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Kongregácia 
pre Klérus
                                 

           Rím, 14. máj 2014

Prot. č. 20133439

Najdôstojnejšia Excelencia,

listom z 1. októbra 2013, prot. č. 403/2012-snb ste ako 
predseda Komisie pre klérus Konferencie biskupov Slo-
venska predložili tejto Kongregácii na predpísané schvá-
lenie prepracovaný a doplnený text Direttive riguardanti 
la formazione, la vita e il servizio dei diaconi permanenti in 
Slovacchia (Smernice týkajúce sa formácie, života a služby tr-
valých diakonov na Slovensku), schválený touto biskupskou 
konferenciou počas 75. plenárnej schôdze, ktorá sa kona-
la v dňoch 3. – 4. júla 2013. 

S radosťou Vám chcem oznámiť, že toto dikastérium 
po starostlivom preskúmaní vyššie spomenutého doku-
mentu ho považuje za dobre zostavený, tak v jeho celkovej 
skladbe, ako aj vo formulácií jednotlivých odsekov. Vyni-
ká svojou jasnosťou vzhľadom na teologickú identitu dia-
konátu, cieľ jednotlivých dimenzií a etáp formácie kandi-
dátov k diakonátu ako aj vzhľadom na právny štatút, prá-
va i povinností trvalých diakonov a ich trvalú formáciu. 

Dokument ponúka užitočné usmernenia pre formá-
ciu diakonských osobností zrelých a kompletných z ľud-
ského, duchovného, intelektuálneho i  pastoračného 
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hľadiska, ako aj usmernenia pre život a  službu trvalých 
diakonov v tejto krajine. 

Javí sa byť v zhode s učením Druhého vatikánskeho 
koncilu, s pokoncilovým magistériom, s normami Kóde-
xu kánonického práva, s usmerneniami Katechizmu Ka-
tolíckej cirkvi a „Všeobecných noriem pre formáciu trvalých 
diakonov“ Kongregácie pre Katolícku výchovu a  „Direk-
tória pre život a službu trvalých diakonov“ tejto Kongregá-
cie publikovaných spolu v  r. 1998, ako aj s  nariadenia-
mi motu proprio „Omnium in mentem“ Benedikta XVI.  
(26. október 2009), ktoré upravilo kánony 1008 a  1009 
Kódexu kánonického práva. 

Po zvážení tohto všetkého táto kongregácia ochotne 
udeľuje schválenie „ad sexennium experimenti gratia“. 
Nájdete tu priložený príslušný dekrét vydaný týmto di-
kastériom s dnešným dátumom. 

Vyjadrujem čo najsrdečnejšie želanie, aby tento doku-
ment mohol byť efektívne aplikovaný všetkými, ktorých 
sa týka, a priniesť tak v hojnej miere očakávané ovocie. 

Využívam túto príležitosť na vyjadrenie svojej hlbokej 
úcty. 

V Pánovi najoddanejší služobník Vašej Najdôstojnej-
šej Excelencie 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Vaša Najdôstojnejšia Excelencia
Viliam Judák 
nitriansky biskup, predseda Komisie pre klérus
Konferencie biskupov Slovenska,
NITRA
(3 prílohy)
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Kongregácia pre Klérus

Č. 20133439

DeKRÉt

Z dôvodu rastúceho počtu trvalých diakonov v mno-
hých krajinách Kongregácia pre katolícku výchovu (pre 
semináre a vzdelávacie inštitúty) sa rozhodla vypracovať 
text, a to Základný poriadok pre formovanie trvalých diako-
nov, aby sa tak zabezpečila väčšia jednota ich formácie 
vzhľadom na výzvy tretieho tisícročia. Tento dokument 
nechce ponúknuť iba nejaké orientačné princípy týka-
júce sa formácie trvalých diakonov, ale aj niektoré spo-
ločné smernice, na ktoré majú prihliadať biskupské kon-
ferencie pri vypracúvaní Poriadkov vo svojich krajinách 
podľa normy kán. 236. Podobne táto Kongregácia pre 
klérus kvôli stanoveniu právneho štatútu, služby, spiritu-
ality a permanentnej formácie trvalých diakonov vydala 
Direktórium pre službu a život trvalých diakonov.

Tak ako nariadil Druhý vatikánsky koncil o Poriadkoch 
kňazskej formácie, od biskupských konferencií, ktoré usta-
novili trvalý diakonát, sa vyžaduje, aby predložili Svätej 
stolici na posúdenie a schválenie vlastné Poriadky. 

Konferencia biskupov Slovenska poslúchla toto na-
riadenie a majúc pred očami konkrétne potreby a osobi-
té pomery svojich partikulárnych cirkví predložila tejto 
kongregácii na predpísané schválenie aj toto obnovené 
dielo Direttive riguardanti la formazione, la vita e il servizio 
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dei diaconi permanenti in Slovacchia (Smernice týkajúce sa 
formácie, života a služby trvalých diakonov na Slovensku). 

Po náležitom zvážení všetkého podľa 4. článku motu 
proprio Ministrorum institutio (promulgovaného 25. janu-
ára 2013 najvyšším veľkňazom Benediktom XVI.) podľa 
normy č. 15 Základného poriadku pre formovanie trvalých 
diakonov táto Kongregácia schvaľuje Direttive riguardan-
ti la formazione, la vita e il servizio dei diaconi permanenti 
in Slovacchia (Smernice týkajúce sa formácie, života a služby 
trvalých diakonov na Slovensku) na šesťročné skúšobné ob-
dobie a tiež prikazuje, aby sa nimi verne riadili tí, kto-
rých sa to týka, pri zachovaní všetkého, čo treba v práve 
zachovať. Všetky rozhodnutia, ktoré sú v rozpore s týmto 
rozhodnutím, strácajú platnosť. 

V Ríme, v budove Kongregácie pre klérus, 14. má- 
ja 2014. 

+ Beniaminus kard. Stella
prefekt

        
                        + Celsus Morga Iruzubieta

   arcibiskup, sekretár

Preklad: Martin Bošanský
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Úvod

Druhý vatikánsky koncil vo svojej konštitúcii Lumen gen-
tium hovorí, že svätý Boží ľud má účasť na Kristovom 
prorockom úrade „tým, že o ňom vydáva živé svedectvo, 
najmä životom podľa viery a lásky, ako aj tým, že prináša 
obetu chvály Bohu, totiž ovocie úst vyznávajúcich jeho 
meno (porov. Hebr 13, 15)“ (LG 12). Tento dokument pri-
pomína, že „medzi jeho členmi jestvuje rozdielnosť; nie-
ktorí jeho členovia slúžia svojim bratom v posvätnej služ-
be podľa životného stavu a zamerania“ (LG 13).

Ježiš Kristus odovzdal učeníkom svoju moc, aby aj oni 
nadobudli kráľovskú slobodu a  sebazaprením i  svätým 
životom premáhali v  sebe samých kráľovstvo hriechu, 
ba aby slúžili Kristovi aj v iných ľuďoch a takto pokorou 
a trpezlivosťou privádzali svojich bratov ku Kristovi, kto-
rému slúžiť znamená kraľovať, ako povzbudzuje sv. Pavol: 
„Lebo vy ste povolaní pre slobodu, bratia, len nedávajte 
slobodu za príležitosť telu, ale navzájom si slúžte v láske!“ 
(Gal 5, 13). 

Keď sa Druhý vatikánsky koncil rozhodol obnoviť dia-
konát ako trvalú službu v Cirkvi, urobil to v rámci celko-
vej obnovy Cirkvi. Z  koncilových rozhodnutí zisťujeme 
tri dôvody obnovy trvalého diakonátu. Prvý dôvod je 
túžba obnoviť plnosť apoštolských služieb. Druhý dôvod 
je túžba posilniť sviatostné svätenie tých, ktorí sú určení 
na službu. Tretí dôvod je činnosť Cirkvi v tých oblastiach, 
kde sa cirkevný život nedá naplno uskutočniť.

V  zmysle dogmatickej konštitúcie Druhého vatikán-
skeho koncilu Lumen gentium 29, ako aj motu proprio Sac- 
rum diaconatus ordinem z 18. júna 1967, motu proprio Ad 
pascendum z 15. augusta 1972, listu Kongregácie pre kato-
lícku výchovu Come è a conoscenza zo 16. júla 1969, kán. 
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236 Kódexu kánonického práva z roku 1983, Základného po-
riadku pre formovanie trvalých diakonov z 12. februára 1998 
a Direktória pre službu a život trvalých diakonov z 22. feb-
ruára 1998, Konferencia biskupov Slovenska stanovuje 
nasledujúci Štatút trvalého diakonátu na území Slovenska 
po schválení Kongregáciou pre klérus 14. mája 2014 na 
obdobie šiestich rokov.

Zriadenie trvalého diakonátu na území Slovenska vy-
chádza z rozhodnutia Cirkvi obnoviť charizmu trvalého 
diakonátu, ako aj z  konkrétnej aktuálnej náboženskej 
situácie v niektorých diecézach, čiže z potreby pomôcť 
kňazom v  pastorácii a  aspoň čiastočne zabezpečiť du-
chovnú starostlivosť najmä v  tých farnostiach, ktoré sú 
dlhodobejšie bez vlastného duchovného pastiera.

Na území Slovenska v  cirkevných provinciách latin-
ského obradu sa zriaďuje trvalý diakonát. Treba si uve-
domiť, že diakon je vysvätený pre službu – „diakoniu“, 
nie však v  dôsledku osobných záujmov jednotlivca, ale 
v perspektíve služby Cirkvi, a to vzhľadom na liturgickú 
a pastoračnú službu, ako hierarchický stupeň v dvoch zá-
kladných formách:
1)  trvalý diakonát tých, čo ho prijímajú ako slobodní ale-

bo vdovci so záväzkom celoživotného celibátu;
2)  trvalý diakonát tých, čo ho prijímajú ako ženatí, na 

ktorých sa v prípade ovdovenia taktiež vzťahuje závä-
zok celibátu.
Diakonát bol obnovený pre permanentnú službu 

Cirkvi v  dnešnom svete. Treba vyjadriť nádej, že bude 
prijatý v  súlade s  jej potrebami, aby tak reprezentoval 
slúžiaceho Krista v slúžiacej Cirkvi.

        
  Mons. Viliam Judák, 

predseda Komisie pre klérus 
Konferencie biskupov Slovenska
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Trvalý diakonáT v živoTe Cirkvi

Cirkev ako sviatosť Krista

1. Cirkev je Boží ľud, telo Kristovo a chrám Ducha Svä-
tého.1 „Jediný prostredník, Kristus, ustanovil a  ustavič-
ne udržuje svoju svätú Cirkev ako viditeľný organizmus 
viery, nádeje a lásky na tejto zemi a prostredníctvom nej 
rozširuje medzi všetkých svoju milosť a pravdu. Netreba 
však pokladať za dve rozličné skutočnosti spoločnosť vy-
bavenú hierarchickými ustanovizňami a Kristovo tajom-
né telo; viditeľné spoločenstvo a duchovnú pospolitosť, 
Cirkev pozemskú a  Cirkev oplývajúcu nebeskými dar-
mi...“2 „A tak tento mesiášsky ľud, hoci nateraz nezahr-
nuje v  sebe všetkých ľudí, ba neraz sa javí ako maličké 
stádo, predsa je pre celé ľudstvo najistejším zárodkom 
jednoty, nádeje a spásy. Kristus ho ustanovil ako spolo-
čenstvo života, lásky a pravdy; a prijal ho tiež za nástroj 
vykúpenia všetkých a  posiela ho do celého sveta ako 
svetlo sveta a soľ zeme (porov. Mt 5, 13 – 16).“3 „Po svo-
jom zmŕtvychvstaní (porov. Rim 6, 9) zoslal na učeníkov 
svojho oživujúceho Ducha a skrze neho ustanovil Cirkev, 
svoje telo, ako všeobecnú sviatosť spásy.“4 Tým sa Cirkev 
stáva „znakom a nástrojom dôverného spojenia s Bohom 
a jednoty celého ľudstva...“5

2. Tento mesiášsky ľud má za hlavu Krista „vydaného 
za naše hriechy a vzkrieseného na naše ospravedlnenie“ 

1 Porov. DRuhý VATIKáNSKy KoNCIL: Lumen gentium. In: Doku-
menty Druhého vatikánskeho koncilu. Trnava: SSV, 2008, č. 17.

2 LG, 8.
3 Tamže, 9.
4 Tamže, 48.
5 Tamže, 1.
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(Rim 4, 25), ktorý teraz získal meno, „ktoré je nad kaž-
dé iné meno“ (Flp 2, 9) a slávne kraľuje na nebesiach. Čo 
do postavenia, tento ľud má dôstojnosť a slobodu Božích 
detí, v ktorých srdciach prebýva Duch Svätý ako v chrá-
me.6

3. Cirkev ako stvorenie Božieho slova a  milostí je 
spoločenský a  historický nástroj Božej spásy vo svete. 
V  Cirkvi sa evanjelium Ježiša Krista podáva a  apliku-
je v rôznych okolnostiach a situáciách ľudského života. 
Toto hlásanie evanjelia ponúka všetkým možnosť počuť 
o  Ježišovi Kristovi a  zažiť objatie jeho zachraňujúcej 
zvesti. Kresťania, ktorí žijú svoj život v sile lásky Ducha 
Svätého a v istote budúceho Božieho prísľubu, vlievajú 
iným životnú nádej a odvahu postaviť sa proti sile osob-
ného i spoločenského zla. V láske medzi kresťanmi Boh 
pokračuje vo vykúpení ľudstva a  dáva im silu zmierniť 
mnohé utrpenia. Vo sviatostiach, ktoré symbolizujú sku-
točný Boží dar, je stredobod a cieľ kresťanského života, 
sila Ježišovho vykúpenia, ktorá znova a znova pôsobí vo 
svete.

4. Cirkev je teda univerzálnou sviatosťou spásy; spo-
ločenské a  historické znamenie a  nástroj záchrany sve-
ta a milosti. Je tiež Kristovým telom, v ktorom prebýva 
Duch ako v chráme. Cirkev je tiež nástroj, ktorým Ježiš 
Kristus pokračuje v aktivitách spásy sveta. V tomto zmys-
le je Cirkev záchranným spoločenstvom a tiež prvým slu-
žobníkom Ježiša Krista vo svete.

5. Keď sa Druhý vatikánsky koncil rozhodol obnoviť 
diakonát ako trvalú službu v Cirkvi, urobil to v rámci cel-
kovej obnovy Cirkvi. Keďže chápanie služby závisí od po-
chopenia Cirkvi, bolo ju potrebné obnoviť podľa konci-
lových pohľadov. Až potom bolo možné pochopiť potre-
bu diakonátu v Cirkvi. Najprv bolo treba prediskutovať 

6 Porov. tamže, 9.
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potreby diakonátu v Cirkvi, aby sa pochopil ako sviatosť 
služby, ktorá realizuje tajomstvá Cirkvi v miestnych ko-
munitách.7

Miestna Cirkev

6. Cirkev je jedna a  všeobecná. Je zjednotená v  sile, 
v  jednote, vo viere a  láske, v  jednom Bohu a  Pánovi, 
v  jednom Duchu, v  jednej apoštolskej hlave a  v  údoch 
kolégia biskupov. Je všeobecná nielen v sile, ale aj v roz-
lohe, pretože „jediný Boží ľud prebýva teda medzi všet-
kými národmi sveta“8. „Vďaka tejto katolíckosti jednotli-
vé časti Cirkvi prinášajú ostatným častiam a celej Cirkvi 
svoje dary, takže i celok, i jednotlivé časti sa obohacujú, 
spolunažívajúc so všetkými ostatnými, a v  jednote spo-
ločne smerujú k plnosti. A tak Boží ľud nielenže sa utvára 
z rozličných národov, ale aj vnútorne spája rozličné sta-
vy. Medzi jeho členmi jestvuje rozdielnosť; niektorí jeho 
členovia slúžia svojim bratom v  posvätnej službe alebo 
podľa životného stavu a  zamerania... Preto v  spoločen-
stve Cirkvi oprávnene jestvujú partikulárne cirkvi, ktoré 
majú vlastné tradície, pritom však zostáva nedotknuté 
prvenstvo Petrovho stolca, ktorý je na čele celého spolo-
čenstva lásky, chráni oprávnenú rozmanitosť, ale pritom 
bdie, aby tieto zvláštnosti nielenže neškodili jednote, ale 
naopak, aby jej boli na osoh.“9

7. Miestne alebo partikulárne cirkvi nie sú len jed-
noduché administratívne časti celosvetovej Cirkvi. Po- 
dľa koncilu je Cirkev ustanovená Bohom, slovom Ježiša 
Krista, milosťou Ducha Svätého a  zverená službe ná-
stupcom apoštolov. Jedna, všeobecná Cirkev sa realizuje 

  7 Porov. Katechizmus Katolíckej cirkvi. Trnava: SSV, 1998, č. 1571.
  8 LG, 13.
  9 Tamže.
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v  partikulárnych cirkvách a  spoločenstvo viery, lásky 
a  apoštolskej jednoty týchto cirkví budujú jednu vše-
obecnú Cirkev.10 

Spoločná zodpovednosť

8. „Cirkev sa zrodila nato, aby šírením Kristovho kráľov-
stva po celej zemi na slávu Boha otca urobila všetkých 
ľudí účastnými spásonosného vykúpenia a ich prostred-
níctvom účinne viedla celý svet ku Kristovi. Každá čin-
nosť tajomného tela zameraná na tento cieľ sa volá apoš-
tolát, ktorý Cirkev uskutočňuje pomocou svojich údov, 
pravda, rozličným spôsobom. Lebo kresťanské povolanie 
je svojou povahou aj povolaním na apoštolát. Ako v ži-
vom ústrojenstve ani jeden úd sa nespráva čisto pasívne, 
ale má účasť na živote a spolu i na činnosti celého orga-
nizmu, priam tak v Kristovom tele, t. j. v Cirkvi, ‚celé telo... 
podľa činnosti primeranej každej časti, rastie a buduje sa v lás-
ke‘ (Ef 4, 16). Ba v  tomto tele jednotlivé údy sú natoľko 
zviazané a pospájané (porov. Ef 4, 16), že by bolo treba 
označiť za neužitočný pre Cirkev i pre seba úd, ktorý pri-
merane neprispieva k rastu celého organizmu.“11 „Na vy-
konávanie tohto apoštolátu Duch Svätý, ktorý po sväcuje 
Boží ľud kňazským účinkovaním a  sviatosťami, udeľuje 
veriacim osobitné dary (porov. 1 Kor 12, 7), ,každému, ako 
chce‘ (1 Kor 12, 11), aby aj oni – ,podľa toho, kto aký dar do-
stal‘ – navzájom si ňou pomáhali ,ako dobrí správcovia mno-
hotvárnej Božej milosti‘ (1 Pt 4, 10), na zveľadenie celého 
tela v  láske (porov. Ef 4, 16). Prijatím týchto chariziem, 
i  tých najmenších, pre každého veriaceho vzniká právo 

10 Porov. DRuhý VATIKáNSKy KoNCIL: Christus Dominus. In: Doku-
menty Druhého vatikánskeho koncilu, č. 6 a LG, 23.

11 DRuhý VATIKáNSKy KoNCIL: Apostolicam actuositatem. In: Doku-
menty Druhého vatikánskeho koncilu, č. 2.
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a povinnosť uplatňovať ich v Cirkvi a vo svete na osoh 
ľudí a povznesenie Cirkvi...“12

Vzťah medzi posvätnými služobníkmi a pokrstenými 
veriacimi

9. Centrálne postavenie osoby veriaceho v platnom ká-
nonickom normatíve je zrejmé, ak berieme do úvahy, 
že celá druhá kniha kódexu, ktorá je venovaná Božiemu 
ľudu, začína práve definíciou tohto „stavu“, môžeme po-
vedať podstatného,13 keďže je spoločný pre všetkých čle-
nov Cirkvi. Veriaci sú totiž všetci, ktorí prijali krst, teda 
tak laici, ako klerici; ženatí, ako aj rehoľníci. Pokrstení 
predstavujú nový Boží ľud, ktorému „sa však zapáčilo po-
sväcovať a spasiť ľudí nie každého osve, bez akéhokoľvek 
vzájomného spojenia, ale vytvoriť z nich ľud, ktorý by ho 
pravdivo poznal a sväto mu slúžil.“14 Tak sa pokrstení stá-
vajú účastnými Pánovho poslania v jeho úlohe kňazskej, 
ako prostredníka medzi Bohom a ľuďmi;15 prorockej, ako 
poslaného ohlasovať otcovo kráľovstvo;16 a  kráľovskej, 
ako postaveného za hlavu všetkých vecí a  všetkých ná-
rodov.17

10. Všeobecné kňazstvo všetkých veriacich sa vykoná-
va „prijímaním sviatostí, modlitbou a vzdávaním vďaky, 

12 AA, 3.
13 „Veriaci sú tí, ktorí ako krstom včlenení do Kristovho tela sú usta-

novení za Boží ľud, a tým, že sa svojím spôsobom stali účastní na 
Kristovej kňazskej, prorockej a  kráľovskej úlohe, sú podľa svojho 
vlastného postavenia povolaní uskutočňovať poslanie, ktoré Boh 
zveril Cirkvi, aby ho plnila vo svete“ (kán. 204 § 1 KKP).

14 LG, 9.
15 Porov. DRuhý VATIKáNSKy KoNCIL: Sacrosanctum concilium. In: 

Dokumenty Druhého vatikánskeho koncilu, č. 5.
16 LG, 35.
17 Pozri tamže, 13.
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svedectvom svätého života, sebazapieraním a činorodou 
láskou,“18 zatiaľ čo účasť na prorockej úlohe sa uskutoč-
ňuje, keď Boží ľud „o ňom vydáva živé svedectvo, najmä 
životom podľa viery a lásky, ako aj tým, že prináša obetu 
chvály Bohu, totiž ovocie úst vyznávajúcich jeho meno 
(porov. Hebr 13, 15)“.19 ohľadne účasti na kráľovskej úlohe, 
Kristus odovzdal učeníkom svoju moc, „aby aj oni nado-
budli kráľovskú slobodu a  sebazaprením i  svätým živo-
tom premáhali v sebe samých kráľovstvo hriechu (porov. 
Rim 6, 12), ba aby slúžili Kristovi aj v iných ľuďoch a tak 
pokorou a trpezlivosťou privádzali svojich bratov ku Krá-
ľovi, ktorému slúžiť znamená kraľovať.“20

11. Cirkev sa nepredstavuje ako homogénna a  nedi-
ferencovaná spoločnosť, v  ktorej všetci členovia majú 
rovnakú zodpovednosť, ale je „z  Božieho ustanovenia 
usporiadaná a  spravovaná v  obdivuhodnej rôznosti“.21 
Konkrétne spôsoby, ktorými sú jednotlivci povolaní spo-
lupracovať na jej budovaní, sú medzi sebou podstatne od-
lišné. V prostredí kresťanského spoločenstva existuje jas-
ný rozdiel úloh medzi tými, čo prijali posvätnú vysviacku 
(posvätní služobníci alebo klerici) a všetkými ostatnými 
veriacimi (laikmi). Na jednej strane služobné alebo hie-
rarchické kňazstvo, vlastné kňazskému a  biskupskému 
stavu, sa líši podstatne a nielen stupňom od všeobecné-
ho kňazstva veriacich,22 na druhej strane cirkevné úrady, 
ktoré sú spojené s vykonávaním posvätnej alebo výkon-
nej moci, sú rezervované klerikom. ohľadne týchto mocí 
treba pripomenúť, že Cirkev sa zakladá a predstavuje ako 
spoločnosť vybavená hierarchickými ustanovizňami,23 

18 Tamže, 10.
19 Tamže, 12.
20 Tamže, 36.
21 Tamže, 32.
22 Porov. tamže, 10.
23 Porov. tamže, 8.
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a je teda charakterizovaná hierarchickým zriadením.24 Je 
jasné, že klerici a laici netvoria dve oddelené kategórie, 
keďže odlišnosť zakorenená v sviatosti posvätného stavu 
sa týka rozličnosti príslušných špecifických úloh a  slu-
žieb, ktoré nič nepridávajú ani neodnímajú dôstojnosti 
a slobode, ktorá je spoločná pre všetkých členov Cirkvi.  

12. hoci každý kresťan vlastní nejaký dar Ducha Svä-
tého, neprijíma každý ten istý dar. V  Cirkvi je jednota 
v poslaní, ale rozličnosť v službe.25 Stredobodom medzi 
služobnými darmi, ktoré Kristus dáva Cirkvi, sú vysväte-
ní služobníci – biskupi, kňazi a diakoni. Tieto služby exis-
tovali v Cirkvi od novozákonných čias. Tieto tri svätenia 
patria k podstate služieb v Cirkvi a chápu sa v Cirkvi ako 
zvláštne služby, ktoré Ježiš Kristus chcel a  opatril ich 
špeciálnou milosťou Ducha Svätého. hlavným poslaním 
týchto svätých stupňov je viesť Cirkev podľa Kristovho 
poverenia. Tieto tri stupne služby koordinujú ostatné 
služby, cez ktoré Cirkev žije a pôsobí. Poslaním služieb 
v Cirkvi je naplniť slová apoštola Pavla: „aby pripravova-
li svätých na dielo služby, na budovanie Kristovho tela“ 
(Ef 4, 12). Biskup špeciálnym spôsobom predsedá a vedie 
partikulárnu cirkev za pomoci kňazov. Úloha diakonov je 
byť pomocníkmi biskupov a kňazov v liturgickom a pas-
toračnom živote, v  sociálnej a  charitatívnej činnosti,26 
a opravdivým životom vyjadriť poslanie služby pre všet-
kých.

Posvätní služobníci alebo klerici

13. Zatiaľ čo kán. 207 KKP potvrdzuje, že v Cirkvi sú me-
dzi veriacimi posvätní služobníci, nazývaní aj klerici, nie 

24 Pozri názov III. kapitoly LG.
25 Porov. AA, 2.
26 Porov. KoNgREgáCIA PRE KAToLíCKu VýChoVu: Základný 

poriadok pre formovanie trvalých diakonov. Trnava: SSV 2002, s. 18.
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je z  jeho znenia celkom jasné, kto nimi sú. Predsa náj-
deme ich komplexnú definíciu v  kán. 1008 KKP, ktorý 
bol upravený na základe motu proprio Omnium in men-
tem27 a  znie nasledovne: „Sviatosťou posvätného stavu 
sa z  božského ustanovenia niektorí spomedzi veriacich 
nezmazateľným znakom, ktorým sa označujú, ustanovu-
jú za posvätných služobníkov,“28 sú teda: posvätení a ur-
čení slúžiť Božiemu ľudu, každý vo svojom stupni, novým 
a osobitným spôsobom.29

14. Zákonodarca zdôrazňuje, že existencia týchto po-
svätných služobníkov prináleží božskému ustanoveniu, 
a  teda nezmeniteľnému zo strany Cirkvi. Nepochádza 
teda z  ľudského rozhodnutia, vplyvom potreby zabez-
pečiť kresťanskému spoločenstvu prvých storočí stálu 
a funkčnú organizačnú štruktúru, ale bola chcená samot-
ným Kristom.

15. Stáva sa posvätným služobníkom prostredníctvom 
sviatosti posvätného stavu, ktorá determinuje preme-
nu v tých, čo ju prijímajú; ktorá sa označuje tradičným 
termínom „nezmazateľný znak“ a  je natoľko hlboká, že 
je nezmeniteľná. Táto je pomenovaná ako „posvätenie“, 
ktoré predpokladá to krstné, a  ide o  určenie na službu 
Božiemu ľudu, vysluhovanie sviatostí a  vedenie spolo-
čenstva. Taká služba pozná rozličné rády alebo stupne, 
ktoré kán. 1009 §1 KKP špecifikuje v episkopáte, presby-
teráte a diakonáte.30 

27 Pozri BENEDIKT XVI.: Omnium in mentem. Apoštolský list daný 
motu proprio, 26. 10. 2009, in AAS 102 (2010), s. 8 – 18.

28 Táto časť ostala nezmenená vzhľadom na predchádzajúcu formulá-
ciu kán. 1008 KKP.

29 V tejto formulácii je možné vidieť zmenu. V kán. 1008 KKP, pred 
zmenou motu proprio Omnium in mentem sa uvádzalo: „... ktorí sú 
vysviacaní a určení, aby primerane svojmu stupňu, plniac v osobe 
Krista hlavy učiacu, posväcovaciu a riadiacu úlohu, pásli Boží ľud.“

30 Porov. gIoRgIo FELICIANI: Il popolo di Dio. Bologna: Società edi-
trice il Mulino, 2003 3, s. 49 – 50.
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16. Biskupi sú ustanovení za pastierov Cirkvi, aby ako 
nástupcovia apoštolov vyučovali náuku, vysluhovali kult 
a viedli veriacich. Vskutku biskupskou vysviackou im je 
zverená nielen úloha posväcovať, ale aj vyučovať a  ria-
diť.31

17. Tie isté úlohy sú odovzdané v podriadenom stupni 
kňazom, aby spolupracovali s biskupmi, ohlasovali Božie 
slovo, zúčastňovali sa špeciálnym spôsobom na Kristo-
vom kňazstve a konali ich mocou, ktorá im prináleží. 32

18. Na nižšom stupni cirkevnej hierarchie sú diako-
ni, ktorí nevykonávajú služobné kňazstvo, ale pomáhajú 
biskupom v službe kresťanskému spoločenstvu vykoná-
vajúc určité úlohy. 33 Na diakonov sa vkladajú ruky „nie 
na kňazstvo, ale na službu“34. Táto charakteristika spolu 
s  napomenutím sv. Polykarpa, ktoré taktiež cituje spo-
mínaná konštitúcia v tom istom bode, opisuje teologickú 
identitu, ktorá je špecifická pre diakona. Byť totiž účast-
ný jedinečnej cirkevnej služby je v Cirkvi charakteristic-
kým sviatostným znamením Ježiša Krista – služobníka.35

19. už spomínaný dokument motu proprio Omnium 
in mentem pridáva nový paragraf kán. 1009 KKP. Ten-
to kánon má teda tri paragrafy, a to spôsobom, že v pr-
vom a druhom ostáva text pôvodného znenia, zatiaľ čo 

31 „Biskupi, ktorí sú z  božského ustanovenia nástupcovia apoštolov 
skrze Ducha Svätého, ktorý im je daný, ustanovujú sa v Cirkvi za 
pastierov, aby aj oni boli učiteľmi náuky, kňazmi posvätného kultu 
a služobníkmi riadenia“ (kán. 375 §1 KKP). Pozri aj LG, 19 – 20.

32 Pozri DRuhý VATIKáNSKy KoNCIL: Presbyterorum ordinis. In:  
Dokumenty Druhého vatikánskeho koncilu, č. 2, 4 – 6.

33 Pozri LG, 20, 29.
34 Constitutiones Ecclesiae Aegyptiacae, III, 2: ed. Funk, Didascalia, II,  

s. 103.
35 „Nech sú milosrdní, pracovití, kráčajúci v pravde Pána, ktorý sa stal 

sluhom všetkých“ (Sv. Polykarp, Ad Philippenses 5, 2: ed. Funk, I,  
s. 300 o Kristovi hovorí: „omnium diaconus factus“ (stal sa služob-
níkom všetkých).
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v treťom, ktorý sa pridáva, je uvedené: Tí, ktorí sú usta-
novení v posvätnom stave episkopátu alebo presbyterá-
tu, prijímajú úlohu a možnosť konať v osobe Krista hla-
vy, zatiaľ čo diakoni sú oprávnení slúžiť Božiemu ľudu 
v službe liturgie, slova a lásky.36 

20. Služba – diakonia – prináleží k podstatnému po-
slaniu Cirkvi a  zvláštnym spôsobom jej služobníkom; 
diakonovi je táto služba zverená z  úradu. Takto presne 
to vyjadruje udalosť ustanovenia siedmich diakonov pre 
službu pri stoloch.37 

21. Diakonát je udeľovaný zvláštnym vyliatím Du-
cha Svätého – ordináciou –, ktorý v tom, kto ho prijíma, 
uskutočňuje špecifické pripodobnenie sa Ježišovi Kristo-
vi, Pánovi a služobníkovi všetkých.

22. Veriaci je teda účastný zvláštnym spôsobom na Je-
žišovej službe prostredníctvom sviatostnej cesty. Tak ako 
dva stupne účasti na kňazstve – episkopát a presbyterát, 
aj stupeň služby – diakonát – sú udeľované všetky tri svia-
tostným úkonom, ktorý sa volá ordinácia, alebo vysviac-
ka, t. j. sviatosťou posvätného stavu.38 Diakonát nie je jed-
nou časťou kňazstva a neobsahuje kňazské úlohy. Diakon 
však prináleží hierarchii a svojím vlastným spôsobom je 
účastný na činnosti, ktorá je charakteristická hierarchic-
kému kňazstvu. Jeho úlohou je pomáhať kňazom a slúžiť 
celému spoločenstvu Cirkvi.39

23. Matériou diakonskej vysviacky je vkladanie rúk 
biskupa. Formu tvorí modlitba vysviacky, ktorá je vyjad-
rená v troch častiach – v anamnéze, v epikléze a v prí-
hovore. Anamnéza, ktorá prechádza dejinami spásy 
a smeruje ku Kristovi, odvoláva sa na levitov, na ich kul-
tové poslanie a  na sedem diakonov zo Skutkov apoštolov 

36 Porov. BENEDIKT XVI.: Omnium in mentem, 3.
37 Porov. Sk 6, 1 – 6.  
38 Porov. KKC, 1554.
39 Porov. tamže. 
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a pripomína ich lásku. V epikléze je vyjadrená nalieha-
vá prosba o sedem darov Ducha Svätého, aby ordinand 
napodobňoval Krista ako „diakona“. Príhovor nabáda 
k ušľachtilému a bezúhonnému životu. Podstatná forma 
sviatosti je v  epikléze, ktorá spočíva v  slovách: „Pane, 
prosíme, zošli na nich Ducha Svätého, aby ich darom tvo-
jej sedmorakej milosti posilňoval na verné vykonávanie 
diela služby.“40 Sedem darov pochádza z úryvku Izaiáša41, 
ktorý bol vzatý z  rozšíreného prekladu Septuaginty. Ide 
o dary Ducha Svätého, ktoré sú dané Mesiášovi a na kto-
rých majú noví ordinandi účasť.

24. Diakonát ako stupeň posvätného stavu vtláča svia-
tostný charakter a udeľuje špecifickú sviatostnú milosť. 
Charakter diakonátu je pripodobňujúcim a rozlišujúcim 
znamením, nezmazateľne vtlačeným do duše, ktoré pri-
podobňuje toho, kto je svätený Ježišovi Kristovi, ktorý sa 
stal „diakonom“, teda služobníkom všetkých.42 Toto zna-
menie obnáša špecifickú sviatostnú milosť, ktorá je silou, 
vigor specialis, darom pre život v novej skutočnosti spôso-
benej sviatosťou. „Diakoni, posilnení sviatostnou milos-
ťou, slúžia Božiemu ľudu diakoniou liturgie, slova a lásky 
v spoločenstve s biskupom a  jeho presbytériom.“43 Ako 
vo všetkých sviatostiach, ktoré vtláčajú charakter, má 
milosť trvalú účinnosť. Stále znova sa rozvíja v  miere, 
akou je neustále opätovne prijímaná vo viere.

25. Diakoni majú účasť na nižšom stupni cirkevnej 
služby. Pri vykonávaní svojej moci sú teda nevyhnutne 
závislí od biskupov, ktorí majú plnosť sviatosti kňaz-
stva. okrem toho sú v mimoriadnom vzťahu ku kňazom 
a v spoločenstve s nimi sú povolaní slúžiť Božiemu ľudu.44

40  Rímsky pontifikál. Trnava: SSV, 1981, s. 87.
41  Porov. Iz 11, 2.
42  Porov. KKC, 1570.
43  Tamže, 1588.
44  Porov. CD, 15.
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povolania na Trvalý diakonáT

Identita diakona

26. Diakonát má svoj pôvod v apoštolských časoch a pre-
kvital v  prvých štyroch storočiach histórie Cirkvi. Ne-
skôr pre mnohé príčiny diakonát v západnej Cirkvi zani-
kol a stal sa len stupňom ku kňazskému stavu. Vo východ-
ných cirkvách sa zachovala liturgická služba diakona, 
hoci služba núdznym v spoločenstve je neznáma.

27. Druhý vatikánsky koncil obnovil diakonát ako tr-
valú službu v Cirkvi. Z koncilových rozhodnutí zisťujeme 
tri dôvody jeho obnovy. Prvý dôvod je túžba obnoviť pl-
nosť apoštolských služieb. Druhý dôvod je túžba posilniť 
sviatostné svätenie tými, ktorí sú určení pre diakonskú 
funkciu. Tretí dôvod je činnosť Cirkvi v tých oblastiach, 
kde sa cirkevný život nedá naplno uskutočniť. V posled-
ných storočiach Katolícka cirkev nemala skúsenosť ak-
tívnej služby diakonátu, preto nie je prekvapujúce, že 
s určovaním teórie i praxe diakonátu boli ťažkosti službu 
diakonátu definovať. Diakonská prax sa prejavovala len 
v liturgii. Sociálne aktivity prvotnej Cirkvi sa ťažko pri-
jímali ako model pre trvalý diakonát. Trvalý diakonát sa 
objavil v  čase, keď prekvitali laické služby ako máloke-
dy predtým a keď niektoré oblasti Cirkvi pocítili pokles 
počtu kňazov. Toto spôsobilo nesprávny pohľad na dia-
konov ako laických služobníkov, ktorí preberajú povin-
nosti klerikov. Na diakonov je potrebné pozerať sa ako na 
spoluzodpovedných za pastoráciu Cirkvi, najmä v sociál- 
nej a  charitatívnej oblasti.45 Diakoni sa majú kreatívne 

45 porov. Kongregácia pre klérus: Direktórium pre službu a život trvalých 
diakonov. Trnava: ssV, 2002, č.  37 – 38.
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zúčastňovať na pastoračných aktivitách a obraz diakona 
má vychádzať zo Svätého písma a Tradície. 

28. Treba si uvedomiť, že diakon je vysvätený na služ-
bu – diakoniu.46 Táto patrí k základným službám, ktoré 
Ježiš zveril Cirkvi. Pri vysviacke Kristus požehnáva úmy-
sel slúžiť. Pri tejto sviatosti položí biskup ruky na hlavu 
diakona v mene Cirkvi a prosí Boha, aby ho naplnil dar-
mi Ducha Svätého, aby bol schopný splniť svoje posla-
nie. Veriaca komunita potom prijíma diakona ako také-
ho, ktorému sa vo sviatostnom zasvätení natrvalo zveruje 
osobitná služba. Biskup ako nástupca apoštolov predsedá 
miestnej cirkvi. Jemu prináleží zodpovednosť za prav-
divé ohlasovanie Božieho slova, vysluhovanie sviatostí 
Cirkvi a za vedenie ľudí k Bohu. V diecéze pracujúci kňa-
zi reprezentujú biskupa v miestnych komunitách. Robia 
to ohlasovaním Slova, vysluhovaním sviatostí a vedením 
ľudí vo viere a láske. V jednote s biskupom a kňazom dia-
koni sú svätení na odlišnú službu, čo je vyjadrené v ich 
mene. Ak starobylá tradícia hovorí, že diakoni sú svätení 
na službu – „non ad sacerdotium, sed ad ministerium ma-
nus imponuntur“47 – tak prvoradé zameranie diakonátu 
je záujem o biednych v Cirkvi. Aj na počiatku to bola ich 
prvoradá úloha. Starobylý spis o  diakonských úlohách 
uvádza veľmi širokú oblasť charitatívnych činností, na 
ktorých sa má diakon podieľať. To sa týka sociálnej služby 
v miestnej cirkvi, ktorá má bohatú históriu. Samozrejme, 
nielen diakon sa má angažovať v tejto službe. ona sa totiž 
dotýka všetkých kresťanov ako bezprostredná povinnosť 
života v snahe napodobniť Krista. Na prvom mieste je to 
služba biskupov a  kňazov. Ale je to tiež úloha diakona, 
ktorý silou vysviacky sa stáva reprezentantom Cirkvi 

46  porov. KKC, 1569.
47  Porov. LG, 29.
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v tejto oblasti. Pápež Pavol VI. ho nazval: animátor a pod-
porovateľ cirkevnej služby v  miestnych kresťanských 
podmienkach, a  tiež znamenie sviatosti samého Krista, 
ktorý prišiel, nie aby sa mu slúžilo, ale „aby sám slúžil“.48 
Diakon sa stáva symbolom vnútorného spojenia troch 
platforiem života Cirkvi: Slovo, sviatosť, služba. Stará 
tradícia poukazuje na to, že diakon bol služobník stola 
chudobných a rozdávateľ prijímania pri Pánovom stole. 
Podobne jestvuje spojitosť medzi službou hlásania evan-
jelia a službou núdznym. V rámci svojho liturgického po-
slania diakon privádza chudobných do Cirkvi a  Cirkev 
približuje chudobným. Svojím poslaním symbolizuje ako 
eucharistickú úctu, tak aj službu núdznym.

Povolanie kandidátov

29. Diakoni sú ordinovaní biskupom na službu v diecéze, 
v ktorej je diakon službou spojený s biskupom a kňazmi. 
Keďže diakonská služba sa zameriava na diecéznu cir-
kev, záverečné posúdenie povolania patrí biskupovi. Aby 
bol diakon ordinovaný, musí prejavovať záujem o široký 
okruh diecéznych potrieb a byť pripravený zapojiť svoje 
schopnosti a sily do širokého pastoračného plánu s iný-
mi služobníkmi Cirkvi. Má prejavovať poslušnosť bisku-
povi a ochotu spolupracovať s kňazmi. u tých, ktorí sú 
povolaní na túto službu, sa predpokladá citová a osobná 
zrelosť, svätosť a vlastnosti potrebné na službu, ktoré by 
mali byť zjavné veriacim komunity, kde žijú.

Služobníci diakonátu

30. V  dokumentoch Druhého vatikánskeho konci-
lu a  v  pápežských dokumentoch sú vyjadrené zásady 

48  PAVoL VI.: Ad pascendum. In: Rímsky pontifikál, s. 15.
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diakonátu. opisujú širokú oblasť aktivít. Na základe tých-
to dokumentov možno rozlíšiť tri základné platformy 
diakonskej služby: láska a spravodlivosť, slovo, liturgia. 
a)  Služba lásky a spravodlivosti. Na počiatku Cirkvi a po-

čas prvých storočí bol diakonát primárne službou lás-
ky a  spravodlivosti. Prvý metaforický opis diakona: 
„oči, uši, ústa, srdce a  duša biskupa“49 hovorí o  po-
vinnosti diakona nachádzať núdznych, privádzať ich 
k biskupovi a do Cirkvi. Diakoni nech týchto ľudí vy-
hľadávajú v mene Cirkvi a v mene Krista.

b)  Služba Božiemu slovu. Diakonská služba slovu je tiež 
veľmi potrebná. Má zahŕňať ohlasovanie evanjelia 
v liturgii, kázanie, katechizáciu a rôzne formy výuky. 
Kódex kánonického práva hovorí: „presbyteri a diakoni 
majú splnomocnenie kázať všade, ktoré však treba 
používať s aspoň predpokladaným súhlasom rektora 
kostola, ak toto splnomocnenie kompetentný ordi-
nár neobmedzil alebo neodňal, alebo ak partikulárny 
zákon nevyžaduje jeho výslovné povolenie“.50 okrem 
týchto oficiálnych možností majú diakoni mnoho 
iných príležitostí hovoriť o Ježišovi Kristovi. Diakoni, 
ktorí majú civilné zamestnanie, sa stávajú svedkami 
evanjelia na svojom pracovisku a  prinášajú Ježišovo 
učenie do rôznych konkrétnych okolností individuál-
neho a spoločenského života. 

c)  Služba v liturgii. Druhý vatikánsky koncil zdôrazňuje: 
„Liturgia je vrcholom, ku ktorému smeruje činnosť 
Cirkvi, a zároveň prameňom, z ktorého prúdi všetka 
jej sila.“51 Toto platí i pre diakonskú službu v zmysle 
liturgických smerníc.52

49  Porov. Didascalia apostolorum, II. 44, 4.
50  Kán. 764 KKP.
51  SC, 10.
52 V zhromaždení veriacich diakon prednáša prosby veriacich a pre-

berá ich dary. V  bohoslužbe obety asistuje kňazovi pri oltári, 
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Zriadenie trvalého diakonátu na území Slovenska

31. Zriadenie trvalého diakonátu na území Slovenska vy-
chádza z rozhodnutia Cirkvi obnoviť charizmu trvalého 
diakonátu, ako i z konkrétnej aktuálnej náboženskej si- 
tuácie v  niektorých diecézach, čiže z  potreby pomôcť 
kňazom v  pastorácii a  aspoň čiastočne zabezpečiť du-
chovnú starostlivosť najmä v  tých farnostiach, ktoré sú 
dlhodobejšie bez vlastného duchovného pastiera.

32. Na území Slovenska, v cirkevných provinciách latin-
ského obradu, sa zriaďuje trvalý diakonát, nie však v dôsled-
ku osobných záujmov jednotlivca, ale v perspektíve služby 
Cirkvi, a to vzhľadom na liturgickú a pastoračnú službu, ako 
hierarchický stupeň v dvoch základných formách:
1) trvalý diakonát tých, čo ho prijímajú ako slobodní ale-

bo vdovci so záväzkom celoživotného celibátu;
2) trvalý diakonát tých, čo ho prijímajú ako ženatí, na 

ktorých sa v prípade ovdovenia taktiež vzťahuje závä-
zok celibátu.

Požiadavky na kandidátov podľa životného stavu

33. už od čias apoštolov až podnes, v latinskej, ako aj vo 
východnej Cirkvi, diakoni, ako všetci vyšší klerici, boli 
viazaní zákonom celibátu, spočívajúcom v  zákaze uzatvo-
riť manželstvo pre tých, ktorí sú už vysvätení in sacris.53 
Počnúc 12. storočím, a  rozhodujúcim spôsobom od 19. 
storočia, latinská Cirkev postupne smerovala k tomu, aby 

pomáha rozdávať sväté prijímanie, prepúšťa Boží ľud. Diakon má 
tiež iné liturgické povinnosti, ako slávnostný krst, asistuje pri uza-
tváraní manželstva, prináša viatikum zomierajúcim, predsedá pri 
pohreboch. Predsedá tiež bohoslužbe slova a liturgii hodín, vysta-
vuje a  požehnáva oltárnou sviatosťou, vedie kajúcne pobožnosti 
a vysluhuje v Cirkvi rozličné sväteniny.

53  Porov. kán. 1087 KKP.
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vyberala kandidátov pre posvätné rády výlučne spome-
dzi neženatých mužov, avšak s  povinnosťou úplnej zdr-
žanlivosti pre všetkých klerikov ustanovených v  posvätných 
rádoch, tak ženatých, ako aj slobodných.54 Konštitúcia 
Lumen gentium Druhého vatikánskeho koncilu udeľuje 
možnú výnimku zo všeobecného zákona úplnej zdržan-
livosti klerikov, predvídajúc možnosť pripustiť k posvät-
nému rádu diakonátu nielen neženatých mužov, ale aj 
mužov zrelého veku, ktorí žijú v manželstve. 55

34. Musí sa vyhnúť presvedčeniu, že existuje výluč-
né alebo prevažné spojenie medzi trvalým diakonátom 
a  manželstvom alebo manželským spolunažívaním. Aj 
stav trvalého diakona, ako súčasť klerického stavu, je 
charakterizovaný povinnosťou úplnej zdržanlivosti, kto-
rou sú viazaní neženatí klerici. Zatiaľ čo pripustenie k tr-
valému diakonátu mužov, ktorí žijú v manželstve, pred-
stavuje skôr výnimku ako pravidlo. 56

Slobodní
35. „Z nariadenia Cirkvi schváleného samotným ekume-
nickým koncilom, tí mladíci, ktorí sú povolaní na diako-
nát, sú viazaní zachovávať zákon celibátu.“57 Tento zákon, 
ktorý slobodne zachovávajú tí, ktorí sú obdarení touto 
charizmou, veľmi vyhovuje posvätnej službe. Permanen- 
tný diakonát vykonávaný v celibáte vtláča službe niektoré 
zvláštne znaky. Je vložená sviatostná totožnosť s Kristom 
v  kontexte s  nerozdeleným srdcom, totiž so snúbenec-
kým rozhodnutím výlučnej, večnej, celkom jedinečnej 
a najvyššej lásky: takto službu Cirkvi bude môcť diakon 
vykonávať v  plnej oddanosti a  ohlasovanie kráľovstva 

54 Porov. kán. 132 KKP 1917.
55 Porov. LG, 29.
56 Pozri KoNgREgáCIA PRE KLéRuS: List z  26. 7. 2012, Prot.  

č. 20122421.
57 PAVoL VI.: Sacrum diaconatus ordinem, s. 699.
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bude potvrdzovať svojím šľachetným svedectvom života, 
ktorý opustí pre túto službu aj najväčšie dobrá.58

Ženatí
36. „Ak ide o ženatých mužov, treba dávať pozor, aby sa 
títo usilovali len o diakonát, a ukázali, že už viac rokov 
žijú v manželstve a dobre vedú seba i svoj dom, teda, že 
ich manželka aj deti žijú kresťanským životom a vynikajú 
neporušenou povesťou.“59 okrem toho pre ašpiranta je 
ustanovená stála požiadavka, že medzi kandidátov môže 
byť prijatý len tak, ak existuje súhlas manželky, pričom 
je potrebná aj jej bezúhonnosť mravov a také vlastnosti, 
ktoré nebudú brániť jej mužovi vykonávať službu, ani ju 
nebudú znehodnocovať.60

Vdovci
37. „Podľa tradície učenia Cirkvi, diakoni aj v  staršom 
veku, po prijatí diakonátu, nemajú uzavrieť manželstvo.“61 
Ten istý zákon platí aj pre vdovcov. Ich povolanie spočíva 
v príklade ľudskej a duchovnej bezúhonnosti preukáza-
nej vo vlastných životných podmienkach. okrem toho, 
aby vdovci mohli byť prijatí, majú preukázať, že ich deti 
majú zabezpečenú ľudskú a kresťanskú starostlivosť, ale-
bo sú schopní sa o ne primerane postarať.62

Zasvätení  
38. Trvalí diakoni patriaci k inštitútom zasväteného živo-
ta alebo spoločnostiam apoštolského života sú povolaní 
na  svoju službu prijatím zvláštnej charizmy. hoci svoju 

58  Porov. ZP, 36.
59  PAVoL VI.: Sacrum diaconatus ordinem, 13.
60  Porov. tamže, 11.
61  Tamže, 16.
62  Porov. ZP, 38.
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pastoračnú činnosť vykonávajú v  jurisdikcii miestneho 
ordinára, predsa sa na nej podieľajú osobitným znakom 
ich stavu rehoľného alebo zasväteného života. V  tejto 
službe sa usilujú spájať svoj rehoľný stav alebo zasvätený 
život so služobným, a tak svojím špeciálnym darom pri-
spievať k poslaniu Cirkvi.63

63  Porov. tamže, 39.
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eTapy FormáCie Trvalého diakonáTu

Rozmery formácie

Ľudský rozmer formácie
39. Cieľom ľudského rozmeru formácie je formovať osob-
nosť posvätných služobníkov tak, aby sa stali pre ľudí 
nie prekážkou, ale mostom, ktorým by sa mohli ľahšie 
stretnúť s Ježišom Kristom, Vykupiteľom človeka.64 Títo 
majú byť tak formovaní, aby nadobudli a zdokonalili sa 
v súbore ľudských vlastností, pomocou ktorých sa môžu 
tešiť dôvere, byť schopní jasne niesť bremeno pastorač-
nej služby a ľahšie rozvíjať stretnutie a dialóg s blížnym.65

40. Pre ženatých kandidátov prežívať lásku znamená 
dať seba samých vlastným manželkám vo vzájomnom 
darovaní s  jediným, verným a nerozlučným putom, po- 
dľa obrazu lásky Krista voči Cirkvi; rovnako to znamená 
prijať deti, milovať ich a  vychovávať, a  tak odovzdávať 
rodinné spoločenstvo celej Cirkvi a  spoločnosti. Toto 
povolanie je dnes veľmi znehodnocované pre nesmier-
ne narušenie niektorých základných hodnôt, neskrotnej 
túžby po rozkoši a narušenému chápaniu skutočnej slo-
body. Na dosiahnutie svojej plnosti povolanie k rodinné-
mu životu vyžaduje, aby bolo živené modlitbou, liturgiou 
a každodenným darovaním seba samého.66

Duchovný rozmer formácie
41. Prvok, ktorý viac poukazuje na diakonskú spirituali-
tu, je zjavenie a  účasť na láske Krista služobníka, ktorý 
sa neprišiel dať obsluhovať, ale slúžiť. Kandidátovi treba 
pomáhať, aby postupne dosiahol vlastnosti, ktoré, hoci 

64  Porov. JáN PAVoL II.: Pastores dabo vobis. Trnava: SSV, 1994, č. 43.
65  ZP, 66.
66  Tamže, 68.
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nie výlučne, ale predsa špecificky, sú pokladané za dia-
konské, ako jednoduchosť srdca, darovanie seba samého 
nehľadiac na vlastné pohodlie; pokorná láska a  služba 
k  bratom, najmä k  najchudobnejším, súcit s  bolesťou 
a chudobou trpiacich, slobodne zvolená forma života de-
lenia a chudoby. Mária, služobnica Pána, poskytuje ochra-
nu na tejto ceste a každodennou modlitbou posvätného 
ruženca je vzývaná ako Matka a Pomocnica.67

 42. Na osvojenie si takejto vlastnosti je prameňom 
Eucharistia, ktorá potvrdzuje službu diakona osobit-
ným znakom. Služba chudobným sa spája spolu so služ-
bou oltára. Preto je kandidát vyzvaný, aby každodenne, 
alebo aspoň častejšie v týždni, tak ako dovolia jeho po-
vinnosti v rodine a v práci, sa zúčastňoval na eucharis-
tickom slávení, aby tak stále lepšie chápal jej tajomstvo. 
Z hľadiska tejto eucharistickej spirituality sa treba usi-
lovať, aby kandidát pravidelne pristupoval aj k sviatosti 
pokánia.68

43. Ďalším špecifickým prvkom diakonskej spirituali-
ty je Božie slovo, na ohlasovanie ktorého je diakon povo-
laný, a to tak, aby veril, čo číta; učil, čo verí; a to, čo učí, aj 
uskutočňoval.69 Preto je nevyhnutné, aby kandidát stále 
viac poznával Božie slovo a zistil, že tu má neprestajne 
hľadať pokrm pre svoj duchovný život ustavičným a hor-
livým štúdiom, ako aj každodenným cvičením sa v  po-
svätnom čítaní.70

44. Nesmie sa pritom zabudnúť zdôrazniť význam 
modlitby v živote Cirkvi. Totiž modlitba v mene Cirkvi 
a za Cirkev sa týka služby diakona. Toto si vyžaduje medi-
táciu o vlastnej podstate kresťanskej modlitby, o význa-
me liturgie hodín, a najmä jej uvádzanie do praxe. Preto 

67  Tamže, 72.
68  Porov. tamže, 73.
69  Porov. Rímsky pontifikál, s. 89.
70  ZP, 74.
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nakoniec najviac záleží na tom, aby vo všetkých domoch 
budúcich diakonov bol primeraný čas venovaný tejto 
modlitbe.71

45. Podporou formácie sú mesačné duchovné obnovy 
a každoročné duchovné cvičenia; prednášky, ktoré majú 
byť pripravené podľa celkového a postupného programu, 
čo sa týka rôznych cieľov formácie; duchovné vedenie, 
ktoré má byť tak k dispozícii, aby sa mohlo uskutočňo-
vať stále. Úlohou duchovného vodcu je pomáhať kan-
didátom v  poznávaní znakov svojho povolania, byť dis-
ponovaný k  stálemu dialógu, pre dozrievanie vlastných 
aspektov diakonskej spirituality (výberom z diel klasickej 
spirituality a z príkladov svätcov), v harmonickej synté-
ze medzi životným stavom, zamestnaním a vykonávaním 
služby kandidáta.72

46. Treba sa postarať, aby manželky ženatých kandi-
dátov stále lepšie chápali manželovo povolanie a  svoje 
vlastné poslanie po jeho boku. Preto sú pozývané, aby 
sa pravidelne zúčastňovali na stretnutiach duchovného 
vzdelávania. Aj deti sa postupne poúčajú, aby lepšie ve-
deli chápať diakonskú službu.73

Intelektuálny rozmer formácie
47. Intelektuálna formácia je nevyhnutným rozmerom 
diakonského vzdelávania, pretože diakonovi poskytuje 
skutočnú potravu pre duchovný život a cennú podporu 
v službe. Toto vzdelávanie sa vyžaduje najmä v dnešných 
podmienkach, v  tomto ťažkom prechode do nového ti-
sícročia šírením novej evanjelizácie. Zanedbávanie zbož-
nosti, nesprávne chápanie duchovných hodnôt, strata 

71  Tamže, 75.
72  Porov. tamže, 77.
73  Tamže, 78.
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správneho morálneho svedomia a pluralita kultúr si vy-
žadujú, aby tí, ktorí sa venujú posvätnej službe, mali se-
rióznu a úplnú formáciu.74

48. Teologické vzdelávanie sa má uskutočňovať na teo- 
logických fakultách a inštitútoch podľa platného študij-
ného poriadku. Prednášky, aspoň tie významnejšie, majú 
byť zakončené záverečnou skúškou.75

 49. Kandidáti majú byť ochotní pokračovať vo formá-
cii aj po vysviacke. Je potrebné, aby sa i naďalej venovali 
svojmu odbornému i duchovnému rastu a zúčastňovali 
sa programu trvalej formácie.76

Pastoračný rozmer formácie
50. Pastoračná formácia v  širšom zmysle je taká istá 
ako duchovné vzdelávanie, pretože neprestajne priúča 
k plnšej identite s diakoniou Krista. Treba, aby bol pred-
ložený takýto zámer všeobecnej štruktúry formácie so 
svojími rozličnými rozmermi, aby tieto smerovali k  je-
dinému pohľadu na cieľ diakonskej formácie, k podstate 
ktorej patrí byť sviatosťou (službou) Krista, služobníka 
otca.77

51. Treba vynaložiť veľkú starostlivosť, aby budúci 
diakoni dozrievali v otvorenom pohľade na misijný roz-
mer Cirkvi. Diakoni podobne ako kňazi pri vysviacke pri-
jímajú duchovný dar, ktorý ich pripravuje na všeobecné 
misie až do posledných končín zeme (porov. Sk 1, 8). Tre-
ba im pomôcť, aby si viac uvedomovali túto svoju misij-
nú identitu a boli pripravení, že sa podujímajú ohlasovať 
pravdu aj nekresťanom, najmä ak patria do ich národa. 

74  Tamže, 79.
75  Porov. tamže, 82.
76  Porov. tamže, 84.
77  Porov. ZP, 85.
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Nech im naozaj nechýba misionársky pohľad ad gentes, 
kedykoľvek to okolnosti vyžadujú alebo dovoľujú.78

Diecézne formačné strediská a osoby zodpovedné 
za formáciu

52. obsah a rozsah formácie trvalých diakonov je stano-
vený týmto dokumentom, ktorý vypracovala Konferen-
cia biskupov Slovenska.79

53. Diecézny biskup podľa svojho uváženia a potrieb 
diecézy zriadi na svojom území diecézne formačné stre-
disko na formovanie kandidátov trvalého diakonátu. 

54. Na  ustanovenie trvalých diakonov prvým repre-
zentantom a nástrojom Ducha Kristovho je vlastný bis-
kup (alebo kompetentný vyšší predstavený). Jemu pri-
náleží konečná zodpovednosť za posúdenie prítomnos-
ti povolania a  za formáciu kandidátov, ktorých uzná za 
vhodných. hoci túto službu vykonáva prostredníctvom 
viacerých spolupracovníkov, ktorých si vybral, usiluje sa, 
aby všetkých, ktorí sa pripravujú na diakonát, mohol po-
znať osobne.80

55. osoby, ktoré z  poverenia biskupa (alebo kom-
petentného vyššieho predstaveného) v  úzkej spoluprá-
ci s  komunitou diakonov, plnia osobitné úlohy v  rámci 

78 Porov. tamže, 88.
79 V  zmysle dogmatickej konštitúcie Druhého vatikánskeho koncilu 

Lumen gentium 29, ako aj motu proprio Sacrum Diaconatus Ordinem 
z 18. júna 1967, motu proprio Ad pascendum z 15. augusta 1972, Listu 
Kongregácie pre katolícku výchovu Come è a  conoscenza zo 16. jú- 
la 1969, kán. 236 Kódexu kánonického práva z roku 1983, Základného 
poriadku pre formovanie trvalých diakonov z 12. februára 1998 a Direk-
tória pre službu a život trvalých diakonov z 22. februára 1998, bol do-
kument schválený Konferenciou biskupov Slovenska na jej 75. ple- 
nárnom zasadaní, ktoré sa konalo v dňoch 3. – 4. júla 2013.

80 Porov. ZP, 19.



39

formácie trvalého diakonátu, sú: rektor inštitúcie, tútor 
(ak si to vyžaduje počet kandidátov), duchovný moderá-
tor (špirituál) a farár (alebo iný poverený kňaz, ktorému 
je kandidát zverený na obdobie vykonávania diakonskej 
skúšky).81

56. Úlohou rektora, menovaného biskupom (alebo 
kompetentným vyšším predstaveným), je koordinovať 
prácu osôb, ktoré pôsobia vo formačnom procese, stáť na 
čele celého formačného pôsobenia a oživovať ho v jeho 
jednotlivých aspektoch, rozvíjať priateľské vzťahy s rodi-
nami a  spoločenstvami ašpirantov a  ženatých kandidá-
tov. okrem toho, po vypočutí mienky ostatných formáto-
rov, okrem špirituála, vypracúva a dáva biskupovi (alebo 
kompetentnému vyššiemu predstavenému) hodnotenie 
a stanovisko o súcosti ašpirantov k prijatiu medzi kandi-
dátov diakonátu a kandidátov diakonátu k vysviacke za 
diakonov.82  

57. Vzhľadom na tieto neľahké a  dôležité úlohy má 
byť rektor vybraný s  najväčšou starostlivosťou. Treba, 
aby bol človekom živej viery a silného cítenia k Cirkvi, 
s veľkou pastoračnou skúsenosťou, ktorý sa osvedčil aj 
rozvahou, pokojom a schopnosťou komunikácie. okrem 
toho má mať dostatočné teologické a pedagogické vzde-
lanie.83

58. Tútora menuje biskup, pričom môže zohľadniť ná-
vrh rektora. Má mať skúsenosti s prácou medzi diakon-
mi a  kňazmi. Je najbližším radcom a  vodcom každého 
ašpiranta a kandidáta. Jeho úlohou je všestranne im po-
máhať na ceste k diakonátu, poskytovať im svoju pomoc 
a radu v ťažkostiach, riešiť s nimi problémy a skrze svo-
ju osobnú angažovanosť bezprostredne spoznávať rôzne 

81 Porov. tamže, 20.
82 Porov. tamže, 21.
83 Porov. ZP, 21.



40

konkrétne aspekty a  osobitosti formácie. Spolupracuje 
s rektorom pri programovaní a overovaní formácie a štú-
dia a pri vypracovaní stanoviska o súcosti kandidátov na 
diakonát. Podľa okolností má na starosti jedného alebo 
malú skupinu kandidátov.84

59. Špirituála si vyberá jednotlivý ašpirant alebo kan-
didát a má byť schválený biskupom alebo vyšším pred-
staveným. Jeho poslaním je rozlišovať dielo, ktoré usku-
točňuje Duch Svätý v duši povolaných, a zároveň stálym 
sprevádzaním im asistovať a  podporovať ich. okrem 
toho má predkladať vhodné podnety na dosiahnutie väč-
šej zrelosti pravej diakonskej spirituality a dávať účinné 
povzbudenia na získanie s  tým spojených čností. Preto 
ašpiranti a  kandidáti sú vyzvaní, aby sa zverili duchov-
nému vedeniu kňazov vyskúšanej čnosti, s veľkou teolo-
gickou múdrosťou, s  hlbokou duchovnou skúsenosťou, 
s vyžadovaným pedagogickým cítením, ale aj s horlivým 
duchom zameraným na službu.85

60. Farár (alebo iný kňaz) je vybratý rektorom inšti-
túcie so súhlasom Rady pre svätenie. V rámci formačnej 
praxe má zohľadňovať charakter cirkevného a spoločen-
ského prostredia, v ktorom bude kandidát pracovať. Jeho 
úlohou je oboznamovať kandidáta, ktorý je mu zverený, 
so živým spoločenstvom služby a pod jeho osobným ve-
dením uvádzať ho do pastoračných činností, ktoré sa mu 
zdajú primerané; okrem toho, po skončení práce, má 
pravidelne, spolu s  kandidátom, hodnotiť jeho službu. 
Stará sa i o to, aby informoval rektora o pokroku formá-
cie počas skúšobnej doby.86

61. Úlohou formačného strediska pre trvalý diakonát 
je:

84  Porov. tamže, 22.
85  Porov. tamže, 23.
86  Porov. tamže, 24.
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1)  Starostlivosť o doktrinálnu a duchovnú formáciu kan-
didátov a  tiež vhodná spolupráca so zodpovednými 
osobami.

2)  Stanoviť formačný program pre trvalých diakonov. 
Vybrať a stanoviť inštitúcie a spôsobilých vyučujúcich 
na vykonávanie duchovnej a vedeckej formácie.

3)  Navrhnúť plán stálej teologickej, pastorálnej a  du-
chovnej formácie trvalých diakonov a  uskutočňovať 
ho.

4)  organizovať pre kandidátov rôzne aktivity v Cirkvi.
62. Formačné stredisko úzko spolupracuje s vyučujú-

cimi v kňazských seminároch, pozýva ich prednášať teo-
logickú a pastorálnu náuku Cirkvi.

Prijatie za kandidátov

63. Do prípravy na prijatie posvätného stavu diakonátu 
ako kandidáti pre trvalý diakonát môžu byť prijatí iba tí, 
čo:
1)  prejavili prirodzené vlohy pre službu posvätnej hie-

rarchii a kresťanským spoločenstvám;
2)  dosiahli úplné vzdelanie na školách s maturitou;
3)  žili vzorným kresťanským životom, o čom vydáva sve-

dectvo miestny farár alebo iný zodpovedný kňaz poží-
vajúci vážnosť;

4)  v zamestnaní si svedomito plnia povinnosti;
5)  vo svojom bydlisku a pracovisku majú úctu, vážnosť 

a neporušenú povesť;
64. V prípade, ak ide o ženatého muža, okrem požia-

daviek v § 4 sa tiež vyžaduje:
1)  aby v  manželstve viedol usporiadaný a  vzorný život, 

a ak z tohto manželstva pochádzajú deti, aby ich s man-
želkou riadne vychovávali v duchu kresťanskej viery;

2)  aby manželka dala k tomu písomný súhlas.
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65. Žiadateľov prijíma diecézny biskup. Prejavenie 
vôle dať sa na cestu diakonátu sa môže stať z vlastného 
podnetu žiadateľa, alebo z  jednoduchého rozhodnutia 
komunity, ktorej členom je žiadateľ. Nech je akokoľvek, 
treba, aby takéto prejavenie vôle bolo prijaté komunitou 
a bolo platné.87

66. Úlohou farára (alebo predstaveného, ak ide o re-
hoľníka) je predstaviť žiadateľa o diakonát v mene spo-
ločenstva biskupovi (alebo kompetentnému vyššiemu 
predstavenému). Preto tento napíše žiadosť, v  ktorej 
s odporúčaním vysvetlí dôvody, ktoré ho k tomu privied-
li, a zároveň poskytne osobný a pastoračný životopis žia-
dateľa.88

67. Biskup po porade s rektorom inštitúcie rozhodne, 
či uchádzač má byť prijatý na prípravné obdobie, alebo 
nie.89

68. Prípravné obdobie si môže žiadateľ vykonať počas 
absolvovania základného teologického štúdia. 

69. Potom je žiadateľ liturgickým obradom prijatý 
medzi kandidátov diakonátu. K prijatiu medzi kandidá-
tov diakonátu sa vyžaduje ukončené teologické vzdelanie 
aspoň diaľkovou formou. Liturgickému obradu prijatia 
predchádza žiadosť žiadateľa o  diakonát vlastnoručne 
vypracovaná a podpísaná, ktorú prijal písomne biskup.90

70. Zápis medzi kandidátov na diakonát neposkytuje 
právo na nevyhnutné dosiahnutie diakonskej vysviacky, 
ale sa pokladá za prvé verejné uznanie pozitívnych zna-
kov povolania na diakonát, ktorý má byť potvrdený v ďal-
ších rokoch formácie.91

87 Porov. ZP, 40.
88 Porov. tamže.
89 Porov. tamže.
90 Porov. tamže, 48 a kán. 1034 §1 KKP.
91 Porov. tamže, 48.
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Obdobie a ciele formácie

71. Formačný program okrem prípravného obdobia má 
trvať pre všetkých kandidátov aspoň tri roky. Formač-
né stretnutia sa budú konať v období zimných a letných 
semestrov. Veľmi dôležitou vlastnosťou formačného 
programu diakonov je teologické vzdelanie a pastoračné 
zameranie na potreby Cirkvi v  danom prostredí. Preto 
formačný program musí byť primerane rozvrhnutý.92

72. V prvej fáze formácie je potrebné prehĺbiť vedo-
mosti z jednotlivých teologických disciplín, ktoré sa zís-
kali štúdiom základnej teológie (biblikum, fundamentál-
na teológia, dogmatická teológia, morálna teológia, cir-
kevné právo, cirkevné dejiny).93

73. Kandidáti budú ordinovaní pre službu Cirkvi, pre-
to formačný program má mať pastoračné zameranie.94 
Kandidát má nielen rozvinúť svoje osobné talenty a dary, 
ale má sa tiež zamerať na určitú službu v Cirkvi. Preto by 
pastoračná formácia mala obsahovať nasledovné okruhy 
štúdia:
1)  uvedenie do diakonskej služby (teológia a spiritualita 

diakonátu, dejinný vývoj diakonátu, poslanie k služ-
be, manželstvo a rodina diakona).

2)  Liturgická služba diakona (funkcia diakona pri litur-
gii, sviatostná pastorácia, sväteniny a  žehnania zve-
rené diakonom, pohrebné obrady, bohoslužba slova 
mimo svätej omše, tradičné pobožnosti, denná mod-
litba Cirkvi, slávenie nedele, liturgický spev). 

3)  Služba Božiemu slovu (úvod k čítaniam v liturgickom 
roku, lektorské školenie, príprava homílie, homiletic-
ká prax, katechetická prax).

92 Porov. tamže, 49 a kán. 236 KKP.
93 Pozri tamže, 81.
94 Pozri tamže, 55.
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4)  Diakonská služba v oblasti charity (katolícka sociálna 
náuka, sociálna etika, poslanie Cirkvi v  modernom 
svete, pozornosť k biede blížneho, prax v charitatív-
nej oblasti).

5)  Pastoračná služba (psychológia, komunikácia, upred-
nostnené skupiny ľudí v  diakonskom poslaní – deti, 
chorí a postihnutí, ľudia v extrémnych životných situ-
áciách, starí ľudia, ľudia na okraji spoločnosti).

6)  Duchovná formácia, formácia manželiek (každoročné 
exercície, mesačná duchovná obnova, duchovné ve-
denie, formačné pohovory so špirituálom formačné-
ho programu).
74. Počas trojročnej formácie kandidát trvalého dia-

konátu prijme ministériá. Lektorát sa udelí najskôr po 
prvom roku formácie. Akolytát sa udeľuje v  priebehu 
ďalšieho roka, avšak vždy s  odstupom najmenej 6 me-
siacov.95 Diakonské svätenie môže kandidát dostať až po 
ukončení celého formačného programu. Po ukončení 
formačného procesu komisia podá správu miestnemu 
biskupovi o spôsobilosti kandidáta prijať diakonskú vy-
sviacku.

Udelenie sviatosti posvätného stavu diakonátu

75. od tých, ktorí sa sami a dobrovoľne rozhodnú prijať 
posvätný stav diakonátu ako trvalí diakoni, čo vyjadria 
vlastnoručne napísaným a podpísaným vyhlásením, kto-
ré prijme kompetentná cirkevná vrchnosť96, sa žiada:
1)  ukončené teologické štúdium v odbore katolícka teo-

lógia;
2)  v prípade slobodných zavŕšenie 30. roku života, v prí-

pade ženatých zavŕšenie 40. roku života a  10 rokov 
usporiadaného manželského života;

95 Porov. kán. 1035 KKP.
96 Porov. ZP, 60 a kán. 1036 KKP.
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 3)  príprava na duchovný život a  plnenie formačných 
povinností: slobodní aspoň tri roky osobitným spôso-
bom vo formačnom inštitúte nato určenom; ženatí as-
poň tri roky duchovnou formáciou, a to podľa poriad-
ku vymedzeného v dokumente o trvalých diakonoch, 
ktorý vypracovala Konferencia biskupov Slovenska 
(v tomto dokumente);

 4)  prijať a primeraný čas vykonávať službu lektora a ako-
lytu, pričom treba zachovať medzi týmito službami 
časový odstup aspoň 6 mesiacov;97

 5) prijatie liturgickým obradom medzi kandidátov na 
diakonát98; 

 6)  zúčastniť sa pred diakonskou vysviackou aspoň päť-
dňových duchovných cvičení na mieste a spôsobom 
ako určí ordinár99;

 7)  nebyť postihnutí iregularitou alebo prekážkou100;
 8)  predložiť požadované doklady k vysviacke101;
 9)  pred prijatím diakonskej vysviacky osobne zložiť vy-

znanie viery a prísahu vernosti pred miestnym ordi-
nárom alebo jeho zástupcom, podľa formuly schvále-
nej Svätou stolicou102;

10) pre slobodných mužov alebo vdovcov, podľa predpí-
saného obradu, verejne pred Bohom a Cirkvou pre-
vziať záväzok celibátu, alebo zložiť doživotné sľuby 
v rehoľnom inštitúte103;

11) prijať posvätný rád diakonátu od toho biskupa a v tom 
čase, ako to určuje platný kánonický poriadok a prís-
lušné liturgické predpisy104; 

  97  Porov. tamže, 57 a kán. 1035 KKP.
  98  Porov. tamže, 45 a kán. 1034 §1 KKP.
  99  Porov. tamže, 65 a kán. 1039 KKP.
100  Porov. kán. 1040 KKP.
101  Porov. kán. 1050 KKP.
102  Porov. ZP, 63 a kán. 833 KKP.
103  Porov. kán. 1037 KKP.
104  Porov. ZP, 64 – 65 a kán. 1019 KKP.  



76. Prijatie napísanej žiadosti kandidáta je určené 
tomu, kto má fakultu inkardinácie a určuje, kto má byť 
pre kandidáta ordinárom.105

77. Na základe rozumného úsudku diecézneho bis-
kupa alebo kompetentného vyššieho predstaveného, po 
vykonaní zákonného skrutínia, musí byť zrejmé, že kan-
didáti:
1)  majú neporušenú vieru a mravy;
2)  vedie ich správny úmysel;
3)  majú potrebné znalosti;
4)  vynikajú čnosťami a  inými fyzickými a  duševnými 

vlastnosťami primeranými posvätnému stavu, ktorý 
majú prijať. 106

105 Porov. DTD, 2; kán. 1034 §1, 1016, 1019, 295 §1 KKP; JáN PAVoL II.: 
Spirituali militum curae. Apoštolská konštitúcia, 21. 4. 1986, in AAS 
78 (1986), s. 483.

106 Porov. ZP, 31 a kán. 1029 KKP.
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právny sTav diakona, jeho povinnosTi 
a práva

78. Vkladaním rúk a  konsekračnou modlitbou sa dia-
kon stáva posvätným služobníkom a členom hierarchie 
Cirkvi. Táto skutočnosť určuje aj jeho cirkevnoprávny 
stav.107

79. Sviatosť posvätného stavu diakonátu raz platne 
prijatá nikdy nezanikne. Prípadné prepustenie z kleric-
kého stavu sa uskutočňuje podľa noriem Kódexu kánonic-
kého práva.108

Inkardinácia

80. Trvalý diakon, na základe prijatej vysviacky, patrí do 
klerického stavu a  je inkardinovaný do konkrétnej par-
tikulárnej cirkvi, alebo do osobnej prelatúry; prípadne, 
po  prijatí verejných doživotných sľubov do niektorého 
inštitútu zasväteného života, alebo do spoločnosti apoš-
tolského života, ktoré majú právo inkardinovať, ak stano-
vy, keď ide o spoločnosti, neurčujú niečo iné.109

81. Diakon inkardinovaný do inštitútu zasväteného 
života alebo do spoločnosti apoštolského života podlie-
ha pri vykonávaní svojej služby moci diecézneho bis-
kupa vo všetkom, čo sa týka pastoračnej starostlivosti, 
verejných obradov, Božieho kultu a apoštolskej činnos-
ti; zostáva však podriadený svojim vlastným predstave-
ným podľa ich kompetencie a verne zachováva disciplí-
nu komunity, ku ktorej patrí. V  prípade preloženia do 
inej komunity v druhej diecéze, predstavený predstaví 

107 Porov. DTD, č. 1.
108 Porov. tamže, 21 a kán. 290 – 293 KKP.
109 Porov. kán. 266 KKP.
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diakona ordinárovi, aby od neho dostal povolenie na 
vykonávanie služby tak, ako to obaja stanovili vhodnou 
zmluvou.110

82. Zmena inkardinácie trvalého diakona, po prija-
tí sviatostnej vysviacky, sa riadi normami kánonického 
práva o inkardinácii klerikov.111

83. Trvalý diakon, ktorý z oprávneného dôvodu chce 
vykonávať službu v inej diecéze ako v tej, do ktorej bol 
inkardinovaný, musí dostať písomné povolenie od obi-
dvoch biskupov.112

84. Biskupi vo svojej diecéze pomáhajú trvalým diako-
nom, ktorí chcú pôsobiť natrvalo alebo dočasne v iných 
diecézach, kde je nedostatok kléru, alebo sa venovať mi-
sijným krajinám. Potrebné správy medzi biskupmi, kto-
rých sa to týka, sú upravené ustálenou dohodou.113

Presbyterát 

85. Špecifické povolanie trvalého diakona berie na seba 
stálosť v  tomto stave. Teda prechod k  presbyterátu tr-
valých diakonov, slobodných alebo vdovcov, bude vždy 
veľmi zriedkavou výnimkou, ktorá sa môže pripustiť len 
vtedy, ak to vyžadujú vážne a osobitné dôvody. Rozhod-
nutie prijať trvalého diakona do stavu presbyterátu je 
v  kompetencii samotného diecézneho biskupa, ak ne-
prekážajú prekážky, ktoré sú rezervované Svätej stolici. 
Predsa, vzhľadom na osobitný charakter tohto prípadu, 
je vhodné, aby diecézny biskup predbežne konzultoval 
s Kongregáciou pre katolícku výchovu program duchov-
nej a  teologickej prípravy kandidáta, a  s  Kongregáciou 

110 Porov. DTD, 4 a kán. 678 §§1 – 3, 715, 738 KKP.
111 Porov. tamže, 3 a kán. 267 – 272 KKP.
112 Porov. tamže, 3.
113 Porov. tamže a kán. 271 KKP.
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pre klérus program pastoračnej prípravy a podal stano-
visko o súcosti diakona na kňazskú službu.114

Povinnosti a práva

86. Diakoni sú sviatostne spojení s biskupom, keďže vy-
sviacka ich stavia vlastným spôsobom do služby Božiemu 
ľudu, v spoločenstve s biskupom a kňazmi diecézy.115 Po-
svätenie prostredníctvom sviatosti posvätného stavu je 
pre diakonov veľmi zaväzujúce: vyžaduje sa od nich zrelá 
zodpovednosť a neustála pripravenosť k spolupráci, ak-
tívne a presvedčivé začlenenie sa do pastoračného plánu 
diecézy, otvorenosť a ochota pre potreby celej partiku-
lárnej cirkvi. 

87. Trvalý diakon má nasledujúce práva a povinnosti:
1)  usilovať sa o svätosť vzhľadom na svoje zasvätenie sa 

Bohu. Prijatím posvätného stavu sa stáva rozdávate-
ľom božských tajomstiev pre dobro jeho ľudu. Na do-
siahnutie tejto dokonalosti má predovšetkým verne 
a neúnavne plniť povinnosti pastoračnej služby, sýtiť 
svoj duchovný život pokrmom zo stola Svätého písma 
a Eucharistie a denne sa zúčastňovať na jej prináša-
ní. Má povinnosť modliť sa každý deň liturgiu hodín, 
a  to aspoň ranné chvály, vešpery a  kompletórium, 
zúčastňovať sa duchovných cvičení podľa predpisov 
partikulárneho práva diecézy, venovať sa meditatív-
nej modlitbe, často pristupovať k  sviatosti pokánia 
a osobitne si uctievať Božiu Matku116;

2)  zachovávať pre nebeské kráľovstvo dokonalú a doživot-
nú zdržanlivosť toho, kto je slobodným alebo vdovcom;117

114  Porov. DTD, 5.
115  Porov. LG, 29.
116  Porov. DTD, 35, 54 – 58 a kán. 276 KKP.
117  Porov. kán. 277 KKP.
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3) preukazovať úctu a  poslušnosť svojmu ordinárovi 
a jeho nástupcom;118

4) pomáhať biskupovi a  kňazovi pri liturgických sláve-
niach;119

5) s  povolením miestneho farára sláviť sviatosť krstu 
a doplniť vynechané obrady krstu dieťaťa alebo dos- 
pelého, ako aj viesť prípravu na krst;120

6) uschovávať Eucharistiu, dávať sväté prijímanie sebe 
a  iným, zaniesť ju zomierajúcim ako viatikum, ude-
ľovať eucharistické požehnanie pyxidou alebo mon-
štranciou;121

7) asistovať pri uzavieraní manželstiev v zmysle platné-
ho kánonického poriadku, ako aj viesť prípravu snú-
bencov;122

8) udeľovať tie požehnania spojené s cirkevným a svia-
tostným životom, ktoré mu právo výslovne dovoľu-
je;123

9) vysluhovať sväteniny a  viesť pohrebné obrady bez 
svätej omše a obrad uloženia do hrobu;124

10) v neprítomnosti kňaza viesť bohoslužbu slova v týž- 
dni, v nedeľu a v prikázané sviatky;125

11) katechizovať deti a dospelých;126

12) kázať Božie slovo;127

13) vykonávať sociálnu službu a službu chorým;128

118  Porov. DTD, 22 a kán. 273 KKP.
119  Porov. tamže, 22, 28, 30, 32.
120  Porov. tamže, 31 a kán. 861 §1 KKP.
121  Porov. tamže, 32, 34 a kán. 910 §1, 911 §2, 943 KKP.
122  Porov. tamže, 34; kán. 1063, 1108 §§1 – 2, 943 KKP; LG, č. 29.
123  Porov. tamže, 36 a kán. 1169 §3 KKP.
124  Porov. tamže, 36.
125  Porov. tamže, 32.
126  Porov. DTD, 24 – 26.
127  Porov. tamže, 23, 52; kán. 757 KKP; LG, č. 29.
128  Porov. tamže, 38 a LG, č. 29.
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14) pod autoritou farára byť nápomocný pri starostlivosti 
o hmotné potreby farnosti;

15) vzdialiť sa na určitý čas z  diecézy vymedzený parti-
kulárnym právom len so súhlasom vlastného ordinára 
alebo vyššieho predstaveného;129

16) viesť život medzi ostatnými klerikmi vo zväzku brat-
stva a  modlitby, vzájomne spolupracovať medzi se-
bou a  s  biskupom, poznávať a  napomáhať poslanie 
veriacich laikov v Cirkvi a vo svete; viesť jednoduchý 
a  striedmy život, ktorý vedie ku „kultúre darovania“ 
a podporuje veľkodušnú a bratskú účasť. 130

Cirkevný oblek
88. Trvalí diakoni nie sú viazaní povinnosťou nosiť cir-
kevný oblek tak, ako ho majú nosiť diakoni, ktorí sú kan-
didátmi kňazstva. Členovia inštitútu zasväteného života 
a spoločnosti apoštolského života majú zachovávať to, čo 
pre nich predpisuje Kódex kánonického práva.131

Združovanie sa v jednotlivých spoločenstvách a ich činnosť
89. Cirkev uznáva vo svojom kánonickom poriadku prá-
vo diakonov združovať sa medzi sebou, aby rozvíjali svoj 
duchovný život, vykonávali skutky dobročinnej lásky 
a  nábožnosti a  dosahovali ďalšie ciele v  plnom súlade 
s ich klerickým stavom a poslaním.132

90. Vzhľadom na ich klerický stav sa im zakazuje zakla-
danie, podporovanie a účasť na takých združeniach alebo 
zhromaždeniach – aj občianskych –, ktorých činnosť ne-
možno zosúladiť s ich klerickým stavom alebo sú prekáž-
kou pri svedomitom vykonávaní ich služby. Nech sa vyhnú 

129  Porov. tamže, 14 a kán. 283 KKP.
130  Porov. tamže, 9 a kán. 275, 282 KKP.
131  Porov. tamže, 10 a kán. 284, 288 KKP.
132  Porov. tamže, 11 a kán. 278 §§1 – 2, 215 KKP.
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aj tým združeniam, ktorých ciele zo svojej podstaty a ko-
nania škodia plnému hierarchickému spojeniu s Cirkvou, 
ich diakonskej identite, vykonávaniu ich služby Božiemu 
ľudu, a napokon tým, ktoré pracujú proti Cirkvi.133 

91. Rovnako sú celkom nezlučiteľné s  ich klerickým 
stavom tie združenia, ktoré by ich chceli spájať, pod zá-
mienkou reprezentácie, na spôsob korporácie alebo syn-
dikátu alebo do akejkoľvek skupiny, ktorá by v  skutoč-
nosti nútila pokladať ich posvätnú službu za zamestnanie, 
podobajúce sa svetskému. okrem toho sú nezlučiteľné 
aj tie spoločnosti, ktoré nejakým spôsobom prekrúcajú 
podstatu priameho a bezprostredného vzťahu, ktorý má 
diakon voči svojmu biskupovi.134

92. Súčasný platný poriadok Cirkvi nezakazuje, na 
rozdiel od ostatných klerikov a členov inštitútu zasväte-
ného života či  spoločnosti apoštolského života, aby tr-
valí diakoni prijímali a vykonávali zamestnanie spojené 
s účasťou na občianskej moci, či na správe majetku alebo 
na činnosti svetských úradov, na ktoré sa viaže bremeno 
skladania účtov. Keby sa táto výnimka javila ako proble-
matická vzhľadom na ostatných klerikov a spomínaných 
členov inštitútov či spoločností, v normách partikulárne-
ho práva sa môže stanoviť inak.135

93. Vo vykonávaní a  vedení obchodnej činnosti, ak 
partikulárne právo nestanoví niečo iné, trvalí diakoni sú 
povinní vydávať dobré svedectvo čestnosti a  svedomi-
tosti, pri zachovávaní predpisov spravodlivosti a občian-
skych zákonov, ktoré však nesmú odporovať prirodze-
nému právu, magistériu, cirkevným zákonom a slobode 
Cirkvi.136

133  Porov. tamže a kán. 278 §3, 1374 KKP.
134  Porov. tamže, 11.
135  Porov. DTD, 12 a kán. 288 KKP.
136  Porov. tamže a kán. 222 §2, 225 §2 KKP.
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94. Trvalí diakoni nech sa vždy usilujú posudzovať 
každú záležitosť s  náležitou opatrnosťou, a  v  zložitých 
situáciách a  prípadoch nech žiadajú o  radu vlastného 
biskupa. Mnohé zamestnania hoci čestné a užitočné pre 
spoločnosť, ak ich vykonáva trvalý diakon, môžu byť za 
určitých okolností ťažko zlučiteľné s pastoračnou zodpo-
vednosťou, vlastnou jeho úradu.137

95. Aktívna účasť na práci v  politických stranách 
a odboroch môže byť povolená len vo výnimočných prí-
padoch, a to na obranu práv Cirkvi alebo napomáhanie 
spoločného dobra, podľa noriem určených biskupskou 
konferenciou. V každom prípade je zakázaná spolupráca 
s organizáciami, ktorých ideológia, prax a združenia sa 
nezhodujú s katolíckou náukou.138

96. Diakoni, ktorí sa zúčastňujú pastoračnej starostli-
vosti vo farnosti, samým právom sú členmi farskej pasto-
račnej rady.139

97. V poverovacom dekréte nech biskup zverí trvalé-
mu diakonovi tie služby, ktoré zodpovedajú jeho schop-
nostiam, životným podmienkam, formácii, veku a  jeho 
snahám. Nech sa rovnako definuje miesto a  osoby, na 
ktoré má byť zameraná jeho apoštolská služba; či je táto 
služba trvalá alebo len na určitý čas; a  napokon uviesť 
meno kňaza, ktorý bude popri jeho službe zodpovedný 
za starostlivosť o duše.

Permanentná formácia
98. Po prijatí diakonskej vysviacky sú trvalí diakoni za-
radení do procesu permanentnej formácie organizova-
nej strediskom pre trvalý diakonát a počas svojej služby  
 

137  Porov. tamže, 12.
138  Porov. tamže, 13.
139  Porov. tamže, 41 a kán. 536 KKP.
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sa majú zúčastňovať na programoch trvalej duchovnej 
a vedeckej formácie.

99. Požiadavka permanentnej formácie diakonov je 
pokračovaním počiatočnej formácie, ktorú dopĺňa a pre-
hlbuje. Potreba a starostlivosť o permanentnú formáciu 
sú znakmi dôslednej a  veľkodušnej odpovede na Božie 
povolanie, vzrastajúcej lásky k  Cirkvi a  láskavosti voči 
ľuďom. 

100. Aj na diakona sa môže istým spôsobom aplikovať 
to, čo píše sv. Pavol, apoštol, Timotejovi: „Nezanedbávaj 
dar, ktorý je v tebe a ktorý si dostal... vkladaním rúk. Toto 
si vezmi k srdcu a tomuto ži, aby tvoj pokrok bol všetkým 
zrejmý. Dávaj pozor na seba a na učenie; buď v tom vy-
trvalý. Lebo ak si budeš takto počínať, zachrániš seba aj 
tých, čo ťa počúvajú“ (1 Tim 4, 14 – 16). Iniciatíva zo strany 
diecézy na podporu permanentnej formácie predstavuje 
dôležitý a  východiskový bod, ako zabezpečiť diakonom 
neustály duchovný vzrast a prehĺbenie nevyhnutných teo- 
logických a pastorálnych potrieb pre účinnú a užitočnú 
službu. V tomto texte sv. Pavla140 je naznačený najsilnejší 
teologický dôvod, ktorý potvrdzuje a  nabáda k  perma-
nentnej formácii diakonov: je to duchovný dar, ktorý 
mu bol zverený prijatím sviatosti nato, aby bol stále viac 
prijímaný a  prežívaný vo zvláštnom bohatstve milosti 
a  zodpovednosti. V  tomto zmysle program obsahového 
základu permanentnej formácie má svoju najjednoduch-
šiu a najdôležitejšiu formuláciu v modlitbe vysviacky, 141 
v  ktorej je Pán vzývaný takto: „Pane, prosíme, zošli na 
nich Ducha Svätého, aby ich darom tvojej sedmorakej 
milosti posilňoval na verné vykonávanie diela služby. 
Nech oplývajú každou čnosťou, nech je v nich láska bez 

140 Porov. tiež 2 Tim 1, 6: „Preto ti pripomínam, aby si roznecoval Boží dar, 
ktorý je v tebe prostredníctvom vkladania mojich rúk.“

141 Rímsky pontifikál, s. 87 – 88. Pozri aj DTD, 64.
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pretvárky, nech majú starosť o  chudobných a  chorých, 
nech sú skromní a vážni, nevinní a čistí a nech zachová-
vajú duchovnú poslušnosť. Nech v  ich mravnom živote 
žiaria tvoje príkazy a príklad ich čistoty nech priťahuje 
svätý ľud k  nasledovaniu. Nech vynikajú svedectvom 
dobrého svedomia a nech vytrvajú v Kristovi pevní a stá-
li. Nech na zemi napodobňujú tvojho Syna, ktorý nepri-
šiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby slúžil. A  tak nech si 
zaslúžia kraľovať s ním v nebi.“

101. Permanentná formácia musí obsahovať všetky 
oblasti formácie prípravy na službu, ako aj duchovnej 
oblasti, činnosti štúdia a  bádania, ako  aj  konkrétnych 
pastoračných skúseností. Formáciu možno vykonávať 
v pravidelných intervaloch, aj keď kratšieho trvania (dni 
spirituality, štúdia, konferencií). Iniciatívou pre formá-
ciu môžu byť aj skúsenosti z vedecko-didaktickej oblasti 
(kurzy teologicko-pastorálne, iniciatívy a konferencie na 
úrovni celoslovenskej o témach týkajúcich sa diakonátu 
a diakonskej služby). Cieľom a ovocím účasti diakonov na 
permanentnej formácii je tiež vhodná pomoc, aby mohli 
prijať ich prípadné rodinné, profesionálne i pastoračné 
ťažkosti. Je žiaduce napokon zainteresovať aj manželky, 
aby mohli napomáhať rodinnému rastu a odpovedať na 
problémy, ktoré by mohli vzniknúť prijatím tejto novej 
situácie trvalého diakonátu.142

102. Popri nevyhnutnom prehlbovaní posvätných 
vied je pre účinnejšiu službu potrebné postarať sa o pri-
merané osvojenie si pastoračných metód.143 Permanen- 
tná pastoračná formácia spočíva predovšetkým v neus- 
tálej snahe diakona, aby účinnejšie vykonával zverenú 
službu v Cirkvi a v spoločnosti, prejavovaním Kristovej 
lásky a služby voči všetkým ľuďom bez rozdielu, najmä 

142  Porov. DTD, 68 – 70, 72, 81.
143  Porov. kán. 279 KKP.
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voči najslabším a tým, ktorí najviac potrebujú pomoc. Vo 
svojom konaní diakon čerpá silu a berie si za príklad pas-
toračnú lásku Ježiša Krista. Tá istá láska pohýna a vedie 
diakona, v spolupráci s biskupom a kňazmi, uskutočňo-
vať poslanie vlastné veriacim laikom vo svete.144

Remunerácia a sociálne zabezpečenie
103. Diakonská služba sa môže vykonávať ako hlavné po-
volanie alebo popri vlastnom povolaní, ale vždy pod au-
toritou miestneho ordinára a farára.

104. ustanovenie diakonov určených na službu pri 
riadnom civilnom zamestnaní sa koná pri zachovaní 
predpisov vzájomnej dohody a civilných zákonov.

105. Diakon zabezpečuje vlastné živobytie, ako aj svo-
jej prípadnej rodiny, prostredníctvom remunerácie, kto-
rá je spojená s jeho civilným zamestnaním, z iných výno-
sov či príjmov, alebo z vlastného dôchodku.145

106. Trvalý diakon, ktorý sa na základe poverenia die-
cézneho biskupa venuje úplne cirkevnej službe, má prá-
vo na primeranú remuneráciu a  sociálnu podporu. Pre 
výšku remunerácie takéhoto diakona sa musia brať do 
úvahy tak kritériá týkajúce sa remunerácie kňazov, ako aj 
jeho rodinná situácia.146

107. odmenu za pomoc v  cirkevnej službe môže na 
základe rozumného uváženia primerane a v určitých prí-
padoch stanoviť diecézny biskup, pri zachovaní kán. 281 
§3 KKP a  v  súlade s  občianskym právom. Pri určovaní 
„primeranej odmeny“ sa berú do úvahy aj parametre na 
určenie a ohodnotenie miery remunerácie, napr. podľa 
postavenia osoby, podľa podstaty vykonávanej služby, 
podľa miestnych a časových okolností, podľa požiadaviek 

144  Porov. DTD, 73.
145  Porov. tamže, 15.
146  Porov. DTD, 16 a kán. 281 KKP.
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života služobníka (vrátane jeho rodiny, ak je ženatý), 
spravodlivá mzda pre ľudí, ktorých potrebuje pri svojej 
službe. Ide o  všeobecné kritériá, ktoré sa aplikujú na 
všetkých klerikov.147

108. Je ponechané na rozhodnutie každého diecézne-
ho biskupa, aby v rámci partikulárnych predpisov určil 
bremeno, aké si má vziať diecéza pre diakona, ktorému sa 
bez jeho viny stane, že zostane nezamestnaný, aké ekono-
mické záväzky má mať jeho diecéza voči manželke a de-
ťom zomrelého diakona.148

147  Porov. DTD, 16.
148  Porov. tamže, 20.
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Záver

Nebolo by správne vnímať tento dokument a obnovu tr-
valého diakonátu len v kontexte umenšujúceho sa počtu 
kňazov, akoby malo byť zriadenie trvalého diakonátu al-
ternatívou k nedostatku kňazských povolaní. Je potrebné 
ho chápať ako vyjadrenie úsilia Cirkvi rásť v službe Kris-
tovho kráľovstva vo všetkých stupňoch posvätného sta-
vu. Je to Duch Svätý, ktorý pohýna a zjednocuje Cirkev 
„v spoločnom nažívaní a službe, buduje ju a riadi rozma-
nitými hierarchickými a charizmatickými darmi a ozdo-
buje ju svojím ovocím“ (LG, 4). V tomto význame pozitív-
ne a presvedčivé predstavenie daru trvalého diakonátu je 
vhodnou príležitosťou na ohlasovanie tajomstva Cirkvi 
vo vzťahu ku Kristovi a k jeho poslaniu na spáse sveta.

Dokument chce byť nástrojom uvažovania pre kres-
ťanské spoločenstvá, zvlášť pre diecéznych kňazov, s cie-
ľom podnietiť v našich spoločenstvách hlbší rast a výraz-
nejší misionársky dynamizmus, berúc do úvahy všetky 
dary Ducha zmŕtvychvstalého Pána. 

Diakonát bol obnovený na permanentnú službu 
Cirkvi v  dnešnom svete. Treba vyjadriť nádej, že bude 
prijatý v súlade s potrebami ľudstva, aby tak reprezento-
val slúžiaceho Krista v slúžiacej Cirkvi.

   Bratislava 1. októbra 2013

Mons. Stanislav Zvolenský,
predseda Konferencie biskupov Slovenska

Mons. Viliam Judák,
predseda Komisie pre klérus

         Konferencie biskupov Slovenska



59

ZoZnam skraTiek

AA –  Druhý vatikánsky koncil,  Apostolicam actuosita-
tem, dekrét o apoštoláte laikov   

AAS –  Acta Apostolicae Sedis
CD  –  Christus Dominus,  dekrét o  pastierskom úrade 

biskupov v Cirkvi 
DTD –  Direktórium pre službu a život trvalých diakonov
KKC –  Katechizmus Katolíckej cirkvi
KKP  –   Kódex kánonického práva
LG  –  Lumen gentium,  dogmatická konštitúcia o Cirkvi 
SC  –  Sacrosanctum concilium,  konštitúcia o  posvätnej 

liturgii 
ZP  –  Základný poriadok pre formovanie trvalých dia-

konov
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