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Kniha Z hloubi srdce kardinála Roberta Saraha a bývalého papeže Benedikta XVI. 
je věnována tématu kněžství, a jeho esenciálnímu atributu – celibátu. Autoři, kteří 
patří mezi nejvýznamnější teology současnosti, se po vzoru sv. Augustina, po hlu‑
boké úvaze a modlitbě, rozhodli zveřejnit své myšlenky a obavy vztahující se k této 
otázce. Definují problém krize dnešního kněžství, naznačují způsoby jejího řešení, 
a především vlévají do srdcí všech věřících, a obzvláště kněží, naději, s touhou je 
na jejich náročné cestě posílit a povzbudit.

Po poznámce editora Nicolase Diata a krátké předmluvě obou autorů následuje 
první část knihy nazvaná Katolické kněžství, jejímž autorem je Benedikt XVI. 
Benediktův text představuje obranu kněžského celibátu a bezpodmínečný důraz na 
jeho zachování. Reaguje tak na relativizující tendence současné doby a na hrozby 
plynoucí ze zjevného nepochopení smyslu a podstaty kněžství (náznaky jistého 
nepochopení bylo možné zaznamenat například na nedávné synodě o Amazonii 
konané v roce 2019).

Benedikt začíná svůj výklad exegezí teologie kněžství. Navrací se ke kořenům 
a popisuje rozdíly mezi kněžími starozákonní a novozákonní doby. Starozákonní 
chrámové kněžství bylo dědičné. Kdo nepocházel z kněžské rodiny, nemohl se 
stát knězem. Naproti tomu novozákonní kněží opírají své duchovní poslání o Boží 
vyvolení a povolání, a to skrze Ježíšův akt lásky a sebeobětování, který je navždy 
přítomen v eucharistii. Tento přechod od „chrámu z kamene ke chrámu ducha“, 
kterým je Kristovo tělo, vyžaduje knězovu naprostou oddanost Kristu. Pravidelné 
sloužení eucharistie, při které je kněz v bezprostředním kontaktu s Božím tajem‑
stvím Kristova kříže, vyžaduje výlučnost ve vztahu k Bohu, s níž je manželství 
neslučitelné. Ze stejného důvodu se kněz například zříká hmotných statků, aby se 
mohl plně darovat Bohu, žít jen z Něho a pro Něho.

Druhá, delší část knihy nese název Milovat do krajnosti. Eklesiologický a pasto-
rační pohled na kněžský celibát. Autor, kardinál Robert Sarah, někdejší arcibiskup 
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z Conakry (Guinea) a prefekt Kongregace pro bohoslužbu a svátosti, v ní vyjadřuje 
své znepokojení nad některými názory ohledně (ne)zachování celibátu. V kapito‑
lách nazvaných jako „Pastorační katastrofa“ či „Eklesiologický zmatek“ vysvětluje, 
proč je celibát pro kněze nezbytný, a jakou nesmírnou a nenahraditelnou újmu by 
jeho zrušení způsobilo.

Podle kardinála Saraha existuje mezi kněžstvím a manželstvím analogie. Kněž‑
ství znamená úplné odevzdání se Bohu. Manželství zase spočívá v úplném sebeda‑
rování se manželce. Proto jedna svátost vylučuje druhou. Jaké místo by zaujímala 
manželka kněze? Jak by mohl být necelibátní kněz pro věřící důvěryhodný, pokud 
by svůj život zcela nedaroval církvi, ale dělil se o něj se svou manželkou? „Vysvětit 
ženatého muže na kněze by znamenalo umenšit důstojnost manželství a zredukovat 
kněžství na výkon funkce.“ Kněz má podobné postavení jako Ježíš Kristus, jedná 
in persona Christi. Manželská láska má být u kněze zcela vyhrazena církvi, má se 
vyčerpat pro církev. „Církev jako nevěsta Ježíše Krista chce být knězem milována 
úplně a bezvýhradně, tak, jak ji miluje Ježíš Kristus.“1 Jedině celibátní kněz tak 
může představovat Krista‑Snoubence.

Kniha Z hloubi srdce je zakončena společným doslovem obou autorů. Bene‑
dikt XVI. a kardinál Sarah se v knize skvěle vzájemně doplňují. Text emeritního 
papeže vyniká především výbornou znalostí teologie, kardinálův text zase hlubokou 
spiritualitou a mystikou. Z celé knihy je pak patrná upřímná úcta a láska obou autorů 
ke kněžství. Knihu lze jednoznačně doporučit nejen všem klerikům, ale i laikům 
zajímajícím se o uvedenou problematiku.

Jakub Nagy

1 Srov. JAN PAVEL II., Pastores dabo vobis, Praha, Zvon, 1993, č. 23.


