu nevytváří ještě sama o sobě 
proměnu mladého kněze v kněžskou osobnost. 

Obojí, jak manželské nerozdělitelné splynutí srdcí, tak kněžská 
osobnost se musí s utrpením vytvářet po celý život. Jen ten 
kněz správně pochopil celibát, který se z celého srdce a s plným 
svobodným souhlasem vydává této bolestné proměně a novému 
zaměření celého svého bytí, a chce v něm vytrvat.

Kdo dokáže nechat se přemoci Bohem a ovládnout povinností, určitě 
se nestane žádným pohodlným duchovním šosákem, který „vykonává 
duchovní funkce“ a vedle toho se spokojeně věnuje sám sobě. Kněz 
není svobodný od břemen a starostí, nýbrž co nejpevněji svázán 
jako jeho Pán, jehož pokrmem bylo konat vůli Otce. Nese jako Pán 
spolu břímě všech svých bratří a sester. Tak se kněz z člověka pouze 
bezmanželského stane člověkem panenským. Jak se toto slovo stalo 
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Podle Romana Guardini
Pane, Ty víš, že jsem nevědomý!

Tvoje vědomost je větší než moje nepokojné srdce, větší než moje 
vina, větší než temnota a chaos – vždyť Ty jsi láska…
Zahrň všechno to, co ve mně vidíš a znáš, do své lásky, která je také 
velikou shovívavostí. 

Všechno Ti svěřuji a nechávám tak. Až přijde čas, Ty mě poučíš, na 
čem jsem, a posilníš mě, abych jednal správně. 

Modlitba

Podle Karla Rahnera
Prosím tě, rozmnož ve mně víru, upevni ve mně naději, 
a daruj mi čistotu.

Daruj mi tuto ctnost silných, tuto sílu důvěřujících, tuto odvahu 
těch, co se nedají zastrašit.

Kéž bych měl touhu po Tobě, ty nekonečné naplnění bytí.

Dej mi vždycky stavět na Tobě a na Tvé věrnosti, a neochvějně se 
přidržovat Tvé moci, dej, abych smýšlel čistě a mocí Ducha svatého 
mi tak smýšlet dej.

Potom, Pane Bože můj, budu mít ctnost čistoty.

Potom budu umět vzít svůj život nebojácně do ruky, potom bude ve 
mně radostná naděje, povědomí, že svůj život v celibátu nevydávám 
zbytečně.

Pak budu konat svoji práci s jistotou, že Ty, Všemohoucí, ve mně, 
skrze mne – i beze mne – když moje síly selhávají – uskutečňuješ 
svou slávu a naši spásu podle své libovůle.

Pane, upevni ve mně čistotu. 
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„Přál bych si ovšem, aby všichni lidé byli jako jsem já. Ale každý má 
od Boha svůj vlastní dar: jeden pro to, druhý pro ono.“ /1. Kor 7,7/

„Rád bych, abyste byli bez zneklidňujících starostí. Kdo nemá 
manželku, je starostlivý o věci Páně, jak by se líbil Pánu. Ale kdo je 
ženatý, je starostlivý o věci světské, jak by se líbil manželce, a tak je 
rozdělen.“ /1. Kor 7,32n/.

Další dokumentace:

II. Vat. Koncil mluví o celibátu jako o zdroji duch. Užitečnosti 
pro církev v Konst. o Církvi čl.42.
Dekret o službě kněží: 
Dekret o řeholním životě:
Nový kodex:
C 277§1§2
C 247
C 1394
C 1395

Celibát možná nazvat: zápas o vyšší lásku, s průvodními napětími 
a boji s tlaky. /Nenávidím a miluji/. Vede ke štěstí.

Celibát se odehrává především v oblasti vztahů, a až sekundárně 
v oblasti spravedlnosti.

Pojetí celibátu je ovlivňováno různými vlivy.

Především a nejvýrazněji změnami ve společnosti: 
 a)   Mění se pojetí: člověka – vyžaduje jiný přístup /

psychika/.
 b)   Boha – je blíž člověku
 c)   Světa – sekularizace, krize víry, křesťanství se stává 

kvasem.

Celibát je stav života, v němž muž či žena v mnohonásobném vztahu 
vůči jiným žije takovým způsobem, který vylučuje manželský nebo 
vlastnický poměr. /Poměr ovládající/.

Celibát je forma sexuality, ztvárněné v charisma, /dar Boží lásky/, 
které povznáší osoby, hlouběji oslovené Boží láskou k tomu, aby 
tuto Boží lásku sdělovaly jiným. Jsou Boží láskou tak zaujaty pro Boží 
království, že dospívají k přesvědčení, že formou celibátu udělají pro 
Boží Království více než životem v manželství.

„Jsou totiž lidé k manželství neschopní už od narození, a jsou 
k manželství neschopní, které takovými učinili lidé, a jsou 
k manželství neschopní, protože se ho sami zřekli pro nebeské 
království. Kdo může pochopit, pochop!“ /Mt 19,12/

„Skutečně, říkám vám: Není nikoho, kdo opustí dům nebo ženu, 
nebo bratry nebo rodiče nebo děti pro Boží Království, aby nedostal 
o mnoho více v tomto čase a v budoucím věku život věčný.“ 
/Lk 18,29-30/

O   C E L I B Á T U  J E Š T Ě  J E D N O U

V I .V I .
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Člověk byl mimořádně zasažen Pánem a jeho programem Božího 
Království, /Boží Láskou/, Božím poselstvím, a nemá jinou možnost 
odpovědi, než je celibát, aby na toto poselství stačil.

Tím si život nezkazil, nekazí a nebude kazit. Tím NĚKOHO nalezl, 
nalézá a bude nalézat. Celibát je prožití Boha v Jeho lásce k lidem.
Je jinou formou uskutečňování Božího Království, než je manželství.

Celibát je možný jen v těsném společenství s Bohem. Jinak je to 
deformace, se všemi symptomy. Celibát je jinou formou lásky než 
v manželství, motivovanou Božím Královstvím a vyprovokovanou 
hlubším dotekem Boží Lásky.

Celibát je pozitivní prožívání „samoty“ v těsném společenství 
s Bohem. /Duchovní život/. Je zároveň prožívání úzkého vztahu 
k jiným lidem. V manželství jsou jen dva. Žít celibát znamená být pro 
jiné. /Celibát je svět převyšující charakter milosti. / Výrok jednoho 
teologa. Odvážný.

Pod pojmem lásky myslí žena plnost realizace poslání ženy. Hlavní 
rolí je jí láska. Muž však myslí na úspěch v životě, žena a děti mají 
u něho pomocnou úlohu. V rodině hledá spíše zázemí. Mladíci 
a neurotici zastávají v pojetí lásky stanovisko ženy.

 1.  Život celibátníka není společensky uzavřený. Do jeho 
života vstupuje i osoba druhého pohlaví. Celibátem 
dostává kontakt s ženou nové formy náklonnosti, 
přátelství, modlitby. Vzniká nová pojetí sexuální oblasti 
a církve. Prožívá a stále pracuje na úkolu: tělesně 
i duševně být pro jiné.

 2.  Celibát neznamená ochlazení vztahů. Není pozadu  
co do vřelosti mezilidských vztahů. Je tu rozvíjející se 
jemnost, nesobectví, ukázněnost, respektování svobody  
druhého atd.

 d)   Církve – pojetí struktury církve.
 e)   Dále je to: hlubší poznání svědomí.
 f)   Pojetí autority se zdůrazněním autority morální.  

Když budeš za něco stát, budeme tě poslouchat.
 g)   Pluralita forem / společnost/.

Je zde dále také osvobození ženy, která se ocitá mimo domácnost, 
je v častějším setkání s muži, otevírají se jí i některé funkce v církví. 
Člověk se stává v novém pojetí svátostí Boží lásky: TY jiného se cítí 
jako TY BOHA.

Další významné změny, ba přímo revoluce, se od šedesátých 
let odehrávají v oblasti sexu. Od puritánství probíhá změna 
k osvobození. Má to své následky negativní: 

Zúžení na pouhý sexuální konzum. Osvobození jde na účet ženy. 
Je psychicky vykořisťována.

Má to i důsledky pozitivní: Zdravý postoj k sexu, k vlastnímu i cizímu 
tělu.

Odpovědné: NE k mravní zdivočelosti.

Další změna probíhá na úrovni manželství a rodiny: Typ rodiny 
se zužuje. Dříve byla chápána široce. Dnes je zvýrazněna rodina 
jako oáza. Útočiště. Zvýrazňuje se v manželství více náklonnost 
proti dřívějšímu „pojištění“. Jsou z toho negativa: předmanželské 
zkušenosti a rozvodovost prudce narůstají.

Celibát ve světle těchto změn pojímaný jako rozhodnutí z vyšších 
pohledů. Rozhodnutí, které se odnáší k Božímu království. Jako 
smysluplná možnost existence na zemi. Je charizma. Je dar.

Jádro celibátu je v osobě Kristově a jeho programu Božího 
Království.



6 0 6 1

Hraje zde roli kvalita duše a její schopnost vidět hodnoty.
Vůdčími momenty celibátu jsou: DOKONALÉ SPODOBENÍ S KRISTEM 
A ZÁJMY KRISTOVA KRÁLOVSTVÍ NA ZEMI. / Průměrný křesťan se vidí 
dokonalý. Mystik vidí více to, co ho odděluje od Boží Lásky./

Někteří cítí svůj život celibátu tak, že k němu byli donuceni. Nemusí 
tím být nic ztraceno. Negativní cítění celibátu se nechá přehodnotit. 
Předpokladem přehodnocení je: důvěrný vztah ke Kristu a sblížení 
s Ním. /Solidní duchovní život/.

City a skutky přátelství ke Kristu a sebeobětování kněze pro Boží 
Království, právě tak sebeobětování lékaře, nelze uskutečnit bez 
afektivní energie. Ta je získána sublimací. Nikoli sublimací ve smyslu 
Freudově, nýbrž sublimací ve smyslu přílivu indiferentní energie do 
oblasti vyšší. Na příklad do modlitby.

Zábranou sublimace může být špatná výchova, předsudky, za 
kterých vzniká neuróza, či pudové bouře. Naproti tomu ideály, silou 
své hodnoty podněcují sublimaci. Také modlitba klidu, tj. vnější 
i vnitřní zklidnění, abychom v klidu a radosti prožívaly Boha. Není to 
rezignování, nýbrž vydání se milosti. Bůh se sděluje duši. 
Účinek: duchovní růst radosti. Duše se setkává s Bohem a nabízí Mu, 
aby se jí sdílel.

Pojetí celibátu nemůže být pouze statické
FIAT, – Nýbrž, dynamické: FIERI SACERDOTEM.

To vyžaduje věrnost k obdrženému charismatu. Děkování 
a důvěrou za povolání. Za dar.

 3.  Je tu čistota jako vztah k člověku i Bohu. „Blahoslavení 
čistého srdce, neboť oni budou vidět…“ /Mt 5,8/  
Jedná jako ten, kdo čistýma očima vidí a má možnost 
utvářet vztahy. Je tu také moudrá opatrnost, 
optimismus bez slepoty k lidské slabosti. Kritériem je 
svoboda bližního a jeho poslání. Má větší porozumění 
pro rozvoj osobnosti. Je tu radostné úsilí do 
dokonalosti. Kdo by chtěl negovat své tělo, zvrhne se.

 4.  Celibát je životem vztahů, motivovaných Božím 
Královstvím. Celibát nejde mimo tělo. Ale odmítá 
pokrytectví v oblasti těla. Taková jednání je popřením 
celibátu. Virginitní způsob vzájemného zacházení je 
polidštění lásky.

 5.  Celibát je nové objevování lásky. Nový vztah 
k okolí a člověku. Má svoje krize. Ale to není krize 
sexuální, nýbrž krize vztahů. Člověk chce patřit ke 
společenství a chce, aby byl přijímán. Kde není tato 
potřeba uspokojena, celibátník zakrňuje, dostává se 
do krizového stavu a do nebezpečí dobrovolné ex-
komunikace. /Zanevře na lidi/.

 6.  Celibát a přátelství se ženou. Jádro celibátního 
rozhodnutí se musí oboustranně uznávat v čestném, 
čistě žitém přátelství. Cesta takového přátelství mezi 
mužem a ženou není lehká. Takové přátelství není 
nutné. Opravdový celibát je realita, o kterou je třeba 
zápasit. Není nadzemské snění. Je statečný, silný, 
přirozený, vyrovnaný a má cenu tehdy, když je ve 
službách vysokého cíle. Zdrženlivost z pohodlnosti, 
ze strachu před sexuálním stykem, nemá hodnotu 
objektivního dobra. 
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Celibát je STÁLÝ ZÁPAS. Zápas od začátku až do konce.

Jako je dobrý vztah k Bohu předpokladem dobrého vztahu k lidem, 
tak je úcta k lidem základem dobrého vztahu k Bohu.

Otázka organizace ženských kněží: Společností opomíjených. 
Nemají však základní předpoklad, aby se jim věnovala pozornost, 
protože nemají pro to základní předpoklad, a tím je metanoia. Jejich 
argumentace pro existenci ženských katolických kněží je místy až 
trapný svou nevěcností.

Pochopení a náprava těch havarovaných předpokládá ochotu 
k obrácení. Když tam je, projevit pochopení, ale neukázat jim! Ani 
slovo o Bohu, o celibátu, o obratu, o kněžství. Nejlépe navázat na 
jeho osobního koníčka, pokud nějakého má, a zaujmout postoj 
psychické otevřenosti. /Znalost celibátní sexuologie/.

Člověk, i když se modlí, nemůže se modlit neangažovaně. Modlí 
se vždy, jako muž nebo žena. Komunikace s Bohem v duši bez 
náboženství. /Frankl: Nevědomý Bůh/.

Otázka dědičného hříchu: chyba v původním kódu?
Hřích je zaviněná neschopnost spolupráce s Bohem. Nechtít 
odpovídat na požadavky Boží Lásky. To je hřích.

Radost je potěšení z prožívaného dobra.

Utrpení je passio.

Bolest je prožitek utrpení v souvislosti s egoismem. Může být něco 
aktivního, když má totiž perspektivu k vítězství, která kompenzuje 
bolest a budí radost.

Utrpení křesťana by nemělo být bez radosti, která vrcholí účastí na 
Kristově vítězství.

V životě celibátníka je nebezpečné odezírání od těla, právě tak 
jako přehnaná péče o tělo. /Bohoslovec ráno pečlivě cvičil, běhal, 
věnoval tělu nadměrnou péči. Spolubratr mu řekl: „Věnuješ se příliš 
svému tělu. Tebe tělo jednou přemůže!“ Rok po vysvěcení se oženil/.
Neodezírat od těla, ale dát mu jen mírnou péči. Vyskytují se názory, 
že homosexualita není porušení celibátu. JE porušení celibátu. 
Vzniká poruchou hormonální, genuidní, výchovou, příležitostí. 
Přitahuje ho homogenní mužské prostředí.

Základní prožití vztahu k Bohu naprosto stačí, aby uneslo zdravý 
život celibátu. Buď najdeme radost ve vztahu k Bohu, nebo ji 
hledáme u lidí.

Jakmile si celibátník řekne: „Můj život v celibátu má stabilní 
standart,“ je to začátek konce jeho celibátu.

Začal být sebejistý. /Tykání s mladými ženami, odvážné projevy 
přátelství, partnerství a vůbec častá přítomnost mladé ženy ve 
společnosti kněze/.

D I S K U S E

V I I .V I I .
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Modlitba. Vychází ze stavu duchovního života toho, kdo se modlí, 
a za svého stavu by se měl modlit. Když si někdo řekne: „Teď trpím, 
to je v pořádku, protože získávám zásluhy a přináším smír. To jsem 
dobrý!“ – to je ohavnost. Učinil středem svého utrpení sebe.

Svátosti. Chodit ke zpovědi, abych měl pocit, že jsem čistý – je 
ohavnost. Vytlačil ze svátosti Boha. Bolestínství to je, na rozdíl od 
utrpení. Ve svátosti a jejich přijetí jde o ztotožnění se s tím, který je 
Životem vůbec. A ztotožnit se s Ním znamená stát se člověkem.

Modlitba sebeponoření do klidu je dobrý návod pro setkání 
s Bohem. V klidu už je Bůh.
Společná modlitba je služba Bohu, oběť chvály, a služba je těžká 
a nepříjemná.

Modlitba klidu, je modlitba za stavu, a stav musí vést stále hlouběji. 
Když v procesu narůstání života modlitby řekne ten, kdo se modlí: 
DOST, to mi stačí, je to už hřích. Zaviněně odmítá spolupráci 
s milostí, spolupráci s Boží Láskou, která ho chce dovést až k Bohu.

Letniční hnutí. Nebezpečí záliby, že bude člověk chtít v takovém 
stavu zůstat, protože je to příjemné, něco zažívat. Nechce se 
z toho vracet, a je tu i další nebezpečí: sám si takový stav navodit 
z touhy po zážitku. Zdá se, že u prvních křesťanů šlo o bezeslovnou 
komunikaci při takových událostech v modlitebním společenství.

Cizí jazyky: Může jít o komunikaci /sdělení/ poznatků, pro které 
nemají ti, kdo mluví, ve své slovní zásobě výraz. Je základní zásadou 
hermeneutiky a zdravého výkladu, že nutno hledat vysvětlení 
nejdříve v oblasti příčin přirozených a nepředpokládat příčinu 
nadpřirozenou, dokud je možné vysvětlení přirozené.

Někteří se odvolávají na to, že svatí /prý br. Jiljí, druh svatého 
Františka/ při modlitbě vydával skřeky, a tím odůvodňují skřeky 
své. Co v sobě prožíval, bylo dílo Ducha svatého. Ale co křičel, byl 

rapsus, tedy přirozené. Jako dílo Ducha sv. se u letničářů pokládá 
např. toto: Jinak upřímně zbožné děvče se uprostřed vyučování na 
gymnasiu zvedlo a odešlo ze třídy modlit se křížovou cestu, protože 
k tomu cítilo vnitřní nutkání.

Hodnotí se jako omilostnění. Byla vskutku omilostněna? 
Nikoli – Byla to nekázeň.

Manželství je sexuální důkaz víry.



B e n e d i k t  H o l o t a
Františkán Benedikt Vladimír Holota pojednává ve své knize o dnes velmi 

diskutovaném tématu – celibát. Mohlo by se zdát, že jeho přístup je z důvodu 
vývoje času již zastaralý. Opak je pravdou. Některé věci, jak on sám říká, by 

se již měly aktualizovat. Čtenář nalezne vysvětlení tohoto stavu, jeho obranu 
a především jeho cenu. 

Když jsem se ptal otce Benedikta, zda bychom mohli tuto knihu vydat a dát mu 
ji jako dárek k jeho 100. narozeninám, tak se jeho obličej rozzářil štěstím a řekl: 

„Bratře, tak to bys mě tedy udělal velkou radost.“

Věřím, že i všem čtenářům udělá neméně stejně velkou radost  
a odpoví na mnoho otázek ohledně celibátu. 

AMDG Jakub Žákavec




