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Abstract: Identity of married deacon is based on sacrament of mat-

rimony and sacrament of holy orders. Both services of this sacraments 
are self-competed, but on the other hand they are self-richen, because 
matrimony and diaconate are sacraments of service of community. In 
the text we submittet basic theological recourse for both services and also 
we try to find principles of balance and unity. Finaly we submitted bene-
fit of wife and some individualities and dangers. 
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Ak chceme pochopi✄ identitu povolania ☎enatého diakona, musíme 

zodpoveda✄ otázku v akom vz✄ahu sú sviatos✄ man☎elstva a sviatos✄ po-
svätného stavu? Odpove✆ na túto otázku nachádzame v Písme (Porov. 
Gn 1,28; 1,31; 2,24; Mt 19,4; 19,6) a dokumentoch magistéria.1 Nedosta-
to✝né poznanie biblicko-cirkevnej náuky o niektorej z týchto sviatostí 
mô☎e deformova✄ skuto✝ný obraz o identite ☎enatého diakona. 

V praxi mo☎no na Slovensku sledova✄ asymetrické chápanie dôstoj-
ností týchto sviatostí, ktoré je z ve✞kej ✝asti dôsledkom historického vý-
voja. Sviatos✄ posvätného stavu sa pova☎uje za nie✝o výnimo✝né, pri✝om 
man☎elstvo pova☎ujeme za ✝osi nízke, prízemné.2 Toto asymetrické 

                                                 
1 Porov. Katechizmus Katolíckej cirkvi. 1997. Trnava : SSV 1998, 1601 ✟ 1666; porov. DRUHÝ 
VAT. KONCIL.: Gaudium et spes, 1965. In: prekl. POL✠IN, S.: Dokumenty II. vatikánskeho 
koncilu I. Rím : SÚSCM 1968, 47 ✟ 48; porov JÁN PAVOL II.: Familiaris consortio. 1981. 
Trnava : Spolok svätého Vojtecha 1993, 16. 
2 Porov. WEST, CH.: Radostná zves✡ o sexe a man☛elstve. Bratislava : Redemptoristi 2007, s. 
170 ✟ 173. 
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chápanie sa v praxi realizuje rôznymi spôsobmi.3 Na ilustráciu uvediem 
dva príklady. 

Jedno z oslovení k✁aza je ✂dôstojný/velebný pán✄. Takéto oslovenie 
navodzuje dojem, ☎e ✂nie-k✁az✄(man☎el/ka) je menej dôstojný, pri✆om 
biblicko-cirkevná náuka tvrdí, ☎e man☎elstvo a k✁azstvo sú, ✆o do dôs-
tojnosti rovnocenné sviatosti. Nasto✝uje sa tu teda otázka: ak máme v✞e-
tci rovnakú dôstojnos✟, pre✆o niekoho oslovova✟ ✂dôstojný Pán✄ a iného 
nie?  

Sviatos✟ posvätného stavu sa, a☎ na výnimky, slávi v om✞i v nede✝u 
alebo vo sviatok s hojnou ú✆as✟ou ✝udu. Av✞ak sviatos✟ man☎elstva sa 
✆asto vysluhuje mimo om✞e a navy✞e vo ve✝kých mestách je to takmer 
zvykom. Pri✆om Katechizmus Katolíckej cirkvi uvádza ✂V latinskom ob-
rade sa sviatos✟ man☎elstva medzi dvoma veriacimi katolíkmi normálne 
slávi po✆as svätej om✞e vzh✝adom na to, ☎e v✞etky sviatosti sú späté 
s Kristovým ve✝kono✆ným tajomstvom. V Eucharistii sa uskuto✆✁uje pa-
miatka Novej zmluvy, ktorou sa Kristus nav☎dy spojil s Cirkvou, svojou 
milovanou nevestou, za ktorú vydal seba samého. Je teda vhodné, aby 
man☎elia spe✆atili svoj súhlas da✟ sa jeden druhému obetou svojich ☎ivo-
tov tým, ☎e ju spoja s obetou Krista za svoju Cirkev, sprítomnenou 
v eucharistickej obete, a prijmú Eucharistiu, aby ú✆as✟ou na tom istom 
Kristovom tele a na tej istej Kristovej krvi boli ✂jedno telo✄ v Kristovi. 4 
(porov. 1Kor 10, 17) 

 
Jedine✠nos✡ sviatostí 
Man☎elstvo je úplné spolo✆enstvo medzi mu☎om a ☎enou vo v✞et-

kých aspektoch ✝udskej osoby ☛ telo, city, zmysly, vô✝a, duch. Ich ✂láska 
smeruje k ✆o najhlb✞ej osobnej jednote, ktorá ponad spojenie v jednom 
tele vedie k tomu, aby vytvorila jedno srdce a jednu du✞u.✄5 Je to forma 
kres✟anského u✆eníctva, kde sa ich vzájomná láska ✂stáva obrazom ab-
solútnej a ve✆nej lásky, ktorou Boh miluje ✆loveka.✄6 Man☎elia sú zna-
mením hlbokej jednoty medzi Bohom a jeho ✝udom. 

✂Man☎elstvo je zakorenené vo vzájomnej odovzdanosti, v priate✝-
skom sebadarovaní, v láskyplnej slu☎be sebe navzájom i v slu☎be spo-

                                                 
3Porov. EVANS, M.: Podporovat blízkost. In: PASTORA☞NÍ ST✌EDISKO SV. VOJTECHA 
(edit.): Texty Pastora✍ního st✎ediska sv. Vojtecha, Slu✏ba trvalých jáhn✑ I.,II. Praha : Pastora✒-
ní st✓edisko sv. Vojtecha 2005, CD nosi✒. 
4 Katechizmus Katolíckej cirkvi. 1997. Trnava : SSV 1998, 1621; porov DRUHÝ VAT. KON-
CIL.: Sacrosanctum Concilium, 1965. In: prekl. POL☞IN, S.: Dokumenty II. vatikánskeho 
koncilu I. Rím : SÚSCM 1968, 61; porov. DRUHÝ VAT. KONCIL.: Lumen gentium, 1965. In: 
prekl. POL☞IN, S.: Dokumenty II. vatikánskeho koncilu I. Rím : SÚSCM 1968, 6. 
5 Katechizmus Katolíckej cirkvi. 1997. Trnava : SSV 1998, 1643; porov. POTTIER, B.: Svátos-
tnost jáhenství. In: PASTORA☞NÍ ST✌EDISKO SV. VOJTECHA (edit.): Texty Pastora✍ního 
st✎ediska sv. Vojtecha, Slu✏ba trvalých jáhn✑ I.,II. Praha : Pastora✒ní st✓edisko sv. Vojtecha 
2005, CD nosi✒. 
6  Katechizmus Katolíckej cirkvi. 1997. Trnava : SSV 1998, 1604. 
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lo�nej. Tú✁ba po rodi�ovstve pramení z tvorivej lásky medzi partnermi. 
Mu✁ a ✁ena sa stávajú nosite✂mi otcovskej lásky Boha pre svoje deti, 
ktoré sú tie✁ synmi a dcérami Boha. Man✁el, man✁elka a deti sa spájajú 
do kres✄anskej rodiny v☎aka svojej vzájomnej láske a vzájomnej podpo-
re vo v✆etkých premenách ✁ivota, v spolo�ne pre✁itých zápasoch i ra-
dostiach.✝7 

Sviatos✄ posvätného stavu je ✞sviatos✄, v☎aka ktorej sa poslanie, kto-
ré Kristus zveril svojim apo✆tolom, na☎alej vykonáva v Cirkvi a✁ do 
konca �ias. Je to teda sviatos✄ apo✆tolskej slu✁by. Zah✟✠a tri stupne: stu-
pe✠ biskupov (episkopát), k✠azov (presbyterát) a diakonov (diako-
nát).✝8 ✞Táto sviatos✄ osobitnou milos✄ou Ducha Svätého pripodob✠uje 
svätenca Kristovi, aby bol Kristovým nástrojom pre jeho Cirkev. Vy-
sviackou dostáva schopnos✄ kona✄ ako zástupca Krista, Hlavy Cirkvi, 
v jeho trojitom poslaní k✠aza, proroka a krá✂a.✝9 Svätenie na diakona nie 
je len nejakou v✆eobecnou sviatos✄ou, ale je - povedané slovami Jána 
Pavla II. - ✞sviatos✄ou diakonátu✝.10 Pre pápe✁a Pavla VI. bol diakonát 
✞podnecovate✂ slu✁by (✡) v miestnych kres✄anských obciach (✡) ako 
znak alebo sviatos✄ samého Krista Pána✝.11 Michael Evans o diakonovi 
hovorí, ✁e je ✞pomocníkom, slu✁obníkom, asistentom ☛ tu sa nachádza 
dôvod k jeho radosti - a diakon by nemal smerova✄ k ni�omu inému✝.12 

 
Asymetria a napätia 
Mu✁ a ✁ena sa síce v man✁elstve zjednocujú a napomáhajú si k svä-

tosti13, predsa v✆ak zostávajú rozdielnymi bytos✄ami.14 A teda man✁el 
sám je svätený na diakona, preto✁e toto povolanie je osobné. Av✆ak 
jeho svätenie ve✂mi silno zasahuje man✁elku, deti ako i ostatných blíz-
kych. Toto priná✆a do man✁elského zväzku istú neodstránite✂nú asymet-
riu. Sviatos✄ man✁elstva prijímali obaja a plne a rovnakou mierou sa ich 
týka, zatia✂ �o vysviacku prijíma iba mu✁. ☞al✆ou asymetriou je skuto�-

                                                 
7 EVANS, M.: Podporovat blízkost. In: PASTORA✌NÍ ST✍EDISKO SV. VOJTECHA (edit.): 
Texty Pastora✎ního st✏ediska sv. Vojtecha, Slu✑ba trvalých jáhn✒ I.,II. 
8 Katechizmus Katolíckej cirkvi. 1997. Trnava : SSV 1998, 1536; porov. JÁN PAVOL II.: Pasto-
res dabo vobis. In: http://www.kbs.sk/?cid=1117280933 (4. 3. 2008). 
9 Katechizmus Katolíckej cirkvi. 1997. Trnava : SSV 1998, 1581. 
10 JÁN PAVOL II.: Deacons are called to life of holiness. In: http://www.deacons.net/Po 
pe/Deacons_called_to_life_of_holiness.htm (27. 10. 2006). 
11 PAVOL VI.: Ad Pascendum. 1972. In: PAVOL VI: Rímsky pontifikál. Trnava : Spolok sväté-
ho Vojtecha 1981, 14-15. 
12 EVANS, M.: Podporovat blízkost. In: PASTORA✌NÍ ST✍EDISKO SV. VOJTECHA (edit.): 
Texty Pastora✎ního st✏ediska sv. Vojtecha, Slu✑ba trvalých jáhn✒ I.,II. 
13  Porov. Katechizmus Katolíckej cirkvi. 1997. Trnava : SSV 1998, 1641. 
14  Porov. JÁN PAVOL II.: Familiaris consortio. 1981. Trnava : Spolok svätého Vojtecha 1993, 
15. 
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nos✁, ✂e slu✂ba diakona v Cirkvi je svojim spôsobom nahradite✄ná, jeho 
úloha v rodine v☎ak nie.15 

Iným zdrojom napätia je a bude skuto✆nos✁, ✂e obe si svojim spô-
sobom robia nárok a sú schopné pohlti✁ celého ✆loveka. Takéto situácie 
v☎ak za✂íva takmer ka✂dý ✆lovek. Napríklad mu✂ je aj v role otca ✝ rodi-
✆a, aj v role vedúceho pracovníka firmy. Obe role si robia nárok na ce-
lého ✆loveka, on v☎ak musí ✂i✁ tak, aby ✆o najlep☎ie naplnil jednu i dru-
hú. Nemô✂e sa pritom jednej odda✁ tak, ✂e druhú kvôli nej zanedbá.16 

 
Komplementarita 
Práve preto, ✂e man✂elský i rodinný ✂ivot a tie✂ vykonávanie svojho 

zamestnania si nárokujú na celého ✆loveka, ✞vy✂aduje sa osobitná vyna-
liezavos✁, aby sa dosiahla potrebná jednota ✂ivota.✟17 Aj ke✠ teda tieto 
skuto✆nosti bývajú zdrojom napätí v ✂ivote diakona, predsa v☎ak man-
✂elstvo i svätenie majú spolo✆ný základ v inicia✆ných sviatostiach a v 
Je✂i☎ovej výzve k u✆eníctvu. To, ✂e diakon je vysviackou ✞odlí☎ený✟ od 
svojej man✂elky, neznamená, ✂e je s man✂elkou menej spojený ako 
predtým. Diakon Steve Landregan v tejto súvislosti varuje: ✞✡o Boh spo-
jil, to diakonát nesmie rozdeli✁!✟18 Jeho americkí biskupi zdôraz☛ujú, ✂e 
je ve✄mi dôle✂ité vzájomné pový☎enie a obohatenie medzi diakonskou 
slu✂bou a rodinným ✂ivotom. Svätenie pretvára ✆loveka, dáva mu nový 
vz✁ah ku Kristovi a jeho Cirkvi, aby podporoval zblí✂enie Krista a jeho 
✄udu i medzi ✄u✠mi navzájom. Takto sa diakon venuje kres✁anskej ko-
munite v Kristovom mene.19 

✞Ak sa toto v☎etko týka najdôle✂itej☎ieho z laikov, ktorým je pre ✂e-
natého diakona jeho man✂elka, vidíme, ✂e jeho vysvätenie nijakým spô-
sobom nezni✂uje jeho man✂elku. Naopak diakon je povinný ju podpo-
rova✁, posil☛ova✁ a napomáha✁ zblí✂eniu medzi svojim úradom a medzi 
✆innos✁ou svojej man✂elky. Jeho svätením spôsobená ✞inakos✁✟ má ✠ale-

                                                 
15 Porov. OPATRNÝ, A.: Vztahy: jáhen a man☞elství, jáhen a církev. In: PASTORA✌NÍ ST✍E-
DISKO SV. VOJTECHA (edit.): Texty Pastora✎ního st✏ediska sv. Vojtecha, Slu✑ba trvalých 
jáhn✒ I.,II. Praha : Pastora✓ní st✔edisko sv. Vojtecha 2005, CD nosi✓; Porov. EVANS, M.: 
Podporovat blízkost. In: PASTORA✌NÍ ST✍EDISKO SV. VOJTECHA (edit.): Texty Pastora✎ní-
ho st✏ediska sv. Vojtecha, Slu✑ba trvalých jáhn✒ I.,II. 
16 Porov. OPATRNÝ, A.: Vztahy: jáhen a man☞elství, jáhen a církev. In: PASTORA✌NÍ ST✍E-
DISKO SV. VOJTECHA (edit.): Texty Pastora✎ního st✏ediska sv. Vojtecha, Slu✑ba trvalých 
jáhn✒ I.,II. 
17 KONGREGÁCIA PRE KLERIKOV: Direktórium pre slu✑bu a ✑ivot trvalých diakonov. 1998. 
Trnava : Spolok svätého Vojtecha 2002, 38. 
18 EVANS, M.: Podporovat blízkost. In: PASTORA✌NÍ ST✍EDISKO SV. VOJTECHA (edit.): 
Texty Pastora✎ního st✏ediska sv. Vojtecha, Slu✑ba trvalých jáhn✒ I.,II. 
19 Porov. EVANS, M.: Podporovat blízkost. In: PASTORA✌NÍ ST✍EDISKO SV. VOJTECHA 
(edit.): Texty Pastora✎ního st✏ediska sv. Vojtecha, Slu✑ba trvalých jáhn✒ I.,II.; porov. KON-
GREGÁCIA PRE KLERIKOV: Direktórium pre slu✑bu a ✑ivot trvalých diakonov. 1998. Trnava : 
Spolok svätého Vojtecha 2002, 61. 
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ko k tomu, aby bola medzi nimi ako zdroj odcudzenia, naopak, má 
vies� k tomu, aby sa e✁te hlb✁ie realizovalo vzájomné zblí✂enie. Ako 
poukazuje pápe✂, diakon je prítomný a v✄lenený do svetského prostre-
dia a ✁truktúr ☎ inými slovami do be✂ného ✂ivota ☎ ove✆a dôvernej✁ie 
ako k✝az. A táto dôverná prítomnos� a ú✄as� je najviac realizovaná vo 
svetskom prostredí jeho vlastnej rodiny.✞20 

 
Partnerstvo v slu✟be 
Obe sviatosti nájdeme v Katechizme v kapitole nazvanej ✠Sviatosti 

slu✂by spolo✄enstvu✞21. Posvätný stav i man✂elstvo sú teda ✠zamerané na 
spásu iných. Prispievajú aj k osobnej spáse, ale prostredníctvom slu✂by 
iným. Ude✆ujú osobitné poslanie v Cirkvi a slú✂ia na budovanie Bo✂ieho 
✆udu.✞22 ✠Tí, ✄o prijímajú sviatos� posvätného stavu, sú vysvätení✡ aby 
v Kristovom mene '✂ivili Cirkev Bo✂ím slovom a Bo✂ou milos�ou'.✞23 A 
kres�anskí man✂elia sú tie✂ posilnení a akoby posvätení osobitnou svia-
tos�ou, aby vynikali vo vzájomnej láske, v slu✂be rodine i svetu.24 Toto 
je predpoklad a výzva pre jedine✄né partnerstvo v slu✂be Cirkvi domá-
cej i v✁eobecnej. 

 
Tvorcovia spolo☛enstva 
Man✂elstvo i posvätný stav sú sviatosti komúnia. Ich vlastnou slu✂-

bou je stavanie mostov, nadväzovanie vz�ahov, spájanie ✆udí. Man✂el-
stvom sa skrze spojenie ✂enícha a nevesty spájajú tie✂ ich rodiny a v 
dne✁nej dobe u✂ ove✆a ✄astej✁ie i rôzne národy, rasy a kultúry. Zväzok 
man✂elov je znamením trvalého spolo✄enstva medzi Bohom a jeho ✆u-
dom. Ten kto prijal vysviacku slú✂i tomuto spolo✄enstvu a zvlá✁� diakon 
je povolaný zohra� ✁pecifickú úlohu animátora v tejto sietí vz�ahov.25 
Diakon sa teda delí o pastora✄nú starostlivos�, jednak so svojou man✂el-
kou vo vlastnej rodine a zárove✝ s biskupom v miestnej cirkvi.26 

✠V man✂elstve sa láska medzi osobami stáva darovaním sa medzi 
osobami, stáva sa vzájomnou vernos�ou a po✄iatkom nového ✂ivota, 
v zná✁aní radostných i smutných udalostí, skrátka, láska sa stáva slu✂-
bou. Vo svetle viery sa táto rodinná slu✂ba prejavuje ostatným veriacim 
ako príklad lásky Krista a ✂enatý diakon ju má pou✂íva� ako povzbude-
                                                 
20 EVANS, M.: Podporovat blízkost. In: PASTORA☞NÍ ST✌EDISKO SV. VOJTECHA (edit.): 
Texty Pastora✍ního st✎ediska sv. Vojtecha, Slu✏ba trvalých jáhn✑ I.,II. 
21 Katechizmus Katolíckej cirkvi. 1997. Trnava : SSV 1998, 1533 ✒ 1666. 
22 Katechizmus Katolíckej cirkvi. 1997. Trnava : SSV 1998, 1534. 
23 Katechizmus Katolíckej cirkvi. 1997. Trnava : SSV 1998, 1535. 
24 Porov. DRUHÝ VAT. KONCIL.: Gaudium et spes, 1965. In: prekl. POL☞IN, S.: Dokumenty 
II. vatikánskeho koncilu I. Rím : SÚSCM 1968, 48 ✒ 49. 
25 Porov. KONGREGÁCIA PRE KLERIKOV: Direktórium pre slu✏bu a ✏ivot trvalých diakonov. 
1998. Trnava : Spolok svätého Vojtecha 2002, 38, 71. 
26 Porov. EVANS, M.: Podporovat blízkost. In: PASTORA☞NÍ ST✌EDISKO SV. VOJTECHA 
(edit.): Texty Pastora✍ního st✎ediska sv. Vojtecha, Slu✏ba trvalých jáhn✑ I.,II. 



THEOLOGOS 1/2009 | �TÚDIE 

 279 

nie k svojej slu✁be v Cirkvi. ✂enatý diakon nech sa cíti by✄ viazaný oso-
bitnou povinnos✄ou vydáva✄ jasné svedectvo svätosti man✁elstva a rodi-
ny.☎27 Toto prelínanie sa a vzájomné obohacovanie sa slu✁by týchto 
sviatostí vystihol Ján Pavol II.: ✆Diakon a jeho man✁elka majú poskyto-
va✄ príklad nerozlu✝ite✞ného kres✄anského man✁elstva spolo✝nosti, ktorá 
ve✞mi poci✄uje potrebu týchto znamení. So ✁ivou vierou odpovedajú na 
práva man✁elského ✁ivota a na potreby ka✁dodenného ✁ivota, sami 
upev✟ujú nielen rodinný ✁ivot, ale aj kres✄anské spolo✝enstvo a celú 
spolo✝nos✄. Sami ukazujú ako sa mô✁u zosúladi✄ rodinné, pracovné 
a slu✁obné povinnosti s misijným poslaním Cirkvi. Diakoni a ich man-
✁elky a deti mô✁u by✄ ve✞kým povzbudením pre v✠etkých tých, ktorí sa 
venujú rodinnému ✁ivotu☎.28 

K úlohám diakona patrí podpora spolo✝enstva a aktivizovanie apo✠-
tolátu laikov. ✆V tej miere, v ktorej je diakon viac zapojený a prítomný 
vo svetských oblastiach a ✠truktúrach, má sa cíti✄ by✄ povolaný k úlohe 
podporova✄ zblí✁enie medzi vysvätenými nosite✞mi úradu a laikmi 
v spolo✝nej slu✁be pre Bo✁ie krá✞ovstvo☎.29 Tento postoj je dôle✁itý pre 
celú diakonskú slu✁bu, av✠ak nadobúda e✠te vä✝✠iu naliehavos✄, ke✡ 
slovo laici nahradíme slovami - man✁elka a rodina.30 

 
Prínos man☛elky 
✂enatý mu✁ mô✁e by✄ vysvätený, len ak mu man✁elka dá svoj sú-

hlas.31 Av✠ak man✁elkine ✆áno☎ nemô✁e by✄ brané len ako nejaká forma-
lita, ✝i dokonca rezignácia na man✁elovu ved✞aj✠iu ✝innos✄.32 Jej ✆áno☎ 
má by✄ ✆áno☎ Duchu Svätému a Cirkvi. To oni ju ✁iadajú podeli✄ sa 
o svojho man✁ela. A tak, aj ke✡ vysviacku prijíma len man✁el, táto sku-
to✝nos✄ dáva nový rozmer ich man✁elskému a rodinnému ✁ivotu. Man-
✁elka i deti sa týmto spôsobom podie✞ajú na milostiach i slu✁be diako-
na.33 

                                                 
27 KONGREGÁCIA PRE KLERIKOV: Direktórium pre slu☞bu a ☞ivot trvalých diakonov. 1998. 
Trnava : Spolok svätého Vojtecha 2002, 61; porov. KONGREGÁCIA PRE KATOLÍCKU VÝ-
CHOVU: Základný poriadok pre formovanie trvalých diakonov. 1998. Trnava : Spolok sväté-
ho Vojtecha 2002, 68. 
28 JÁN PAVOL II.: Príhovor k stálym diakonom (19. septembra 1987). In: KONGREGÁCIA 
PRE KLERIKOV: Direktórium pre slu☞bu a ☞ivot trvalých diakonov. 1998. Trnava : Spolok 
svätého Vojtecha 2002, 61. 
29 JÁN PAVOL II.: Deacon has many pastoral functions. In: http://www.clerus.org (27. 10. 
2006); porov KONGREGÁCIA PRE KLERIKOV: Direktórium pre slu☞bu a ☞ivot trvalých dia-
konov. 1998. Trnava : Spolok svätého Vojtecha 2002, 55. 
30 Porov. EVANS, M.: Podporovat blízkost. In: PASTORA✌NÍ ST✍EDISKO SV. VOJTECHA 
(edit.): Texty Pastora✎ního st✏ediska sv. Vojtecha, Slu☞ba trvalých jáhn✑ I.,II. 
31 Porov. Kódex kanonického práva. 1983. Trnava : SSV 2001, 1031. 
32 Porov. KONGREGÁCIA PRE KATOLÍCKU VÝCHOVU: Základný poriadok pre formovanie 
trvalých diakonov. 1998. Trnava : Spolok svätého Vojtecha 2002, 37. 
33 Porov. EVANS, M.: Podporovat blízkost. In: PASTORA✌NÍ ST✍EDISKO SV. VOJTECHA 
(edit.): Texty Pastora✎ního st✏ediska sv. Vojtecha, Slu☞ba trvalých jáhn✑ I.,II. 
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V konktétnom �ivote sa po vysviacke od man�elky ✁vy�aduje oso-
bitná vynaliezavos✂, aby sa dosiahla potrebná jednota �ivota.✄34 Man�el-
ka si teda musí nájs✂ svoje miesto, ☎o je v ka�dom prípade ✆pecifické. 
Av✆ak je isté, �e má da✂ slu�be man�ela nádych �enskosti, práve tým, �e 
sa ujme svojej �enskej role. Evin prínos mô�eme na☎rtnú✂ v troch bo-
doch: primeraná pomocnica; duchovná prostrednica a proroky✝a; prí-
nos matky �ivota, ke✞�e Boh jej zveruje ☎loveka v�dy a v✆ade. Výz-
namne sa tie� podie✟a na formácii man�ela a má by✂ orodovní☎kou za 
svojho man�ela diakona. Niekedy sa bude môc✂ aktívne podie✟a✂ na 
slu�be man�ela, inokedy bude jej slu�ba skrytá. Niekedy bude pova�o-
vaná  za ✁diakonku v zastúpení✄, av✆ak jej úloha nebude asi nikdy pres-
ne vymedzená. Jej permanentnou úlohou v✆ak bude v�dy znova 
a znova nachádza✂ rovnováhu, ☎o niekedy bude znamena✂ brzdi✂ svojho 
man�ela, ke✞ sa vá✆nivo, du✆ou i telom pustí do svojej slu�by.35 

Ján Pavol II. o ú☎asti man�elky na slu�be diakona hovorí: ✁Rast a hl-
b✆ie pochopenie sviatostnej a vzájomnej lásky medzi mu�om a �enou 
znamená mo�no najvä☎✆ie zú☎astnenie sa man�elky tohto diakona na 
verejnej slu�be vlastného man�ela v rámci Cirkvi✄.36 

 
Niektoré ✠pecifická a nebezpe✡enstvá 
Ale✆ Opatrný na základe svojho desa✂ro☎ného stretávania sa s dia-

konmi ponúka nieko✟ko typológii sebapochopenia diakona, postojov 
man�eliek a detí. Niektoré sa zdajú by✂ a� v karikovanej podobe, no 
hoci reálne existujú asi len v náznaku, alebo sú len ☎iasto☎nou charakte-
ristikou je dobré sa nad nimi zamý✆✟a✂.37 

Sebapochopenie diakona by sa dobre dalo charakterizova✂ naprí-
klad nasledujúcimi slovami: ✁dosiahol som svoje, uskuto☎nil som svoj 
sen; otvoril sa mi priestor pre slu�bu; k tomu ☎o som vä☎✆inou u� robil, 
som teraz vybavený (...) sviatostnou milos✂ou; mám legitímny dôvod 
k úniku z niektorých oblastí rodinného �ivota, prípadne z iných väzieb 
a povinností✄.38 

Postoje, ktoré mô�e zauja✂ man�elka: ✁rob si ☎o chce✆; ja si robím 
toto a ty zase tamto a nie☎o budeme �i✂ i spolu; praje diakonovi úspech; 

                                                 
34 KONGREGÁCIA PRE KLERIKOV: Direktórium pre slu☛bu a ☛ivot trvalých diakonov. 1998. 
Trnava : Spolok svätého Vojtecha 2002, 61. 
35 Porov. EVANS, M.: Podporovat blízkost. In: PASTORA☞NÍ ST✌EDISKO SV. VOJTECHA 
(edit.): Texty Pastora✍ního st✎ediska sv. Vojtecha, Slu☛ba trvalých jáhn✏ I.,II. 
36 JÁN PAVOL II.: Príhovor k stálym diakonom (19. septembra 1987). In: KONGREGÁCIA 
PRE KLERIKOV: Direktórium pre slu☛bu a ☛ivot trvalých diakonov. 1998. Trnava : Spolok 
svätého Vojtecha 2002, 61. 
37 Porov. OPATRNÝ, A.: Vztahy: jáhen a man✑elství, jáhen a církev. In: PASTORA☞NÍ ST✌E-
DISKO SV. VOJTECHA (edit.): Texty Pastora✍ního st✎ediska sv. Vojtecha, Slu☛ba trvalých 
jáhn✏ I.,II.; Porov. OPATRNÝ, A.: Pastorace v postmoderní spole✍nosti. Kostelní Vyd✒í : Kar-
melitánské nakladatelství 2001, s. 99. 
38 OPATRNÝ, A.: Pastorace v postmoderní spole✍nosti, s. 99-100. 
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ona i celá rodina diakona podporujú; re✁pektuje diakona, ale zotrváva 
v ur✂itom odstupe od jeho slu✄by; cíti sa by☎ spoluvysvätená s diako-
nom✆.39 

Postoje detí mo✄no zhrnú☎ do nasledujúcich postojov: ✝je im to jed-
no; fandia ockovi diakonovi; hanbia sa; sú pre☎a✄ené problémami, ktoré 
farnos☎ s diakonom pre✄íva, a ktoré dopadajú i na nich; sú pre☎a✄ené 
o✂akávaním, ✄e budú musie☎ by☎ príkladnými de☎mi v príkladnej rodi-
ne✆.40 

Vzh✞adom na slu✄bu diakona je tu teda, okrem ✂asových nárokov 
a po✄iadaviek sociálneho statusu, reálne nebezpe✂enstvo, ✄e sa jeho 
slu✄ba stane ✝posvätnou skrý✁ou✆, do ktorej diakon zalieza ako do jas-
kyne, alebo ✝legitimáciou✆ k poh✟daniu man✄elstvom a man✄elkou 
v mene ✝vy✁✁ieho poslania✆ a ✝beztrestnou cestou✆ k zbaveniu sa zodpo-
vednosti za rie✁enie problémov v man✄elstve.41 

U✄ sme spomínali slu✄bu, ktorú koná pre Cirkev ✄enatý diakon. Na 
druhej strane, o slu✄be a starostlivosti Cirkvi o jeho rodinu Základný 
poriadok pre formovanie trvalých diakonov hovorí, ✄e do formácie kan-
didátov na diakonát majú by☎ ✝zahrnuté aj man✄elky a deti (..) ako aj 
spolo✂enstvá, ku ktorým patria (...) Nech je jasne postarané aj 
o formáciu man✄eliek kandidátov, aby boli pripravené (...) nasledova☎ 
svojho man✄ela a pomáha☎ mu v slu✄be.✆42 Cirkev sa má postara☎, aby 
✄enatí diakoni dostávali renumeráciu, ktorou bude môc☎ primerane za-
bezpe✂i☎ seba i svoju rodinu.43 Cirkev myslí tie✄ na vdovy a deti zosnu-
lých diakonov.44 Ale✁ Opatrný v✁ak poznamenáva: ✝Zdá se, ✄e pokud 
jde o pomoc rodinám jáhn✠ v situaci, kdy mají p✡ijmout jáhenství svého 
otce a man✄ela, a také v otázkách duchovního uchopení této nové situ-
ace, jsme dlu✄ni jáhn✠m a jejich rodinám zatím prakticky v✁ecko✆.45 

 
 
 

                                                 
39 OPATRNÝ, A.: Pastorace v postmoderní spole☛nosti, s. 100. 
40 OPATRNÝ, A.: Pastorace v postmoderní spole☛nosti, s. 100. 
41 Porov. OPATRNÝ, A.: Vztahy: jáhen a man☞elství, jáhen a církev. In: PASTORA✌NÍ ST✍E-
DISKO SV. VOJTECHA (edit.): Texty Pastora☛ního st✎ediska sv. Vojtecha, Slu✏ba trvalých 
jáhn✑ I.,II. 
42 KONGREGÁCIA PRE KATOLÍCKU VÝCHOVU: Základný poriadok pre formovanie trva-
lých diakonov. 1998. Trnava : Spolok svätého Vojtecha 2002, 56. 
43 Porov. KONGREGÁCIA PRE KLERIKOV: Direktórium pre slu✏bu a ✏ivot trvalých diakonov. 
1998. Trnava : Spolok svätého Vojtecha 2002, 16; porov. Kódex kanonického práva. 1983. 
Trnava : SSV 2001, 281. 
44 Porov. KONGREGÁCIA PRE KLERIKOV: Direktórium pre slu✏bu a ✏ivot trvalých diakonov. 
1998. Trnava : Spolok svätého Vojtecha 2002, 62. 
45 OPATRNÝ, A.: Vztahy: jáhen a man☞elství, jáhen a církev. In: PASTORA✌NÍ ST✍EDISKO 
SV. VOJTECHA (edit.): Texty Pastora☛ního st✎ediska sv. Vojtecha, Slu✏ba trvalých jáhn✑ I.,II. 
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