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Hypapante
tzn. Setkání s Pánem

(Zamyšlení k svátku Hromnic)
Očišťování Panny Marie je velkým únorovým 
mariánským svátkem. V tradičním pojetí tímto 
dnem končí vánoční období. Jeho datum je vy-
počítané jako 40. den po Božím Narození. Podle 
Mojžíšova zákona v tento den měl být prvo-
rozený syn představen v chrámě a rodička měla 
podstoupit rituálního očištění. Maria a Josef 
podle tohoto předpisu obětovali v chrámě dvě 
holoubata.
Vlastí tohoto svátku je Jeruzalém. Nejstarší svě-
dectví nacházíme v deníku poutnice Egerie, ve 
kterém popsala svou pouť do Svaté země v r. 381 
– 384. Zde popisuje, že „40. den po Narození 
Páně se konala v chrámě slavnostní pontifikální 
bohoslužba s procesím, které vyšlo od chrámu 
Zmrtvýchvstání. Egerie vzpomíná že „svatá ta-
jemství se slavila se stejnou radostí jako o Veli-
konocích“. O světelném průvodu jsou však zprá-

vy až z 5. století: „Zaskvějme se a naše světla ať 
zazáří. Jako děti světla pozvedněme voskové 
svíce na znamení pravého světla, kterým je Kris-
tus“ (z jednoho kázání v Jeruzalémě z 5. století).
Z Jeruzaléma se svátek rozšířil v 5. a 6. století po 
celém Východě, kde obdržel název „Hypapante“ 
neboli Setkání, a to na památku setkání Ježíše se 
Simeonem a prorokyní Annou. Císař Julián 
(+565), který pravděpodobně zavedl svátek i v 
Byzanci, stanovil jeho datum na 2. února.
V Římě vstoupil tento svátek do liturgie za pape-
že Sergeje I. (+701). Z Říma se rozšířil do franc-
kého prostoru v 8. až 9. století. Z počátku převa-
žoval jako svátek Krista, ale vyvíjel se stále více v 
mariánský svátek Očišťování Panny Marie. Ten-
to aspekt má svůj základ výslovně v Lukášově 
evangeliu 2,22.24. Slavnostní procesí začala na 
Západě koncem 7. století. Podle svědectví sv. 
Bedy se nesly v průvodu hořící svíce. Žehnání tě-
chto svící je doloženo až ze 12. století. Těmto po-
žehnaným svícím se připisovala velká moc proti 
zlým silám, zvláště proti bouřím a epidemiím a 
rozsvěcovaly se u lůžka umírajícího. Tyto svíce 
pak daly svátku také další lidový název Hrom-
nice. Tato slavnost světla nemá nic společného s 
pohanskými vzory, jak se někteří domnívají, 
nýbrž souvisí bezprostředně s evangeliem a Si-
meonových chvalozpěvem, který hovoří o 
„Světle k osvícení pohanů a ke slávě tvého izra-
elského lidu“ (Lk 2,32).
Různé názvy tohoto svátku mají své aspekty v 
evangeliu a navzájem se doplňují. Tyto aspekty 
by zůstaly zcela nepovšimnuty, kdyby se Sime-
on nesetkal se Svatou rodinou a prorockými slo-
vy nepozdravil Ježíška. Právě pro tato Simeo-
nova slova tato scéna připomíná Zachariášův 
zpěv při narození Jana Křtitele, který rovněž ob-
sahuje prorocká slova o dítěti. Simeon, o jehož 
původu nic nevíme, patřil zřejmě k oněm „míru-
milovným lidem v zemi“ (Ž 35,20), kteří s 



odevzdaností očekávali „útěchu Izraele“ (srov. Iz 
40,1;4913), v protikladu k politickému revoluč-
nímu mesianismu zelotů. Duch Svatý, který Si-
meonovi oznámil, že neuvidí smrt, dokud nes-
patří Mesiáše, přivedl ho také v tuto hodinu do 
chrámu. Skrze stejného Ducha poznal pak v Dí-
těti Mesiáše. Zaslíbení, které obdržel, se tím 
vyplnilo. Jeho hymnus Nunc dimitis je oslavou 
Boha, který splnil svá zaslíbení. Tím, že sebe na-
zývá „služebníkem“ (určeným k otrocké práci), 
což je označení nesvobody a omezení, projevuje 
svou úplnou odevzdanost Bohu. Mluvit sám o 
sobě jako o služebníku byl způsob, jakým zbožní 
hovořili k Hospodinu. Starozákonní vztah k Hos-
podinu nebyl vztah syna a otce nýbrž vztah slu-
žebníka a Pána. „Propuštěním“ z Pánovy služby 
rozumí Simeon svou smrt, kterou po setkání s 
Mesiášem v chrámě očekává „v pokoji“. Výrazy 
jako „pokoj“, „světlo“, „sláva“, které vystupují ve 
spojitosti s očekáváním smrti, poukazují na pos-
lední naplnění a osobní spásu. Ale hlavní důvod, 
proč je Simeon tak šťastný, spočívá v přítomném 
zážitku: viděl svým vlastním zrakem Boží spásu, 
Mesiáše seslaného ke svému národu. Děje se tak 
„před tváří národů“ (srov. Iz 52,15) nejen proto, 
že i oni budou svědky Izraeli seslaného Mesiáše, 
ale budou mít také účast na jeho spáse: Mesiáš 
vstoupil do chámu, vzal ho do svého vlastnictví a 
představitelé Starého zákona Simeon a Anna ho 
poznávají a hlásí se k němu s vírou.
Podle mojžíšského zákona byla žena 7 dní po po-
rodu „nečistá“ a dalších 33 dní zůstávala vázána 
na svůj dům a nesměla se dotýkat ničeho pos-
vátného. 40. den musela přijít do jeruzalémské-
ho chrámu a skrze kněze obětovat jednoroč-
ního beránka, nebo „alespoň“ holoubátko, po-
kud byla chudá. Pak byla u Nikanorské brány na 
východní straně nádvoří určeného pro ženy pro-
hlášena za čistou. To jí umožňovalo opět účast 
na kultu a životě společenství. I když se na pa-
nenskou Matku Marii tento předpis nevzta-
hoval, přesto se mu podrobila na znamení pos-
lušnosti vůči Boží vůli, která se podle staro-
zákonních představ projevovala skrze staro-
zákonní předpisy. Podobně tomu bylo i s „vykou-
pením“ jejího syna, který byl stále jako „Otcův 
prvorozený“ Otcovým vlastnictvím. On nebyl 
takto „vykoupen“. Jeho „výkupným“ nebylo ně-

kolik šekelů stříbra, nýbrž cena jeho oběti a smrti 
na kříži.
Očišťování Marie, která jako panenská matka 
očišťování nepotřebovala, má tedy vícero výz-
namů. Jednak poukazuje na její poslušnost vůči 
Bohu, ale také podtrhuje její nerozlučné spojení 
s Ježíšem a je znamením její spolupráce na díle 
vykoupení. Tím, že Maria představuje Pánu své 
dítě a ‚vrací‘ mu tak jeho vlastnictví, odevzdává 
Bohu i sebe, a to ve stejné sebeoběti, jaká byla 
předpokladem k tomu, aby mohla přivést na 
svět Mesiáše. A protože Maria jako „siónská dce-
ra“ je „pravý Izrael ve Starém i Novém zákoně“, 
je tento Izrael a Církev nerozlučně jedno (Josef 
Ratzinger, DieT ochter Zion, Einsiedeln 1977).
Četné mariologické aspekty daly proto tomuto 
svátku mariánský charakter a také plné opráv-
nění, že tímto svátkem končí definitivně vánoční 
období. 

převzato z internetu
originál z Norbert Clasen  Kirchliche Umschau 2 /2012

Sv. Valentýn 
Svatý Valentýn je po celém světě uctíván jako patron za-
milovaných. Na jeho svátek si lidé, kteří se mají rádi, dávají 
květiny. V jednom starém pořekadle se říkalo, že dívka si 
vezme za muže toho, koho 14. února ráno uvidí jako prv-
ního. A tak, když se nějaký hoch zamiloval do dívky, čekal 
už za ranního úsvitu pod okny jejího domu, aby ho spatřila 
jako prvního.

Ale jak k tomu všemu přišel svatý Valentýn a co má společ-
ného s květinami? Valentýn byl biskupem města Terni v již-
ní Itálii za císaře Klaudia, kdy byli křesťané velmi pronásle-
dováni. Valentýn se ale nebál. Statečně hlásal evange-
lium a zval lidi, aby k němu přicházeli. Mladé páry, které se 
u něj zastavily, obdarovával malými kytičkami ze své kláš-
terní zahrady, aby jim udělal radost. Jednou vyzval všech-
ny muže, aby raději zůstali u svých žen a dětí místo toho, 
aby šli dobrovolně do války. Byl proto předveden před cí-
saře a roku 269 byl popraven. V Itálii byla úcta k Valentinovi 
tak rozšířená, že hned po jeho smrti mu byla postavena v 
Římě bazilika. Tento kostel byl sice později zbořen, ale v je-
ho ruinách se našly zbytky staré kamenné desky, na nichž 
se písmena dala ještě rozluštit. Byl to dlouhý chvalozpěv 
na svatého Valentina, který nechal do kamene vytesat 
papež, který žil ve stejné době jako Valentin.

Dnešní společnost zapomněla na podstatu svátku a vše vsa-
dila na komerci. Změňme aspoň my náš postoj a raději daruj-
me málo no s láskou, než hodně jen z povinnosti a bez lásky.



Seznámíme se s další ze svátostí, totiž svátosti 
biřmování. Při té příležitosti si také v krátkosti 
řekneme něco o Duchu svatém a o jeho působení 
v našem životě a v životě církve.
Svátost biřmování je druhou ze tří iniciačních svá-
tostí, tedy svátostí, která nás uvádí do plnosti 
křesťanského života. Tato svátost prohlubuje 
křestní základ, a tak jsme jejím prostřednictvím 
dokonaleji připodobnění Kristu a naplnění Du-
chem svatým, a to k poslání. Z toho důvodu ji mů-
žeme nazvat svátostí, která „zdokonaluje“ křes-
ťana.
Podíváme se na svátost z třech uhlů. Nejprve si 
řekneme něco o tom, co se dozvídáme o Duchu 
svatém z Písma svatého. Následně se v krátkosti 
podíváme na článek víry týkající se 
osoby Ducha svatého, abychom 
tak otevřeli prostor k velmi kon-
krétnímu zamýšlení nad tím, co s 
námi svátost biřmování a jedineč-
né vylití Ducha svatého dělá. 

Duch svatý v Písmu svatém

Starý zákon
Je ve SZ zmínka o Duchu svatém? 
Hovoří SZ o Duchu svatém? Ne-
cháme stranou uvažování o tom, 
jak je možné, že v dějinách Izraele, 
který poznával Boha jako jedno-
osobního, se projevuje Duch svatý. 
Přijmeme to jako určitý fakt.
Ve SZ se častokrát hovoří o duchu 
Hospodinově. Tento duch je propůjčován určitým 
starozákonním postavám, mezi kterými vynikají 
tři typologické postavy, totiž králové, kněží a pro-
roci. Tyto postavy dostávají tohoto ducha vždy a 
výhradně pro uskutečňování svého poslání. Tak 
je tomu u králů; především u Saula a Davida, u kte-
rých se výslovně říká, že byli naplněni (uchváceni) 
Hospodinovým duchem (srov. 1 Sam 10,10; 1 Sam 
11,6; 1Sam 16,13). Stejně tak jsou k vykonávání své-
ho poslání pomazání kněží. A i proroci jsou pro 
své poslání vybaveni Hospodinových duchem.
Z řečeného můžeme konstatovat jeden velmi dů-
ležitý závěr. Ve starozákonní době docházelo k 
naplnění duchem vždy v úzké souvislosti s poslá-
ním. Tento duch byl vždy dáván pro poslání, nikdy 
proto, aby ho člověk jen prostě měl!!! 
Ve starozákonních knihách můžeme rovněž číst o 
mnoha příslibech pomazaného Mesiáše (Iz 11,2; 
42.1; 61,1) a vylití tohoto ducha na všechen lid (Jer 

31,31-34; Ez 36,26-27; Joz 3,1-2).

Nový Zákon 
V NZ dochází ke zjevení osoby Ducha svatého. 
Děje se to v úzké souvislosti s posláním Ježíše 
Krista.
Už ve SZ se hovoří o pomazaných osobách. Ježí-
šovo pomazání je ale jedinečné. Zatímco starozá-
konní pomazání zdůrazňuje „propůjčení“ Hospo-
dinova ducha dané osobě, na Ježíši Duch svatý 
spočinul.
Ježíš je tímto Duchem pomazán v momentě, kdy 
přijímá Janův křest. Úryvek o sestoupení Ducha 
jako holubice nechce říci že by se Ježíš stal při křtu 
adoptivním synem (v tuto chvíli byl poprvé napl-

něn Duchem svatým), ale chce uká-
zat tento okamžik jako určitou ve-
řejnou „investituru“. Jan Křtitel 
rozpoznává Ježíše jako Pomaza-
ného, poslaného od Hospodina ke 
zvěstování spásy lidem.
Právě Janův křest a „pomazání“ 
Duchem svatým se v Ježíšově pří-
padě stává rovněž okamžikem po-
čátku jeho veřejného působení 
(poslání). Ježíš, který je jedineč-
ným způsobem zřetelně naplněn 
Duchem svatým (Duch svatý se 
začíná projevovat v jeho životě no-
vým způsobem), v síle tohoto Du-
cha začíná své poslání. I v Ježíšově 
případě tedy platí, že důsledkem 
vylití Ducha je poslání dotyčného 

člověka. Z Písma svatého NZ se rovněž dočítáme 
o tom, že Duch svatý je dán Kristovým učed-
níkům.

Věřím v Ducha svatého
Vyznání víry v třetí Božskou osobu, Ducha svaté-
ho, bylo hlouběji vyjádřeno na Konstantino-
polském koncilu (381). Osobě Ducha svatého se 
věnuje převážně třetí článek Creda, ve kterém 
vyznáváme: Věřím v Ducha svatého, Pána a dárce 
života, který z Otce i Syna vychází, s Otcem i Sy-
nem je zároveň uctíván a oslavován a mluvil ústy 
proroků.
První vyjádření, které je o Duchu svatém konsta-
továno, je, že je Svatý. Řecký text toto slovo zdů-
razňuje tím způsobem, že před toto přídavné 
jméno klade určitý člen, takže bychom mohli dos-
lovně překládat, že je zde řečeno, že věřím v Du-
cha, který je Svatý.

Svátost biřmování - Duch svatý

Teologie pro život



Pokud vstupujeme do vztahu s Duchem svatým, 
pak nás tento Svatý posvěcuje. Jestliže cílem na-
šeho křesťanského života je dosažení svatosti, 
pak je vcelku logické, že tou nejjednodušší cestou 
k dosažení této svatosti je život v Duchu svatém. 
Svátost biřmování, která nás jedinečným způso-
bem naplňuje působením Ducha svatého je tedy 
velmi důležitou na naší cestě ke spáse.
Onen rozměr spásy je pak vyjádřen rovněž pro-
střednictvím výrazu „dárce života“ (řecky zoo-
poion). Tento řecký termín znamená jak stvoři-
telskou činnost Ducha svatého, tak také jeho oži-
vující poslání. Duch svatý se tak stává jednak tím, 
kdo v nás činí věci nové, ale pak také tím, kdo sla-
bé, hříšné a mrtvé přivádí k životu. Jestliže chce-
me dosáhnout svého pravého štěstí, totiž okam-
žiku, kdy naše smrtelné tělo bude vzkříšeno k věč-
nému životu, není jiné cesty, než toto tělo naplnit 
tímto oživujícím Duchem. Celý náš život musí být 
určitou snahou o to, aby Duch - Oživovatel byl v 
našem životě přítomný.
Zde je ale třeba zdůraznit to, co jsme říkali o půso-
bení Hospodinova ducha na starozákonních oso-
bách, respektive v Ježíšově životě. Tento Duch 
totiž nikdy nebyl dáván jen proto, aby ho člověk 
měl, ale vždy byl dáván pro vykonávání určitého 
poslání. Není tedy možné se domnívat, že mohu 
svůj život naplňovat tímto Svatým, tímto Oživo-
vatelem, a přitom nebude do mého života nějak 
příliš zasahovat, měnit ho, že mě to nepovede k 
velmi konkrétnímu životnímu poslání.
Každý týden je i našimi ústy vyznáváno, že Duch 
svatý se projevuje tímto způsobem (Svatost, Oži-
vující prvek), ale zároveň je s tím spojeno, že Du-
cha svatého nelze polapit, uzavřít, usadit, že se 
vždy v našem životě bude projevovat dynamicky, 
že nás bude vést k aktivitě, k poslání.
Tento Duch je zároveň tím, kdo mluvil ústy pro-
roků. Takovéto jeho působení neskončilo pří-
chodem Krista, ale chce mluvit i ústy proroků 
dnešních dní, dnešního světa, totiž našimi ústy.

Svátost biřmování v mém životě
Svátost biřmování patří mezi jednu z iniciačních 
svátostí. Měla by následovat hned po křtu. V zá-
padní tradici ale dochází k tomu, že je tato svátost 
postupně oddělována od křtu, a to v důsledku 
toho, že se zdůrazňuje, že udělovatelem je bis-
kup, a ten se nemůže účastnit křtu každého ma-
lého dítěte.
Svátost biřmování se udílí po obnovení křestních 
závazků prostřednictvím vzkládání rukou (to je 
doprovázeno modlitbou) a pomazáním olejem 
křižmem na čele dotyčného doprovázeným vě-

tou: „Přijmi pečeť daru Ducha svatého“. Dů-
ležitým gestem je rovněž pozdravení pokoje, 
které si vyměňuje biřmovanec s biskupem.

Svátost biřmování ve vztahu ke křtu
Říkali jsme si, že Duch svatý je vždy dáván s urči-
tým posláním, respektive že svátost biřmování 
prohlubuje křestní základ. 
Všichni moc dobře víme, že ze křtu jsme povoláni 
ke svatosti. A když jsme se věnovali svátosti křtu, 
zamýšleli jsme se také nad tím, jak máme této sva-
tosti dosahovat. A odpověď jsme nacházeli v ob-
řadu, který následuje hned po trojím lití vody na 
hlavu křtěného, totiž v obřadu mazání temene 
hlavy pokřtěného olejem křižmem. Zde se říká, že 
jsme pomazáni k podobě Krista – kněze, proroka 
a krále. Svatosti tedy dosahujeme uskutečňová-
ním tohoto trojího Kristova úřadu. 
Teď jsme pozváni k tomu, abychom se zamýšleli 
nad tím, co jiné pomazání křižmem (tentokrát na 
čele) prohlubuje v tomto našem křestním poslá-
ní. Jak novým, hlubším způsobem prožívat své 
křestní povolání ke svatosti, totiž k účasti na Kris-
tově trojím úřadu – být kněžími, proroky a králi?

Kněz
Kněz je ten, kdo přináší oběť. Již ze křtu jsme po-
voláni k tomu, abychom svůj život prožívali v roz-
měru oběti. Když se ale podíváme do starozá-
konních knih, můžeme si všimnout, že se zde řeší 
ještě jedna otázka, totiž, zda je ona oběť (celo-
pal) zapálena ohněm ze země či z nebe. A je přiro-
zeně lepší, pokud je tato oběť zapálena ohněm z 
nebe. V tomto smyslu je pak vhodné číst zprávu o 
seslání Ducha svatého o Letnicích. I zde sestupuje 
oheň z nebe… Svátost biřmování tak zdokona-
luje naše kněžské poslání, náš život v oběti.

Prorok 
Jedná se o člověka, který svědčí o Bohu. Posláním 
proroka bylo (je) zvěstovat Boží slovo svým sou-
časníkům. Prorok může svědčit svým životem, 
nebo svým slovem. V našem životě nás Duch sva-
tý činí „lepšími“ proroky. V Duchu svatém se svě-
dectví našeho života a našich slov stává srozumi-
telnějším. Znovu to můžeme vidět v příběhu o 
seslání Ducha svatého (Sk 2), kdy oheň má podo-
bu jazyků a kdy učedníci rozrazí dveře a jdou hlá-
sat evangelium všem přítomným. Tito přítomní 
pak jejich hlásání rozumí…

Král
Ježíš nám ukazuje, že jeho královská moc se usku-
tečňuje projevováním lásky a služby až do kraj-
nosti. Naše služba a láska se stávají výmluvnějšími 
v okamžiku, kdy jsme naplněni Duchem, který nás 

Teologie pro život



všemu naučí (srov. Jan 14,26). 
K prožívání těchto skutečností jsme navíc vy-
baveni sedmi dary Ducha svatého – moudrosti, 
rozumu, rady, síly, zbožnosti, umění, bázně Boží.

Působení Ducha svatého v církvi
A nyní se vraťme k novozákonním zprávám o 
seslání Ducha svatého. V knihách NZ můžeme 
rozlišit dvě hlavní tradice – Lukášovu a Janovu.

Lukášova tradice
Svatopisec Lukáš píše své evangelium věřícímu 
Teofilovi. Ve své zprávě se tedy bude snažit uká-
zat, že Duch svatý je na učedníky vylit ve spole-
čenství církve.
Sv. Lukáš ještě předtím než hovoří o seslání Du-
cha svatého, vypráví příběh o vyvolení apoštola 
Matěje. V tomto příběhu prostřednictvím jedno-
tlivých skutečností ukazuje, že v domě (místo, 
kde se scházejí křesťané) vzniká nový Boží lid, ro-
dí se církev (srov. Sk 1,15nn).
V místnosti je shromážděno asi 120 lidí. Tento po-
čet není tak přibližným, jak by se mohlo zdát, ale 
jedná se o velmi významné číslo. (10x12) 10 lidí 
bylo nutných k tomu, aby v židovských městech 
mohl zasednout soud. Tento počet byl rovněž dů-
ležitý pro vedení synagogální bohoslužby. Číslo 
12 pak odpovídá 12-ti Izraelským kmenům.
Sbor apoštolů je navíc doplňován na dvanácti-
členný sbor. Volba Matěje se stává důležitou 
proto, aby mohl vzniknout nový Boží lid.
Nově vznikající společenství je navíc nazýváno 
„ekklésia“ (tento termín se nachází v LXX [LXX - 
Septuaginta: označení pro řecký překlad hebrejské 
bible, odvozen od počtu překladatelů, kterých bylo 70]) 
jako překlad hebrejského qahal – vyvolený ná-
rod). Tento termín znamená „svolat“. Bůh svolá-
vá svůj lid, svou církev, aby ji naplnil svým svatým 
Duchem a vyslal ji do celého světa. 
V Lukášově tradici tedy apoštolové přijímají Du-
cha svatého v úzkém spojení se vznikem církve, 
resp. v jejím společenství. Lukáš říká, že jsou 
všichni shromážděni v domě (tvoří společenství), 
ale Duch svatý sestupuje na každého zvlášť (nad 
každým se objevuje ohnivý jazyk). Lukáš zároveň 
říká Teofilovi (každému křesťanovi), že Duch je 
vyléván ve společenství církve, nikoli mimo ni. Pů-
sobení Ducha svatého je tedy působením uvnitř 
církve. Každý, kdo je naplněn Duchem svatým, by 
tedy měl svůj život prožívat s tímto vědomím – 
dostávám Ducha uvnitř církve, abych se mu ve 
společenství církve otevíral a v jeho síle uskuteč-
ňoval své poslání. Svátost biřmování tak velmi 
úzce spojuje člověka s církví.

Janova tradice
Janova tradice zasazuje předání Ducha svatého 
do okamžiku Ježíšovy smrti na kříži. Evangelista v 
momentě Ježíšovy smrti říká, že odevzdal svého 
Ducha. V Marii a milovaném učedníkovi je tomuto 
odevzdání Ducha přítomna celá církev.
Jan nám tedy ukazuje vylití Ducha v úzké spoji-
tosti s Kristovým posláním a jeho smrtí. Ježíš nám 
nedává ledajakého ducha, ale svého Ducha. Aby-
chom mohli přijmout Ducha svatého, musel Ježíš 
zemřít. Naše poslání je tímto způsobem také po-
kračováním v Ježíšově poslání. Kdykoli vykoná-
váme poslání v Duchu svatém, vždy pokračuje-
me v tom, co konal Ježíš. I proto je svátost biřmo-
vání důležité přijmout co nejdříve, rozhodně před 
přijetím svátosti manželství. 

Duch svatý ve vztahu ke svatosti
Všechno to můžeme tedy nyní v krátkosti shr-
nout. Duch svatý, kterého jedinečným způso-
bem přijímáme ve svátosti biřmování, činí náš ži-
vot „dokonalejším“. On nás posvěcuje, on nám 
pomáhá k tomu, abychom mohli dosáhnout sva-
tosti, naší spásy. A jen v něm můžeme být na kon-
ci věků oživeni. Stává se tak pro nás důležitým na 
naší cestě zpět k Bohu.

převzato a upraveno ze stránek vlašimské farnosti

Teologie pro život

Desatero radostného života

1. Každý den pros Boha, aby ti dal radost.
2. Snaž se o úsměv a klidnou tvář i v nepříjem-
ných situacích.
3. Často si v duchu opakuj: Bůh mě miluje a stále 
je se mnou.
4. Snaž se bez přestání hledat dobré stránky bliž-
ního.
5. Neúprosně ze srdce zaháněj jakýkoli zármutek.
6. Věnuj se svým povinnostem s ochotným srd-
cem.
7. Dobrosrdečně se věnuj hostům.
8. Nestěžuj si a neposuzuj, neboť to nejvíce skli-
čuje člověka.
9. Zapomeň na sebe a snaž se povzbudit trpícího 
člověka.
10. Rozšiřuj radost kolem sebe a jistě ji pocítíš i v 
sobě.

od sv. Magdalény z Toulouse



Liturgické okénko

Mše svatá - krok za krokem
Následující úvahy mají za úkol přiblížit krok za 
krokem všechno to, co se během slavení eucha-
ristie děje a vysvětlovat význam jednotlivých 
částí. Jak vnímáme a prožíváme mši svatou?
Pro pochopení významu jednotlivých částí mše 
svaté je třeba brát v úvahu, že slavení eucharistie 
je místem, kde je nám nabízeno všechno to, co 
pro nás vykonal Pán Ježíš. Tuto bohoslužbu Ježíš 
ustanovil kvůli nám a to jako určitou formu hos-
tiny, abychom při ní měli přístup ke stolu, na kte-
rém je prostřeno vše, co nám Bůh nabízí jako du-
chovní pokrm a co nám přinesla Ježíšova oběť na 
kříži.
Abychom však uměli čerpat ze mše svaté její 

duchovní bohatství, to z velké části závisí na 
tom, jak rozumíme obsahu všeho toho, co se bě-
hem mše děje. Je zřejmé, že i mnozí lidé, kteří se 
považují za věřící, nevidí jako příliš důležité ú-
častnit se pravidelně mše svaté, protože se při ní 
nudí a nic moc jim to neříká. Tím ale ukazují, že 
se ani nesnažili porozumět všemu tomu, co se v 
kostele děje. Je to prostě tak, že kdo ještě neob-
jevil, čeho všeho se nám při eucharistii dostává a 
jaký význam to může mít pro celý náš život, ten 
taky nechápe, proč by měl brát vážně 3. přiká-
zání desatera a pravidelně se mše sv. účastnit. 
Jakmile však objevujeme toto bohatství Božích 
milostí, které nám Spasitel poskytuje zejména 
při sloužení mše sv., pak je naprosto přirozené, 
že chceme být co nejčastěji při tom, kde můžeme 
být Bohem nejvíce obdarováni. Abychom z 
těchto duchovních darů dokázali čerpat, je třeba 

rozumět všemu, co se při mši sv. děje a správně 
vnímat hodnotu všech jejích částí. 
Nejprve se můžeme zabývat důvodem, proč vů-
bec stojí zato vypravit se a jít na mši svatou. Po-
kud by tím důvodem bylo naplnění náboženské 
povinnosti vyplývající z desatera, bylo by to vel-
mi málo. Můžeme začít tím, že mše svatá se koná 
na památku poslední Ježíšovy večeře a má jít 
tedy o hostinu i když v duchovním slova smyslu. 
Když jdeme někam na jakoukoliv hostinu, tak 
zřejmě proto, že nás tam někdo pozval a že hos-
titel stojí o to, abychom tam byli. Stejně tak mše 
svatá je hostinou, na kterou jsme zváni samot-
ným Kristem. Jít do kostela proto nemá být výs-
ledkem nějakého samovolného rozhodnutí člo-
věka, ale odpovědí na Boží pozvání. Pokud si 

tohle věřící člověk uvědomí, tak je mu i jasné, že 
není slušné bezdůvodně pozvání odmítnout. A 
jen tehdy, když se člověk cítí být jedním z pozva-
ných, může také prožívat, že v tomto společen-
ství má své důležité místo, že se nemusí krčit 
někde vzadu, nebo postávat až u vchodu.
Je také dobré přicházet na mši s vědomím, proč 
jsme sem zváni a proč Bůh stojí o naši účast. Pře-
devším proto, že zde máme být obdarování tím, 
co nám přinesl Pán Ježíš. Máme příležitost sytit 
se Božím slovem obsaženým v Písmu svatém a 
dále máme v Ježíšově oběti přístup k pokrmu ži-
vota věčného. Jsme zváni, abychom z těchto darů 
sytili svoji duši. Pokud jsme někde na nějaké 
hostině a nic tam nepojíme a nevypijeme, pak je 
skutečně otázkou, jaký smysl naše účast měla. 
Stejně tak, když někdo přijde na mši svatou a nic 
si z nabízených duchovních darů nevezme, 



zřejmě tam jeho přítomnost nebude mít velký 
význam.
Další důvod účasti je společenský. Když se koná 
nějaká slavnostní hostina, tak většinou na něčí 
počest. Je důležité, aby se hosté s oslavencem set-
kali, aby si mohli popovídat, aby svému hostiteli 
například společně zazpívali „živijó“, aby všech-
no společně co nejlépe oslavili a prožili v jeho 
blízkosti příjemné chvíle. Přirozeně, že prožívá-
ní bohoslužby běžně probíhá za poněkud du-
chovnější atmosféry, ale ty podstatné součásti ja-
kékoliv slavnosti by se neměly oddělovat ani od 
takové slavnosti, jakou má být mše svatá. I při 
slavení eucharistie nám jde o setkání s hostite-
lem, kterým je Ježíš Kristus. Hlavní náplní má 
být to, že chceme všechno co nejlépe oslavit. A 
protože oslavujeme ten největší a nejdůležitější 
zásah Boží do lidských dějin, velikost Ježíšovy 
oběti, jeho vítězství nad smrtí, protože oslavu-
jeme nezměrnost lásky k člověku, kterou tím 
Bůh ukázal, stojí za to, uspořádat tuto oslavu 
každou neděli a mít na ní účast.
Někdo řekne, že nepotřebuje kostel k tomu, aby 
se obracel k Bohu. Jenže když se má něco oslavit, 
není to věc jednotlivce, ale celého shromáždění. 
Při mši svaté můžeme prožívat setkání s Bohem i 
prostřednictvím toho, že společně pozvedáme 
hlas na počest hostitele. Když se nějaká popu-
lární osobnost setká se svými příznivci a obdivo-
vateli, nikdo z nich nechce zůstat pozadu se 
svým hlasem třeba při nějakém skandování. Po-
dobně je na místě, když věřící, kteří se hlásí ke 
Kristu, chtějí důkladně připojit svůj hlas ke spo-
lečným modlitbám a zvlášť ke zpěvu. 
Při každé slavnosti jsou také jisté chvíle, kdy je 
vhodné sedět, kdy vstát a kdy třeba tancovat. 

Vždycky to má nějaký význam. Když přijdou ne-
katolíci do kostela, je to poznat zejména na tom, 
jak se opožděně přizpůsobují, když se ostatní 
zvednou nebo usednou. Nám by ovšem nemělo 
stačit jen mechanicky reagovat a pouze vědět, 
kdy se co dělá, ale i jaký to má význam. Všechny 
postoje při bohoslužbě mají napomáhat k lepší-
mu prožití toho, co se právě děje. Sedíme předev-
ším v těch částech mše, kdy máme naslouchat. 
Když se postavíme, tak na znamení úcty nebo 
když chceme vyjádřit zvláštní pozornost a při-
pravenost k aktivnímu prožívání právě probíha-
jících okamžiků. Když poklekáme nebo se uklá-
níme, chceme tím vyjádřit pokoru a uznání, jak 
nezasloužené je všechno to, čeho se nám od Boha 
dostává. 
Další námitka se může týkat toho, že účastnit se 
nějaké pořádné slavnosti stačí jen občas, něko-
likrát do roka. Někdo si řekne, co by v tom kostele 
pořád dělal, když jsou ty obřady pořád stejné. 
Jistěže, uspořádání mše a některé její modlitby a 
zpěvy jsou většinou pořád stejné. Do kostela se 
také nechodí jako do kabaretu, kde je pokaždé ji-
ný program. Smyslem mše svaté je aktivně pro-
žívat to, k čemu věřící nachází důvěrný vztah. A 
každý vztah se dá vyjadřovat do určité míry ně-
čím, co lze opakovat, co se nemění a přesto to člo-
věka neomrzí. Když si někdo rád zajde jednou 
týdně do hospůdky, taky ho neomrzí, že tam ma-
jí pořád to stejné pivo a vedou se podobné řeči. 
Co však určitě není pořád stejné, to je čtení z Pís-
ma sv., které je o nedělích rozděleno tak, že se 
opakuje až po třech letech. Také některé modlit-
by z misálu a přímluvy se mění každou mši nebo 
aspoň neděli podle liturgické doby nebo svátku.

Liturgické okénko

Modlitba - jednoduchý způsob
Proč se modlit? Co se modlit?

Slovo modlitba, může mnohým připadnout možná nesro-
zumitelné, popřípadě i odpudivé. Modlitba nemusí mno-
hým připadnout jednoduchá. Proč se modlit? Co se mod-
lit? Jak se modlit? Nepatří modlitba jen nějakým "vyvole-
ným"? Nenechme se ale podobnými pochybnostmi odra-
dit! Proč nevyužít "výhodné nabídky" pro náš život?!

Ráno vstaňme a svěřme se Bohu...
Probudili jsme se ze spánku, který nás odděluje od vče-
rejška. Probuzení nám nabízí novou skutečnost, den, který 
tu nikdy před tím nebyl, neznámý čas a prostor, který se 
před námi rozprostírá jako zasněžené pole, jenž dosud nik-
do nepošlapal. Poprosme Pána, aby požehnal tento den a 
nás v něm."Bože, svěřuji se Ti, požehnej mi, prosím tě, v tomto 
dni."
Když jsme to udělali, vezměme svou žádost vážně. Jsme 

Bohem požehnaní, Jeho požehnání s námi bude vždycky 
ve všem z naší činnosti, co je schopno toto požehnání dos-
tat. Ztratíme ho, když se odvrátíme od Boha. Ale i tehdy 
bude Bůh stát při nás, připraven přijít nám na pomoc.

V každé životní situaci
Každá konkrétní situace, ve které se nacházíme, může být 
proměňována, protože je v ní skrze naši víru přítomen Bůh. 
Ať jsme kdekoli - doma s rodinou, s přáteli, v práci nebo na 
ulici, ve vlaku, ať jsme v jakékoliv situaci – i když se tře-
ba schyluje k hádce, můžeme se vždy usebrat a jedno-
duše říci: „Pane, věřím v Tebe, přijď a buď mezi námi.“
Tímto se můžeme přimlouvat u Boha, který přislíbil 
svou přítomnost, kdykoli o ni požádáme. Někdy totiž 
nemáme slova, jindy nevíme, jak jednat moudře, 
vždycky však můžeme Boha požádat, aby přišel a byl s 
námi. A pak uvidíme, jak se atmosféra změní, přijde po-
koj a požehnání.

(podle knížky A. Blooma: Na minutu s Antonyjem Surožským)



Program farnosti

Svátost křtu dětí:

přípravy: 1.2., 8.2., 15.2. v 9.00 v KL.

křest: 16.2. po mši sv. v 10.30 ve farním kostele

Příprava na svatost manželství: 3.2. (I/4), 
10.2. (I/5), 17.2. (I/6), 24.2. (I/7)

Společenství maminek a babiček:

skupina A v pondělí 3.2. v 17.15 hodin v KL

skupina B v úterý 4.2. a 18.2. v 18.00 hodin v KL

Setkání modlících se tatínků:

6.2. a 20.2. v 19.00 hodin na St.F.

Setkání seniorů La Vie Montante:

Středa 5.2. po ranní mši svaté v KL

Setkání Misijního klubka: 22.2. od 9.00, St.F

Setkání pastorační rady: v únoru není

Příprava na svátost křtu dospělých

skupina I (P. Roman): 13.2. v 19.00 v KL

Příprava na svátost křtu dospělých 

skupina II (P. František): 7.2 v 19.00 v KL

Společenství Lectio Divina: 20.2. v 16.00 v KL 

Katecheze dospělých: 5.2. a 19.2. v 19.00 v 
KL.

Večer chval: 16.2. v 19.00 FK balkon.

Centrum pro rodinu a sociální péči nabízí: 

KLAS – Klub aktivních seniorů zve: 

 18. 2. 2014 Frýdek – stará fara od 9 
hod.

Téma: Místo odkud pocházím

 Pokud máte fotografie rodného mís-
ta, vezměte si je s sebou. 

Akademie pro třetí věk

 20. 2. 2014 Ostrava – biskupství od 9 
hod.



P. Bogdan Stępień OSPPE

Téma: Exorcizmus - středověk nebo dnešek?

Marie Göttlicherová, tel. 731 534 062

Uzávěrka příštího čísla: 24.02.2014
Příští číslo vyjde v neděli 2.03.2014

Cena výtisku jednoho kusu: 4 Kč

Biskupství nabízí

KONTAKTY A DŮLEŽITÉ INFORMACE

P. Anton Verbovský CSsR 739660113 
administrátor farnosti

P. František Boldy CSsR 731433133
rektor komunity a farní vikář

P. Roman Janáč CSsR 732256223
farní vikář

P. Artur Bilyk CSsR 731433132
farní vikář

Opustili nás
02.1.2014 - Marta Bezecná (*1925)
04.1.2014 - Elena Mlčochová (*1958)
11.1.2014 - Slavomír Stoklasa (*1950)

Úřední hodiny
 Pondělí: 8.00 - 11.30, 14.00 - 17.00

 Úterý: 9.00 - 11.30
 Středa: 9.00 - 11.30
 Čtvrtek: 8.00 - 11.30, 14.00 - 16.00

 Pátek: 9.00  11.30

Presbytář
farního kostela

Celkové náklady realizace úpravy presby-

táře budou dosahovat přibližně 1, 3 mil. Kč. 

Pro nancování projektu má naše farnost 

samostatný účet:

5305022211/5500

Na něj můžete vaši nanční pomoc vklá-

dat. V případě zájmu, vydáme potvrzení 

o daru církvi, pro snížení základu daně. 

Děkujeme za vaše dary.

Křtem se začlenili do farní rodiny
12.1.201 - Veronika Kovalová

Od 24.2. do 28.2. jsou JARNÍ PRÁZDNI-
NY. V tomto týdnu nebude probíhat výuka 
náboženství.

Jarní prázdniny

Zápis intencí trvá
Stále je možnost zapsat úmysly mší sv. na 
první polovinu roku 2014.
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