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"Vaše máma mě podvedla," říkával můj tatínek se šibal-
ským úsměvem. "Před svatbou mi neřekla, co je doo-
pravdy zač. Po svatbě jsem se jí zeptal, zda by nejela tá-
bořit do přírody. A víte, co mi na to odpověděla?" Rozes-
mátý tatínek napodobil maminčin hlas: "Cože? Sedět 
na trávě s mravenci?" Neuspěl také se svou představou 
o svatební cestě: odmítla, aby si půjčili motocykly a tý-
den na nich křižovali po celé zemi.
Před svou vlastní svatbou jsem podobné historky milo-
val a těšil se, že i vlastním dětem budu vyprávět anek-
doty z období, kdy se budu se svou ženou sžívat. Zane-
dlouho po naší svatební cestě jsem ale začal přicházet 
na to, co je v pozadí otcových příběhů.
Očekával jsem, že se s manželkou budeme přít o to, zda 
nechávat desku na toaletě nahoře či dole a kdo bude vy-
nášet odpadkový koš, ale nepředpokládal jsem větší 
rozpory. Myslel jsem si, že manželství je obtížné jen pro 
obtížné jedince. Vycházeli jsme spolu velmi dobře a já 
jsem Kláru tak miloval, že jsem věřil, že většina věcí zůs-
tane i po svatbě stejná. Když se vezmeme, budeme trá-
vit večery společným čtením, sledováním starých filmů 
a pak usneme na pohovce. Příležitostně bych počítal s 
nějakou romantikou (procházka, výlet, návštěva zná-
mých), ale žádné velké narušení mého dosavadního po-
hodlného běhu života.
Když jsem byl svobodný, byl jsem zvyklý přečíst každý 
týden jednu knížku. V tomto zvyku jsem pokračoval i po 
svatbě. Nevěnoval jsem moc pozornosti tomu, když se 
Klára ptala, zda si nechci zahrát nějakou hru či navr-
hovala návštěvu obchodního centra. Považoval jsem to 
vlastně za vyrušování. Zdálo se mi, že už si nemůžu pře-
číst nerušeně ani kapitolu. Neuvědomil jsem si, že ona 
čekala od našeho manželství mnohem víc.
"Chtěla jsem vztah," řekla mi Klára později. "Místo toho 
jsem dostala spolubydlícího." Představovala jsem si, že 
po svatbě budeme spolu trávit více času společně. Když 
jsme spolu chodili, neviděli jsme se každý den. Nyní 
jsme byli každé ráno i večer spolu. "Bylo mi mizerně," 
hodnotila později toto období Klára. Ač měla přátele a 
její rodina bydlela nedaleko, cítila se strašně osamělá. 
Brzy po svatební cestě jsem si uvědomil, že něco není v 
pořádku, ale doufal jsem, že se to časem nějak usadí. 
Několikrát, když mě štvala svým opakovaným přerušo-
váním, jsem ji ignoroval. Myslel jsem si, že ode mě vyža-
duje příliš. Mé mlčení samozřejmě zvyšovalo napětí až 
do chvíle, kdy jsme si celou věc vyříkali.
Na začátku naší první velké hádky se Klára naštvala, od-
stěhovala se s přikrývkou do obývacího pokoje a odmít-
la se mnou spát v ložnici. Chvíli jsem se bránil, ale pak 
jsem se odhodlal být upřímný: "Mám pocit, že mě nene-
cháš chvíli na pokoji," řekl jsem jí. Klára se rozzuřila a 
práskla dveřmi. Cítil jsem se strašně. Usoudil jsem, že 
jsem udělal chybu, že jsem se ženil a asi jsem špatný 

manžel. Byla to dlouhá noc, ale nakonec jsme si vše 
vyříkali. Tehdy mi došlo, co mě táta učil, když vypravo-
val o mámě, která nechtěla tábořit nebo křižovat na 
motorce světem. Má představa manželství nebyla stej-
ná jako představa Kláry. Podle ní manželství znamenalo 
večery strávené povídáním nebo zábavou se spoustou 
smíchu - čas před spaním jako čas veselí a romantiky.
H. Norman Wright říká: "Když se lidé berou, přinášejí si s 
sebou do manželství soubor skrytých očekávání. Ta bo-
hužel tvoří skryté a bolestné překvapení, které časem 
vyjde najevo." Mnoho manželství začíná jako to naše a 
vyžaduje to hodně komunikace a úsilí, aby se projasnily 
a skloubily odlišné představy.
Proč nám nikdo neřekl, jak moc se budeme muset v 
manželství přizpůsobovat? divili jsme se později. Nav-
štěvovali jsme předmanželskou přípravu, která zahr-
novala povídání o financích a sexu. Mluvili jsme o tom, 
jak se na manželství dopředu připravit a já dokonce za-
čal udržovat pořádek ve svém podnájmu, kde jsme měli 
v budoucnu bydlet. Společně jsme četli knihy o man-
želství psané z křesťanského pohledu. Několikrát jsme 
se setkali se zkušenými páry a mluvili s nimi o man-
želství, ale nikdo nás nepřipravil na ten základní posun, 
který po manželském slibu nastane. Zakládal jsem své 
rozhodnutí vzít si Kláru na tom, co jsem k ní cítil, ale naše 
manželství nemůže záviset jen na mých citech.
I v manželství nás Bůh učí schopnosti milovat druhého 
více než sebe. Mike Mason píše v knize Tajemství man-
želství: "Křesťanská víra nám pomáhá naučit se, že o-
kamžik, v němž jsme nejvíce sami sebou, je paradoxně 
ten, v němž se vzdáváme sami sebe pro druhého." A dá-
le říká: "Manželství přežije navzdory všem okolnostem, 
když je oběma partnerům jasné, že nic jiného než čistá 
obětující láska je nemůže společně podržet." My jako 
manželská dvojice máme dokonalý obraz skutečné lás-
ky: Krista.
Později jsme s Klárou diskutovali o tom, co v našem 
manželství funguje a nefunguje. Uvědomil jsem si, že 
vyžaduji příliš mnoho času na své čtení. Až poté, co jsem 
odložil své knihy, začal jsem zažívat pravou radost z 
manželství. Když jsem se naučil dávat svou ženu na prv-
ní místo, pak nebylo tak těžké přinášet oběti, které mě 
dříve vytáčely. Brzy se procházky v naší čtvrti stávaly za-
jímavější než čtení a zjistil jsem, že bych o mnoho přišel, 
kdybych byl pořád zahloubaný v knihách.

Bereme si někoho, do něhož jste zamilovaní, ale svou 
lásku živíme praktikováním Kristova příkladu.

z knihy Manželství - soubor různých textů

Proč nám nikdo neřekl,
jak moc se budeme muset v manželství přizpůsobovat?



Svátost Kněžství

Teologie pro život

Svátost svěcení (služebného kněžství) je jednou 
ze dvou společenských svátostí. Proto o této 
svátosti platí do jisté míry to, co o svátosti man-
želství. I u této svátosti je třeba vnímat, že se 
jedná o svátostnou skutečnost, která pro-
stupuje celý život kněze, veškeré jeho poslání.
Znovu platí, že hledíme na tuto svátost přede-
vším z hlediska „dějin spásy“. Jednotlivých otá-
zek spojených s kněžstvím se tak dotkneme jen 
částečně, okrajově, či je úmyslně vypustíme.
V krátkosti se zahledíme na to, jak o kněžství ho-
voří Písmo svaté Starého Zákona. Následně bu-
deme odhalovat podstatu novozákonního 
kněžství, abychom objevovali spiritualitu 
kněze a obsah jeho poslání. K chápání 
poslání kněze nám navíc budou sloužit 
text preface o duchovních pastýřích, 
respektive to, co nám o životě a 
poslání kněze říká věroučná kon-
stituce II. vatikánského koncilu Lu-
men Gentium (LG 11). A to všechno 
nám následně pomůže k tomu, 
abychom mohli hledět na to, jak 
kněz specifickým způsobem us-
kutečňuje své křestní povolání 
ke svatosti, totiž jak prožívá jedi-
nečným způsobem svůj život v 
trojím Kristově úřadu: kněz, 
prorok a král.
Označení této svátosti
Ještě předtím, než se zaměříme 
na biblický základ, pozastavme 
se u pojmosloví. Častokrát hovo-
říme o této svátosti jako o svátosti 
kněžství. Toto označení je ale ne-
přesné. Všichni pokřtění totiž má-
me podíl na jediném Kristově kněž-
ství. Všichni jsme ze křtu kněží a v 
kněžském poslání máme prožívat svůj život. 
Označení služebného kněžství jako svátostného 
je rovněž zavádějící. I když víme, co tím chceme 
sdělit, je třeba mít na paměti, že i kněžství vyplý-
vající ze křtu je kněžstvím svátostným (přijímá se 
ve svátosti). Toto označení tedy nevyjadřuje 
podstatný rozdíl mezi stupněm účasti na Kristo-
vě kněžství.
V českém jazyce bohužel nemáme všeobecně 
zaběhnutý způsob, jak tuto svátost označovat. 
Proto se v posledních letech objevují různá oz-
načení: svátost řádu, svátost svěcení, či svátost 
služebného kněžství. Budeme volit vždy jeden z 
těchto termínů.

Písmo svaté - Starozákonní kněžství
Ve SZ byl pro kněžskou službu určen jeden ze 
dvanácti kmenů, kmen Levi. Tento kmen byl vy-
členěn pro tuto službu, proto nedostal dědičný 
podíl na žádném území Bohem darované země. 
Členové tohoto kmene tak jsou „vyčleněni“ pro 
službu chrámu. Kněžství je tak zde vnímáno v je-
ho separaci, v oddělení se od ostatních, pro vy-
konávání služby ve prospěch celého společen-
ství.
Kněžství starozákonní doby začíná nabírat důle-
žitosti v období Babylónského zajetí. Zde se 
kněží, v čele s prorokem Ezechielem, stávají tě-
mi, kteří lid utěšují v tomto těžkém období, kteří 
ho vzdělávají, vedou ho k obnovení a prohlou-
bení své víry a vztahu s Bohem, rozvíjí a učí ho 
synagogální modlitbě. Po návratu z Baby-
lónského zajetí se kněží stávají vůdci lidu.

Novozákonní kněžství - Ježíšovo kněžství
Ježíš není knězem podle starozákonního 
principu, už jen proto, že není z kmene Le-
vi. I proto evangelisté nikdy nehovoří o 
Ježíši jako o knězi. Ježíši se nikdy ne-
dostává tohoto titulu. Není tak nikdy 
nikým označován. Ježíš není takovým 
knězem, jakými byli kněží Staré 
smlouvy.
Přesto je nám Ježíš v jistém slova 
smyslu jako kněz představován, a 
dokonce list Židům ho jako kněze 
výslovně představuje. Všechny 
texty ale zároveň stále přímo či 
nepřímo zdůrazňují a ukazují od-
lišnost jeho kněžství. Ježíš je 
knězem odlišným od starozá-
konního modelu. Jeho kněž-
ství totiž nespočívá v separaci, 
jak tomu bylo ve SZ. On je na-

opak tím, kdo se velmi intenziv-
ně spojuje s člověkem. Stal se člověku podobný 
ve všem kromě hříchu.
Ježíš své kněžství prožívá ve večeřadle (když 
předznamenává svou smrt) a především v ho-
dině kříže. Jeho kněžství spočívá ve vydanosti se, 
v obětování sebe sama za spásu všech lidí. 
Každý kněz Nové smlouvy má podíl na tomto Je-
žíšově kněžství. V NZ je jen jediné kněžství, a to 
kněžství Ježíše Krista. Každý, kdo je pokřtěný, re-
spektive přijal svátost svěcení, má podíl na tom-
to Kristově kněžství. Ve služebném kněžství se 
to stává zcela zřetelně zjevným při slavení mše 
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svaté, zvláště pak při proměňování, kdy slu-
žebný kněz „propůjčuje“ svůj hlas Kristu a hovoří 
o vydanosti a prolévání krve.
První a nejdůležitější věcí, kterou je tedy třeba 
mít na paměti, je to, že novozákonní kněžství je 
podílem, účastí na jediném kněžství Kristově. 
Proto je kněz označován „alter Christus“ (jiný 
(druhý) Kristus, v tom smyslu, že kněz zpří-
tomňuje Krista), nebo je o něm řečeno, že může 
„agere in persona Christi capitis“ (jednat v oso-
bě Krista-hlavy).
Ustanovení kněžství
Pokud hovoříme o okamžiku ustanovení novo-
zákonního kněžství, velmi častokrát upíráme 
svůj zrak k večeřadlu. Tradiční učení církve říká, 
že svátost služebného kněžství byla Ježíšem us-
tanovena při poslední večeři, kdy Ježíš řekl svým 
učedníkům: „To konejte na mou památku“. Svá-
tost svěcení tak byla ustanovena v úzkém vztahu 
k eucharistii. Z tohoto pohledu je kněz ustano-
ven primárně proto, aby slavil mši svatou, aby jí 
předsedal, aby o ni měl starost.
Pro kněžskou spiritualitu jsou však důležité ještě 
jiné úryvky evangelia. Dosti zásadním je text z 
Mk 3,13-15. Zde se ukazuje, že kněz je v první řadě 
povolán k tomu, aby byl s Kristem, aby byl s ním. 
Kněz má být tím, kdo přebývá u Ježíše, u Ježíše 
se učí správnému kněžství, u něho se učí tomu, 
jak prožívat svůj kněžský život.
Pokud je kněz povolán k tomu, aby byl s Kristem, 
pak se k tomu přidává ještě další rozměr. Být s Je-
žíšem totiž častokrát znamená být mezi lidmi. A 
to je obsaženo v následujících slovech: „Povolal 
je, aby je posílal kázat a projevovat moc nad zlý-
mi duchy“. Kněz je tak ustanoven ne pro sebe, 
pro svou důstojnost, ale ustanoven pro lid. To, že 
prožívá jedinečným způsobem život s Ježíšem, 
jej činí tím, kdo je mezi lidem.
V NZ můžeme nalézt ještě mnoho dalších úryv-
ků, které hovoří o kněžství či o věcech s kněž-
stvím spojených. My si ale vystačíme s těmito 
dvěma základními tvrzeními – služebné kněž-
ství je v úzkém vztahu k eucharistii a prožívá se v 
bytí s Kristem, z něhož vyplývá poslání k lidem.
II. vatikánský koncil
K dalšímu uvažování o kněžství nám mohou po-
moci dokumenty II. vatikánského koncilu. Tento 
koncil se služebnému kněžství věnuje v dogma-
tické konstituci o církvi Lumen Gentium v těch 
částech, ve kterých se uvažuje o uplatňování vše-
obecného kněžství ve svátostech. Služebnému 
kněžství se pak ještě věnuje dekret o službě a ži-
votě kněží Presbyterorum ordinis (PO).
Zaměřme nyní svou pozornost na článek 11  kon-

stituce o církvi (LG 11). Zde se praví, že ti věřící, 
kteří byli vybráni k přijetí vyššího svěcení, jsou ve 
jménu Kristově ustanoveni k tomu, aby pásli cír-
kve Božím slovem a Boží milostí. Jsou zde tedy 
představeny dva prvky, jejichž prostřednictvím 
má služebný kněz pást církev, a to Boží slovo a 
Boží milost. 
Hlásání evangelia
Hlásání evangelia patří k jedněm z podstatných 
prvků poslání kněze. Kazatelská, katechetická, 
pedagogická a jim podobné činnosti jsou tedy 
něčím, co patří k podstatě a spiritualitě každého 
diecézního kněze. Ve vykonávání těchto činností 
uskutečňuje své kněžství, své poslání.
Jedná se tedy o činnost, kterou bychom měli od 
kněží vyžadovat, očekávat a nechávat je vyko-
návat. 
Slavení svátostí
Druhým důležitým rozměrem v kněžském životě 
je slavení jednotlivých svátostí. Kněz má být tím, 
kdo zprostředkovává lidem Boží milost, kdo spo-
lečně s nimi slaví tajemství Kristova života a ta-
jemství spásy. I zde platí, že prostřednictvím sla-
vení jednotlivých svátostí kněz uskutečňuje své 
poslání, kdy se intenzivně spojuje s Kristem, po-
svěcuje nejen sebe, ale celý Boží lid, a tak „při-
spívá k rozmnožení Boží slávy a božského života 
v lidech“ (PO2). 
Slavení svátostí tak není něčím, co kněz vyko-
nává jako své zaměstnání, jako reakci na to, že to 
lidé chtějí, ale protože to patří k samotné jeho 
podstatě, protože právě touto činností usku-
tečňuje své kněžství.
Preface o duchovních pastýřích
Dalším krásným úryvkem, který nám hovoří o 
kněžství, je text preface, kterou se modlíme o 
svátcích či památkách duchovních pastýřů. Zde 
vyjadřujeme, že Bůh prostřednictvím Ježíše Kris-
ta povolává duchovní pastýře k tomu, aby žili pro 
církev, aby ji vyučovali slovem a příkladem a aby jí 
pomáhali svou modlitbou. Je zde tedy před-
staveno trojí poslání kněze – žít pro církev, vyu-
čovat ji a pomáhat jí svou modlitbou.
V této modlitbě znovu vidíme důležitost hlásání 
Božího slova. V prefaci je v tomto směru zdůraz-
něno ne jen hlásání slovem, ale také příkladem. 
Určitou specifičností této modlitby je vyjádření 
vztahu kněze k církvi. Připodobňuje se Kristu, má 
být ženichem církve. Ve svém životě má pro cír-
kev skutečně žít, má se pro ni nasazovat, má se 
pro ni obětovat. Má být tím, kdo je svou bytostí 
zaměřen na církev a na její dobro. O toto dobro 
církve usiluje nejen hlásáním evangelia, ale také 
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tím, že pro církev, pro každého křesťana žije, že 
je mu nablízku, že je mu vždy připraven pomoci. 
A rovněž je tím, kdo za celou církev (i za jedno-
tlivce a jejich starosti) prosí ve svých modlitbách. 
Rozměr modlitby jedinečným způsobem proží-
vá v denní modlitbě církve, tzv. breviáři. 
Trojí Kristův úřad
V tom všem, co jsme o služebném kněžství do-
posavad řekli, jsme již mohli vypozorovat určité 
skutečnosti, které mají co do činění s trojím Kris-
tovým úřadem. Zkusme tak v krátkosti shrnout, 
jakým specifickým způsobem kněz dosahuje své 
svatosti.
Kněžský úřad
Kněz je tím, kdo slaví mši svatou. Při mši svaté 
propůjčuje svůj hlas Kristu. Jeho ústy mluví Kris-
tus o tom, že je zde tělo, které se vydává, res-
pektive krev, která se prolévá. Služebný kněz us-
kutečňuje svůj kněžský úřad jedinečným způso-
bem tím, že se v těchto slovech připojuje k Ježí-
ši. I on má sám sebe obětovat, má být tím, kdo se 
vydává za druhé a pro druhé. Jeho život má být 
po Ježíšově vzoru životem vskutku eucharistic-
kým.
Služebný kněz je tím, kdo žije pro církev (i proto 
žije v celibátu). V určitém slova smyslu nemohu 
kněze nikdy obtěžovat nějakou svou potřebou. 
On je tím, kdo nebyl poslán do farnosti, aby si od-
počinul, ale aby se pro místní církev nasazoval, 
obětoval. Služebný kněz má být vždy připraven k 
oběti, a to třeba i k té největší, kdy položí za své 
stádce svůj život. On není tím, kdo prchá, když se 
přiblíží vlk, ale je tím, kdo sobě svěřené chrání a 
obětuje pro ně sám sebe.
Zvláštním způsobem pak prožívá svůj kněžský ú-
řad také v modlitbě, kdy zachovává svůj slib, že 
se bude denně věrně modlit denní modlitbu cír-
kve.
Prorocký úřad
Prorocký úřad služebného kněžství se prožívá 
prostřednictvím vykonávání jednotlivých kate-
chezí, vzdělávání, výkladem Božího slova a jeho 
hlásáním. Kázání, hodiny náboženství, kate-
cheze, přípravy na svátosti, to nejsou malé čin-
nosti kněze, ale jsou to místa, kde uskutečňuje 
svůj prorocký úřad. Takovým způsobem by kněz 
k těmto činnostem měl přistupovat a takovýto 
přístup bychom od něho měli očekávat, pří-
padně vyžadovat.
Pro kněze nemůže být homilie okamžikem, ke 
kterému přistupuji v pozici toho, který přemýšlí 
jen na té úrovni – musím tam něco říct. Homilie je 
okamžikem, kdy se kněz otevírá působení Ducha 
sv., kdy naslouchá Božímu slovu a toto slovo 

zvěstuje a vykládá lidem. Boží slovo se stává tím, 
co život kněze určuje a vede. Kněz je služební-
kem, ba přímo otrokem Božího slova, je tím, kdo 
ve vztahu k Božímu slovu a jeho výkladu usku-
tečňuje sobě jedinečným způsobem účast na 
prorockém úřadu Krista.
Královský úřad
Služebný kněz má svůj život prožívat ve službě a 
lásce, které jsou projevovány až do krajnosti. Je-
dinečným způsobem tuto lásku kněz projevuje 
ve svém celibátu. Právě v celibátu odhaluje pra-
vou tvář lásky, která nespočívá jen v nějakých ci-
tech, ale jejímž hlavním prvkem je rozhodnutí se 
pro lásku až do krajnosti. Služebný kněz je tím, 
kdo je neustále nasazen pro službu druhým a pro 
projevování pravé lásky vůči každému, kdo k 
němu přichází. Právě v těchto okamžicích, kdy se 
připodobňuje Kristu sloužícímu a Kristu ukřižo-
vanému (tomu, který projevuje lásku až do kraj-
nosti), kněz naplňuje svůj život a stává se způ-
sobem prožívání svého života tím, kým byl vy-
svěcen.
Kněz tedy prožívá svůj život podle Kristova 
příkladu, který nám dal ve večeřadle a v hodině 
kříže. Kněz je tím, kdo i v těchto situacích je po-
volán k tomu, aby byl s ním. Právě účast na Je-
žíšově kříži a pochopení celé jeho hloubky se stá-
vají prostředky, jimiž služebný kněz dosahuje 
svým specifickým způsobem svatosti.
V dnešní době se potýkáme s nedostatkem 
kněžských povolání. Domnívám se, že důvodů, 
je několik. Jako první z důvodů bych uvedl ten, že 
nám, a především dospívajícím chlapcům, chybí 
opravdové kněžské vzory. Další důvod bych vi-
děl v tom, že děti vyrůstají v prostředí, kde kněze 
není potřeba, kde kněz je jen tím, koho vidíme v 
neděli v kostele. Zaniká tak jedinečnost a krása 
jeho povolání. A v neposlední řadě je problém v 
tom, že my vlastně o kněze ani tak moc nesto-
jíme. My stojíme o člověka, který nám v neděli 
odslouží mši sv. (a to krátkou) a to nám stačí. Z 
kněze jsme udělali jen nějakého nedělního o-
břadníka, který nemá nic společného s naším ži-
votem. Separovali jsme ho do svého kultického 
života a ke svému běžnému životu ho nepotře-
bujeme.
Chceme nové kněze? Pak je třeba některé věci 
radikálně změnit. Je třeba, aby se kněží stávali 
vzory dětí. Je třeba změnit svůj pohled na nábo-
ženský život a jeho prožívání. Je třeba přijmout 
kněze do svých životů (do reality rodiny, svěřo-
vat jim a řešit s nimi své problémy). Je třeba dě-
tem zdůrazňovat, že kněz zápasí o svoji svatost , 
ale zároveň doprovází také nás k naši svatos-
ti.  ze stránek vlašimské farnostivvvv-vvvvvvvv 



Liturgické okénko

Mše svatá
krok za krokem

Bohoslužba oběti
Příprava obětních darů, preface, sanctus
Nyní se dostáváme k tomu, co obnáší další 
část hostiny. Na obětním stole má být pro ú-
častníky připraven pokrm Kristova Těla a 
jeho krve. Důležitou otázkou však je, jak jsme 
na následující okamžiky připraveni my sami. 
V evangeliu sv. Matouše totiž čteme: „Při-
nášíš-li svůj dar k oltáři a tam si vzpomeneš, 
že tvůj bratr má něco proti tobě, nech tam 
svůj dar před oltářem a jdi se napřed smířit se 
svým bratrem, teprve potom přijď a obětuj 
svůj dar.“ Představme si, co by se stalo, 
kdybychom to všichni vzali opravdu váž-
ně. Jistě ne tak doslova, že by před 
přinášením darů zůstal kostel po-
loprázdný. Stačí, že bychom ne-
dopustili, aby nějaké nedoro-
zumění mezi námi nemohlo 
trvat déle než do příští mše 
sv. Jak by to asi změnilo náš 
život a naše vztahy v rodi-
nách, mezi sousedy nebo na 
pracovištích. Kolik trápení a 
problémů by ubylo. A právě s 
takovým přístupem bychom 
také měli k oltáři přicházet.
Máme si uvědomit, že nestačí vzít jen tu mis-
ku s hostiemi a konvičky s vínem a dát je na 
oltář. Při následující bohoslužbě oběti nemají 
být proměněny jen dary chleba a vína. Tak 
jako bude proměněn chléb v tělo Kristovo, 
podobně se i samotní věřící mají více stávat 
Tělem Kristovým.
I nás chce Ježíš proměnit, abychom se mu 
stále více podobali. My jsme dostali život pro-
to, abychom byli obrazem Božím a tím se 
stáváme tehdy, když je náš život proměňo-
ván Boží mocí. Proto je třeba, abychom na ol-
tář přinášeli jako obětní dar také to, co napl-
ňuje naše srdce. Chceme tak našemu Pánu 
přinášet všechno, co je v našem životě bola-
vé, poraněné, s čím se potýkáme, aby to 
všechno pronikla jeho přítomnost a aby si to 
nakonec podle své vůle přetvořil tak, jak uzná 
za vhodné. Přinášet na oltář však máme v 

duchu také všechno, co vnímáme jako zdroj 
radosti a štěstí, protože slovo eucharistie 
znamená díkůvzdání. Chceme Bohu proká-
zat svoji vděčnost za všechno, co nám jeho 
dílo vykoupení a spásy poskytuje. 
Nejprve je třeba na stůl připravit vše po-
třebné a pak přinést dary chleba a vína. Věřící 
tuto přípravu doprovázejí svým zpěvem a je 
dobré, když text písně odpovídá tomu, co se 
v tu chvíli má dít. Při přijetí darů kněz u oltáře 
pronáší potichu modlitbu požehnání, kterou 
mohou věřící slyšet nahlas v případě, že se při 
mši nezpívá. Pak následuje mytí rukou kně-
ze, které symbolicky vykoná na znamení tou-
hy po vnitřní očistě. Když už jsou dary na oltá-
ři připraveny, vyzývá kněz věřící, aby se nyní 
modlili za přijetí oběti, kterou přinášíme. Tím 
začíná vrcholná část mše svaté, kdy má dojít 

k proměnění obětních darů v Tělo a Krev 
Pána Ježíše. Proto se po této výzvě 

věřící postaví a poslouchají mod-
litbu kněze, kterou pronáší nad 

obětními dary. V této modlitbě 
většinou prosíme za něco, co 
má tato oběť v našem životě 
přinášet. 
U oltáře taky pozorujeme, jak 
je na něm všechno vždycky 
čisté a pečlivě připravené. A 

tomu by měl odpovídat i stav na-
šeho nitra. Rovněž by mělo byt čisté a pečlivě 
připravené na vše, s čím za námi při slavení 
eucharistie Kristus přichází. 
Pak následuje zpěv tzv. preface, kdy kněz u-
pozorňuje věřící, že se bude teď dít něco moc 
důležitého a proto je třeba pozvednout své 
srdce. Na slova „vzhůru srdce“ lidé odpovídají 
„máme je u Pána“. A opravdu jedině tehdy, 
když se podaří, že naše srdce bude nyní patřit 
Pánu Ježíši, bude mít smysl to, co následuje. 
Kněz pokračuje s další výzvou, abychom 
vzdávali díky Bohu, našemu Otci. Touto 
modlitbou hned na začátku bohoslužby obě-
ti Bohu děkujeme za všechno, co nám skrze 
svého Syna daroval. Samozřejmě, že nelze 
najednou vyjmenovat celou řadu milostí, 
kterých se nám dostává. Proto kněz při zpěvu 
preface vyzvedává vždy určitou oblast podle 
toho, jaký svátek nebo liturgické období prá-
vě probíhá.



Liturgické okénko
Zpěv preface pak přechází do společného 
zpěvu Sanctus, který má vyzvednout, jaký je 
to Pán, který přichází ke svému lidu. Zpíváme 
o tom, že je svatý, Bůh zástupů, že nebe i ze-
mě jsou plné jeho slávy. K tomu používáme 
dále slova, která zazněla v Jeruzalémě při Je-
žíšově přivítání. Tehdy ho lidé vítali slovy: 
„Hosana na výsostech. Požehnaný, který při-
chází ve jménu Hospodinově.“ Tímto zpě-
vem tedy rovněž vyjadřujeme, že chceme 
Pána Ježíše přivítat mezi sebou. On totiž sku-
tečně přichází, aby mohl být za okamžik pří-
tomen mezi námi tím nejdůvěrnějším mož-
ným způsobem ve svátosti oltářní.

Eucharistická modlitba
Jádrem a současně vrcholem celé boho-
služby oběti je tzv. eucharistická modlitba. 
Jedná se o modlitbu, která se vyznačuje jed-
nak díkůvzdáním Nebeskému Otci a jeho 
chválou za vše, čeho se nám od něj skrze Pá-
na Ježíše dostává. Tomu odpovídá i ten sa-
motný pojem eucharistie, což znamená dí-
kůvzdání. Dále jde o zpřítomnění a přinášení 
Ježíšovy oběti Bohu Otci. My na oltáři neko-
náme žádnou další novou oběť, protože se 
vždy jedná stále o tu jedinou Ježíšem při-
nesenou oběť na Golgotě při jeho ukřižování. 
Liturgická reforma po II. Vatikánském kon-
cilu umožnila, že kněz si může vybrat v misá-
lu ze čtyř různých forem této modlitby podle 
toho, zda chce mít mši slavnostnější nebo 
všední. Postupně vznikaly i další verze eucha-
ristické modlitby například pro mše s dětmi.
To, co má každá eucharistická modlitba 
stejné, jsou Ježíšova slova pronesená při pos-
lední večeři. Když Ježíš prohlásil o chlebu, 
který držel v rukách, že je to jeho obětované 
Tělo a o vínu, že je to jeho prolitá Krev, pověřil 
tehdy své učedníky, aby to konali na jeho pa-
mátku. Tím ustanovil kněžskou službu. Od té 
chvíle každý kněz, když vysloví tato Ježíšova 
slova při mši svaté, umožňuje, že se na oltáři 
zpřítomňuje Ježíšova oběť na kříži. Na zá-
kladě těchto Ježíšových slov jsme pře-
svědčeni, že v tom okamžiku už není na oltáři 
chléb a víno, ale je zde skutečně přítomné Je-
žíšovo Tělo a jeho prolitá krev, ovšem pod po-
dobou chleba a vína.
Když tohle Ježíš ustanovil, nemyslel to jenom 

jako. On neříkal, že kdo bude jíst chléb a pít ví-
no, bude mít život věčný. On mluví o svém tě-
le a své krvi a proto věříme, že ve svatém přijí-
mání nám dává za pokrm své skutečné tělo a 
svoji krev. Proto je v církvi věnována svátosti 
oltářní tak mimořádná úcta. Z dějin církve je 
také známá řada eucharistických zázraků, 
které ukazují na tuto mimořádnou tajemnou 
přítomnost Krista ve svátosti oltářní. Napří-
klad jsou doložena mimořádná uzdravení po 
té, co kněz nemocnému požehnal monstran-
cí s Nejsvětější svátostí.
Kéž bychom uměli vždycky docenit, jak mi-
mořádného daru se nám dostává, když smí-
me být přítomni na této eucharistické hosti-
ně, kde nám tak podivuhodným způsobem 
nabízí Spasitel sám sebe za pokrm věčného 
života. Na tento dar Kristovy svátostné pří-
tomnosti mezi námi  pak máme vhodně od-
povědět. Kněz k tomu vyzývá slovy: „Ta-
jemství víry“. Tím se chce říct, že ta Kristova 
přítomnost je tajemstvím, které svým rozu-
mem nijak neprobádáme a které je možno 
přijmout jedině vírou. Lidé, kteří jsou zto-
tožnění s tímto přesvědčením, na to odpo-
vídají trojím možným způsobem. Odpověď 
vždy obsahuje ty podstatné věci, které nám 
zpřítomnění Ježíšovy oběti přináší. V odpo-
vědi vždy zaznívá téma vzkříšení.
Jde o to, že pod podobou chleba a vína zde 
není přítomen pouze Ježíš obětovaný, ale 
také vzkříšený. Proto také zvonky doprová-
zejí ten okamžik, kdy se to děje a kdy kněz po-
zvedá nejprve Tělo Kristovo a pak Krev Kris-
tovu. Upozorňuje se tím, že přinejmenším 
teď by se všichni měli probrat buď ze spánku 
nebo z roztržitosti a uvědomit si mimořád-
nost toho, co se právě na oltáři děje. Živý 
vzkříšený Ježíš je mezi námi. Po zpěvu „Ta-
jemství víry“ následují modlitby a prosby, 
které vyzdvihují význam této přinesené obě-
ti a eucharistická modlitba je zakončena zno-
vu pozvednutím misky i kalicha se svátostí ol-
tářní. Při tom kněz zpívá o tom, že všechna 
čest a sláva Všemohoucího Boha Otce je nám 
zjevena skrze Ježíše a jeho oběť. Na nás je, 
abychom byli té cti a slávě otevření a uměli 
čerpat ze všech těch darů, které nám Ježí-
šova svátostná přítomnost poskytuje.

zdroj: internet



DIECÉZNÍ SETKÁNÍ DĚTÍ 

S OTCEM BISKUPEM

V úterý 1. července srdečně zveme dě-
ti na PRAŠIVOU NA DIECÉZNÍ SETKÁ-
NÍ DĚTÍ S OTCEM BISKUPEM. Z far-
nosti Frýdek bude doprava zajištěna 
auty podle počtu dětí. Žádáme proto 
rodiče, aby do neděle 22.6 oznámili ve 
farní kanceláři, zda potřebují odvoz 
dětí na Prašivou.

POUTNÍ SLAVNOST
Narození sv. Jana Křtitele

V neděli 22. červ-
na srdečně zveme 
na farní pouť do 
farního kostela. 
Mše svaté budou 
slouženy v 7.30, 
9.00 a 10.30 ho-
din ve farním kos-

tele. Večerní mše sv. 
nebude.
V BAZILICE NE-
BUDOU MŠE SV. 
SLOUŽENY!!!

Odpoledne od 14.00, zveme farníky na 
farní zahradu k společnému posezení u 
ohně s opekačkou a sdílení se. Když mů-
žete doneste nějakou dobrůtku k ochut-
nání a opékání. 

Svatodušní
***vigílie***

Zveme všechny farníky na svatodušní vigilii, kterou se 
připravíme na Slavnost seslání Ducha sv. Program za-
číná v 19.00 ve farním kostele a potrvá cca do 24.00.



Program farnosti

Svátost křtu dětí: přípravy: 7.6., 14.6., 21.6. 
v 9.00 v KL. křest: 22.6. po mši sv. v 10.00 ve 
Farním kostele

Příprava na svátost manželství: 2.6. (II/6), 
9.6 (II/7), 16.6. (II/8), 

Společenství maminek a babiček:

skupina A v pondělí 2.6. v 17.00 hodin v KL a 
16.6. v 17.00 hodin na Sadové.

skupina B v úterý 3.6. a 17.6. v 18.00 hodin v KL

Setkání modlících se tatínků:

12.6. a 26.6.  v 19.00 hodin na St.F.

Setkání seniorů La Vie Montante:

Středa 25.6. po ranní mši svaté v KL

Příprava na svátost křtu dospělých: dle 
domluvy s P. Františkem

Společenství Lectio Divina: 26.6. v 16.00 - 
Pastorační místnost „Sadová”

Katecheze dospělých: 11.6. a 25.6. v 
19.00 v KL.

Večer chval: 7.6. v 19.00 FK - svatodušní vi-
gilie.

Centrum pro rodinu a 
sociální péči nabízí: 

KLub Aktivních Seniorů zve:

10. 6. 2014 Frýdek – stará fara od 9 hod.

Téma: Těšíme se na léto, součástí progra-
mu je trénink paměti, psychomotoriky a dal-
ší zajímavosti

Akademie pro třetí věk

15. 5. 2014 Ostrava – biskupství od 9 
hod.

 Lektor: P. Mgr. Pavel Moravec

Téma: Umění odpočívat, základy duševní 
hygieny

 Závěrečné setkání – mše sv. v kostele sv. 
Václava a předání upomínek

kontakt: M. Göttlicherová, tel. 731 534 062,

Biskupství nabízí

Uzávěrka příštího čísla: 24.06.2014
Příští číslo vyjde v neděli 29.06.2014
Cena výtisku jednoho kusu: 2,50 Kč

KONTAKTY DUCHOVNÍ SPRÁVY

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

Bulletin je neprodejný, podpořit nás 

můžete na č.ú: ����������/����

Úřední hodiny farní kanceláře

 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

Opustili nás

08.5.2014 - Felicia Ivánková (*1924)
10.5.2014 - Vladimír Setla (*1950)
23.5.2014 - Oldřich Tomíček (*1933)
25.5.2014 - Marie Himmerová (*1936)

11.5.2014 - Vojtěch Smejkal
18.5.2014 - Jakub Kocych
18.5.2014 - Terezie Chramostová

Křtem se začlenili do farní rodiny

10.5.2014 - Vyvijalová Barbora - Richtárech Patrik
17.5.2014 - Kojecká Veronika - Krůček Michal

Přijali svátost manželství

Presbytář
farního kostela

Náklady realizace úpravy presbytáře budou 
dosahovat cca 1, 3 mil. Kč. Pro financová-
ní projektu má naše farnost samostatný účet: 
5305022211/5500. Na něj můžete finan-
ční pomoc vkládat. V případě zájmu, vydá-
me potvrzení o daru církvi, pro snížení zákla-
du daně. Děkujeme za vaše dary. Doposud 
se vybralo cca 50.000,-Kč

SBÍRKA
8.6. – SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 

SVATODUŠNÍ SBÍRKA

NA DIECÉZNÍ CHARITU
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