
Je podle vás služba faráře či farářky slučitelná s rolí manžela, manželky či otce nebo matky 
v rodině? Proč? 

Určitě, protože všechno jde. Pro mne je základním uměním ve službě schopnost věci ustát a 
zvládnout. Ať je to, co je to, tím spíše takové postavení, jako život v Božích službách a 
existence rodiny na faře.  
To, co mne zajímá, to není princip zda ANO a nebo NE, ale jak zpracovat a přežít zvláštnosti 
toho postavení.  

Jsou různá zadání. Rodina, která žije v liturgické církvi, v níž je cílem naplnění kalendáře 
služeb. Odsloužit a odejet. Mít tu přepážku ve zpovědnici a zahrádku před oltářem. Ale to se 
ztrácí a během času se stává církev adresnějším společenstvím, kde jsme hodně vidět. Jsou 
společenství více dámské, kde nejsou rodiny a je dost žen, které jsou samy. Dotýkají se vás a 
vykrmují si vás. Neženatý kněz se stává jakousi další, ale „jinou ženou“ mezi nimi. Ať je 
duchovní bez závazku, celibátní - neženatý a nebo ženatý, musí to ustát. A ustát to musí také 
jeho paní, kterou ty ženy - sestry - posuzují, prohlížejí, poznámkují, hodnotí. A taky děti… 

Pak jsou jiná zadání - církev jako začínající kroužek kdesi v Sudetech, kde je služebník 
dokonce ještě navíc při civilním zaměstnání. Studentský farář. Obecně velkoměstský farář na 
turisticky zajímavém místě. Samozřejmě, abych byl úplný - je ještě zadání řeholního života v 
komunitě stejného pohlaví, kde jsou limity ještě úplně jiné. Někde se hodí ženatý služebník a 
někde ne. Zkrátka sejde na podobě této služby faráře či farářky. A na tom, jak jej ten jedinec a 
jeho okolí zvládnou.  

Jaké limity spojení role plnohodnotného člena rodiny a dobrého kněze/farářky vidíte? 

Limity jsou záležitostí tohoto světa a pozemského života, který je v čase a prostoru. Řeknu to 
biblicky či nábožensky: Služebník Boží se nesmí usazovat, pořizovat si majetek a navazovat 
pevné vztahy. Kdykoli může odejít. Zpovědníka musí mít někde úplně jinde. Je přeci na cestě 
jako Ježíšovi učedníci. A proto se od něj žádá schopnost být hadem a holubicí zároveň, jak říká 
evangelium. Tedy má dvě identity, které unese, zvládne. A protože je to neuskutečnitelné, 
nezvládnutelné spojení nespojitelného, tady čekáme s manželkou a s dětmi na moc Ducha 
svatého, fakticky na zázrak.  

V čem vnímáte, že rodina kněžským angažmá jednoho z rodičů strádá? 

Pokud dělá svou práci pečlivě, má dva vztahy, v nichž jde o život. Může mi mnoho terapeutů 
radit a naznačovat mi, že se mýlím. Mluví do té věci mnoho lidí, tak jsem si dovolil říci něco ze 
zkušenosti. Jsem přesvědčen, že to musím říkat nahlas: Muž na faře je ženatý dvakrát. Má 
církev a má také svou manželku a rodinu. Podobně u ženy ve službách církve, kde ta žena 
spravuje společenství. K jeho či její kněžské roli váže povinnost zprostředkovávat mezi nebem 
a zemí svátostné tajemství. To zprostředkovávání je v některých církvích silnější a někde není 
tak výrazné. V některých církvích je kazatel svědkem určeným ke kázání, spíše učitelem, 
dokonce někde manažerem, jinde skutečně jen jedním z kolegia presbyterů, tedy prvním ze 
společenství sobě rovných. V římské církvi je prostředníkem. 

V čem naopak přítomnost v kněze může být pro rodinu přínosem? 

Kněz zraje na dvou místech, má manželský seminář v církvi a v rodině může svoje zkušenost 
aplikovat. A naopak v rodině má manželský seminář - kde se naučí na některé věci v církvi 
nereagovat, zvládne je - protože umí čekat, dovede říci „Ne!“ a ví jakou moc má povzbuzování. 
A je toho jistě i více… 

V čem rodinné angažmá naopak limituje vykonávání služby kněze? 

Říkávám, že pokud žijí na faře, tak jsou oba v celibátu. Tedy v určité zdrženlivosti, kázni a musí 
žít s ohledem na povolání jednoho či druhého a někdy v domácnosti faráře a farářky - na 
povolání obou.  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A limitně: Říkávám, že kdyby přišla nemoc na mojí manželku, kdyby ona nemohla, tak se 
musím částečně a nebo úplně vyvázat z té čelní služby, ze správcovství sboru. Nepřestanu 
kázat, nezřeknu se ordinace - svěcení, budu kázat, ale nepovedu společenství a jeho práci.  
Kdybych těžce nezvládal a nebo dokonce finálně nezvládl svoji roli doma, tak sám odejdu i z 
čela společenství. Na čas a nebo úplně. Když vše dáme dohromady - jaké je lepší svědectví o 
Pánu Bohu, než opravené  a usmířené manželství služebníka - tak se vrátím. Kdybychom se 
ale s mou manželkou rozvedli, pak já sám pro sebe chápu, že bych neměl mandát sloužit ve 
sboru. Pro mne to dvojí nejde najednou. Co bych jiným kázal, když sám se podle toho 
nechovám. 

Jak zkušenost z rodinného života podle vás obohacuje samotnou kněžskou službu? 

Naprosto každá. Otcovství - tady rozumím Markovi Váchovi - dává jiný rozměr službě, vede k 
pokoře, trpělivosti a mnoha jiným rysům charakteru. Pak třeba zkušenost, kterou přináší potřeba 
zajistit rodinu - nejenom žít bez závazků a často jen z darovaného bez potřeby počítat - to je 
dobrá škola, která přibližuje faráře lidem kolem. A vrací je na zem. 
Zvládání konfliktů, které musí přijít. Hledání obecného souhlasu. 
Pro muže zvláště zkušenost se slabostí druhého… Braní ohledy na ženu a děti - to jen a jen 
pomůže. Pro farářku je jistě dobré naučit se jednat s mužem nablízko, když jej má oslovit z 
kazatelny.  

Jak často se kněz či farářka dostává do situace, kdy musí prioritizovat, zda své úsilí věnuje farnosti 
nebo rodině? 

Stále. Multitasking, dvě věci najednou a jedna z nich na chvilku převládne nad tou druhou. A 
vždycky je to naprostý div, když se to povede… 

Do jaké míry sama církev pomáhá farářským rodinám v jejich každodenním fungování? 

Církev jako denominační celek? U nás je to dobře zařízeno v tom, že můj plat určují tabulky a 
místní společenství může hýbat s netabulkovou částí mzdy, přidat a nebo nepřidat. Ale vše 
kolem našeho živobytí administruje ústředí. A já si za ty roky moc vážím hospodářského a 
mzdového servisu, daňového servisu, protože byl vždy zkušený a zralý - vyrůstal ze zkušenosti 
života na sboru i z ekonomické zralosti pracovníků ústředí církve. Tedy dostávám jakousi 
sociální jistotu. 
Byly doby, kdy jsem si přál, aby se správci toho našeho kazatelského sboru chovali jako pastýři. 
To ale moc nefunguje, čelo církve je bráno spíše za představitele celé církve a vlastně pro nás 
nic moc nedělá. Možná, když přijde nějaká krize, ale běžná údržba se vlastně nekoná. Ještě to 
neumíme, třeba k tomu dozrajeme. 
Lokální církev? Místní společenství? To je přínos povzbuzení a posily. Byli jsme vděční za to, že 
nás nesli, když jsme měli těžké doby zamlada - stavěl se sborový dům, já chodil do civilního 
zaměstnání v technických službách, doma byly děti a ovzduší jakém mohlo být jen v Děčíně a 
podobných koutech vlasti před listopadem 1989. Byli lidé, kteří nás nesli a i dnes nesou - To 
stačí jen třeba vajíčka, flaška slivovice a nebo s láskou loupané ořechy v pytlíčku navrch a milý 
úsměv. To je milým projevem zájmu. To potravinové zabezpečení není dnes nutné - kdysi snad 
bylo, když jsme začínali na pár stovkách platu. Byli jsme vždy rádi za společenství, které nás 
nechtělo vlastnit, nekontrolovalo nám příjem, byt, majetek a nemělo zájem, abychom se přidali 
na stranu té části kostelního lidu a nebo jiné části a podporovali jakousi opozici. Pomocí je, když 
mne nikdo nenutí, abych jako kazatel vyhověl tomu a nebo onomu. A naopak motivuje ke studiu 
a rozvoji.  
A samozřejmě, byla místa, kde se za hlavní zadání členů místní církve považovalo, že kazatele 
jebali, jebali a jebali (alternativně řečeno: kárali, kárali a kárali). Dostali jsme vždycky spolehlivě 
vynadáno. Byli jsme hromosvodem neklidu lidí. Vynadali nám třeba i tehdy, když jsme začali 
čekat čtvrtého potomka… A on je z něho takový šikovný kluk! Dostali jsme vynadáno za 
zahrádku, za auto (které členové sboru nepořizovali) a tak dále… 

Jak mohou církve lépe nastavit podmínky pro službu ženatých farářů a vdaných farářek pro to, aby 
se mohly plně realizovat v kněžské, manželské i rodičovské roli? Které kroky byste uvítali vy? 
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Tady začnu zase od lokálních společenství. Co neudělá církevní ústředí, to může dělat místní 
společenství. Mohlo by se naučit chápat více postavení a souvislosti života rodiny duchovního. 
Nevyprávět o tom, jak se tahle sestra farářová zbláznila a ta druhá byla mešuge, ale pokusit se 
pochopit, jaké to je, když rodina nemá domov a přechází z místa na místo se zatížením služby 
a odpovědnosti. A  nechtít po faráři nebesa nebes, když podává svátosti - i to už je dost. A 
nepředělávat si služebníka k obrazu svému. A využívat jeho dary a to ostatní dělat po jeho boku 
uctivě a kolegiálně. Neklást jemu a jeho rodině vysoké cíle, nehodnotit podle počtu - kolik 
přivedl lidí. Často ty lidi mohou přivést daleko přirozeněji právě členové společenství, ale 
nepřivedou, protože se za svého služebníka a jeho rodinu stydí - namísto toho, aby stáli po jeho 
boku a ukazovali, že jsme všichni obyčejní lidé a dovedeme spolupracovat.  
Tady je církevní společenství nemocné stejným průjmem, kterým trpí celá společnost. A 
zachrání nás probuzení mysli - které ale především nepoznáte podle plných kostelů, ale podle 
proměněných charakterů, pokorných a nesoběstředných lidí, kteří se chytnou za hlavu, protože 
dosud sedají na lep každé pitomosti, která se hlásá z novin a nebo z televize… A pak si 
svědomí vykupují DMSkami, které posílají o adventu a nebo na zvířátka v Austrálii… 

Rozvodovost evangelíků i evangelických kazatelů je fenoménem už delší dobu. Představuje 
rozvedený kazatel v církvi stigma? 

Nedovedu posoudit. Svoje lidi nesoudím za to, že se rozvedli. Už sám rozvod je zemětřesením, 
výbuchem sopky, tragédií, smrtí vztahu a já se snažím, aby pozůstalí přežili.  
U nás má rozvedený kazatel stopku - už na základě základních předpisů. Ale já to osobně tak 
také vidím - a už jsem to řekl - že bych vnitřně necítil oprávnění vést církev, kdybych se rozvedl 
doma. Kdybych to vzdal a nebo kdyby to se mnou vzdala žena. Co budu komu vyprávět…  
Prostě bych na to vnitřně neměl. To ale neznamená, že by takový rozvedený nesměl v církvi 
něco dělat, že by nesl stigma - jak říkáte - nepoužitelnosti. Naopak, kdyby bylo na mně, hledal 
bych pro rozvedeného uplatnění, místo a práci, sociální zázemí - protože pro každého je rozvod 
také hospodářská a sociální tragédie. Tím spíše pro farářskou rodinu, která plave světem a 
někdy nemá, kam se po rozvodu uchýlit. Nemá majetek, nemá domov. Nestigmatizuji lidi kolem, 
ani náhodou, ale každý a každá nemůže dělat všechno. Rozvedl či rozvedla se? Pomozme mu 
přežít. To platí pro každého! 

Vidíte v obtížnosti sladění farářské služby s rolí rodiče a partnera paralelu k něčemu, co můžou 
prožívat rodiny vrcholových funkcionářů? 

Ano. Často jsou vrcholoví funkcionáři jmenováni - a odvoláváni! Jejich pozice je nejistá. 
Vyžaduje pohotovost celý den a někdy až do večera. Vyjednávání - a často důvěrná - s 
manažery jiného pohlaví. Je třeba mlčenlivost jako u zpovědníků. Není náhodou, že měli naši 
ministerští předsedové rodinné krize a nebo zůstávali spolu s manželkou v jakémsi volném 
spojení, spíše ekonomicky podmíněném.  
Mají-li ustát svou roli doma i v práci, chce to podobný algoritmus nemožného, který je ale darem 
a Boží milostí. Ale je možné vrcholovým pracovníkům pomáhat. Řeknu to nábožensky: Myslím, 
že u nás chybí specifická pastorace těchto lidí. Péče o jejich duši. A sám přemýšlím o 
„politickém kaplanství“ až půjdu do důchodu… 

Sexuální skandály, o kterých média referovala v posledních měsících, se výhradně týkaly katolické 
církve, která má povinný celibát. Myslíte, že sexuální delikty kněží se skutečně odvíjí od celibátu? 

Nedovedu posoudit. Nejsem katolík. A odmítám vším tím, co jsem dosud řekl, pojem celibát brát 
jen jako sexuální zdrženlivost. To je přece nesmysl. A pravděpodobně bude nesmyslná taky ta 
zjednodušující argumentace, že kdyby měli sex doma - neměli by sex s nezletilými a podobně. 
Ale když už mám mluvit o sexu: Ve zdravé rodině musí vládnout sexuální ohleduplnost, však 
víme - kdo žijeme v manželství. A tím spíše na faře, kde je to zatížení ještě o řád větší.  
Samozřejmě se můžete obrnit doma a pevně zavřít za sebou dveře ve farářské domácnosti a 
dělat si tam, co je libo. Ale to moc nejde dohromady s tím povoláním, které dal svým učedníkům 
Kristus Pán.  

Myslíte si, že je obecně veřejná diskuze o přínosech a limitech celibátu prospěšná? 
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Asi ano, protože změna, která přijde - tedy zdobrovolnění celibátu ve všech církvích - bude 
vyžadovat změnu pohledu na faru a na život farářského páru. Léty zažité iluze o jedinečnosti 
celibátního kněze bude třeba léty zase rozpouštět do podoby obyčejného chlapa, který dostal 
Boží povolání. A nejvíce o jeho obyčejnosti ví právě jeho paní. Vážím si toho, že někteří římští 
kolegové tento stav prošlapávají zvláštním soužitím se ženou na faře. Nemají tam manželku, 
ale také ta paní není jen hospodyně. Žije po farářově boku v mezích kanonického práva.  
 
Víte, hospodyně může nadávat s kostelními tetami, protože je jen hospodyně a ne manželka. 
Stále je trochu stranou situace, ale najednou tu bude manželka, která bude pevně spojena - a 
děti - na ně se tak moc v těchto debatách zapomíná (!). A ta změna paradigmatu, jak se říká 
cize představám a předporozumění, bude trvat dlouho. Jistě, někde v Amazonii - kde jsou 
pravděpodobně ženatí kněží i dnes - je to spíše formální uzákonění stavu, ale tady ve staré 
Evropě ne. A bude to moc bolet a bude třeba bratřím a sestrám pomáhat a možná to může být 
další úroveň ekumenické spolupráce, ve které si můžeme pomoci.  

Prospělo by podle vás katolické církvi zdobrovolnění celibátu? 

Pokud to nebude bráno jako spásná revoluce, tak ano. Pokud se to stane - a já věřím, že se to 
stane - se tím navrátí k evangeliu a k Bibli i církevní tradici. Bude to krok k lidem, kterým ve 
světě kolem nás sloužíme. Bible - a na tom si stojím - neřeší, zda má či nemá být člověk ženatý, 
ale spíše, jak své manželství a službu Pánu Bohu v církvi zvládnout.  
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