Všeobecná konstituce o církvi Lumen Gentium II Vatikánského koncilu.
Článek 29 Jáhnové.
Na nižším stupni hierarchie stojí jáhnové, na něž jsou vkládány ruce „nikoli ke kněžství, nýbrž ke
službě.“ Posíleni svátostnou milostí slouží Božímu lidu ve společenství s biskupem a jeho kněžským
sborem službou liturgickou, kazatelskou a charitativní. Úkolem jáhna je, podle toho, jak mu to
přidělila příslušná autorita, slavnostně udělovat křest, uchovávat a rozdělovat eucharistii, jménem
církve asistovat při uzavírání manželství a žehnat mu, přinášet umírajícím svátostnou posilu na cestu
do věčnosti, předčítat věřícím Písmo svaté, vyučovat a povzbuzovat lid, předsedat bohoslužbě a
modlitbě věřících, udělovat svátostiny a vést smuteční a pohřební obřady. Protože se věnují úkolům
charitativním a administrativním, ať pamatují na výzvu svatého Polykarpa: „Buďte milosrdní a horliví
a postupujte podle pravdy Pána, který se stal služebníkem všech.“
Tyto funkce jsou nadmíru potřebné pro život církve. Protože se však podle dnes platné kázně
v latinské církvi mohou v mnoha krajinách vykonávat jen velmi těžko, může být v budoucnu
obnoveno jáhenství jako vlastní a trvalý hierarchický stupeň. Příslušným územním biskupským
sborům různého druhu náleží pravomoc se schválením papežovým rozhodnout, zda a kde je vhodné
ustanovit takové jáhny pro duchovní správu. Se souhlasem římského biskupa se může toto jáhenství
udělit mužům zralejšího věku, a to i žijícím v manželství, a také schopným mladým mužům, pro které
však musí zůstat v platnosti zákon celibátu.
Několik poznámek:
Papež sv. Pavel VI vyhlásil podrobnosti v Motu proprio. Vymezil možnost jáhenské služby ženatých
mužů hranicí nad 35 let, řádným životem rodiny a souhlasem manželky.
Biskupská konference u nás rozhodla a papež schválil svěcení jáhnů dle těchto dokumentů, po
náležité přípravě, plném teologickém vzdělání.
Před formací k jáhenskému svěcení, jáhen přijme z ruku biskupa pověření ke službě lektora a
akolyty, a osvědčí tuto službu.
„Přinášet umírajícím posilu“ neznamená svátost nemocných, tu jáhen udělovat nemůže, ale jde o
tzv. viatikum, neboli Eucharistii pro umírajícího.
Ženatý jáhen po smrti manželky je církevně právně neschopen nového manželství. Může být
vysvěcen na kněze, když k tomu má Boží povolání nezbytné i k jáhenskému svěcení.

