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Rodina sílí modlitbou
Homilie papeže Fran�ška na setkání rodin, nám. sv. 
Petra
1. Rodina, která se modlí. Evangelní pasáž zdůraz-
ňuje dva způsoby modlitby: falešný způsob farize-
je a auten�cký způsob modlitby celníka. Farizej 
ztělesňuje postoj, který není výrazem poděkování 
Bohu za Jeho dobrodiní a milosrdenství, ale je spíše 
výrazem sebeuspokojení. Farizej se cí� být spra-
vedlivým, má za to, že je v pořádku, nadýmá se, a 
soudí druhé z výše svého piedestalu. Napro� tomu 
celník neplýtvá slovy. Jeho modlitba je skromná, u-
mírněná a proniknutá vědomím vlastní nehod-
nos�, vlastní ubohos�. Tento muž cí�, že potřebuje 
Boží odpuštění, Boží milosrdenství. Modlitba cel-
níka je modlitbou chudého, je to modlitba milá Bo-
hu, která, „proniká oblaka“ (Sir 35,20), za�mco fa-
rizeova modlitba je ob�žena samolibos�.
Ve světle tohoto Slova bych se chtěl zeptat vás, dra-
hé rodiny: modlíte se někdy v rodině? Někdo ano, 
to vím. Avšak mnozí mi řeknou: ale jak? Přece stej-
ně jako ten celník, to je jasné: pokorně a před Bo-
hem. Každý na sebe pokorně nechá spočinout Pá-
nův pohled a prosí Jeho dobrotu, aby přišla k nám. 
A jak v rodině? Zdá se to�ž, že modlitba je osobní 
záležitost a navíc v rodině nikdy není dost příhod-
ného času a klidu. Ano, to je pravda, ale je také o-
tázkou pokory, uznat, že potřebujeme Boha, jako 
celník. Všechny rodiny potřebují Boha, všechny! 
Potřebují Jeho pomoc, Jeho sílu, Jeho požehnání, 
Jeho milosrdenství, Jeho odpuštění. A k tomu je za-
potřebí jednoduchos�. K modlitbě v rodině je nez-
bytná prostota. Společná modlitba „Otče náš“ u 
stolu je snadná. I modlitba růžence v rodině je vel-
mi krásná a dodá spoustu síly! A také modlitba za 
sebe navzájem! Manžela za manželku, manželky 
za manžela, obou za dě�, dě� za rodiče, za praro-
diče. Modlit se za sebe navzájem. To je modlitba v 
rodině a modlitba činí rodinu silnou.
2. Rodina opatruje víru. Apoštol Pavel na sklonku 
svého života činí zásadní bilanci a říká: „Víru jsem u-
choval“ (2 Tim 4,7). Ale jak ji uchoval? Nikoli v tre-
zoru! Nezakopal ji do země, jako onen poněkud lí-
ný služebník. Svatý Pavel přirovnává svůj život k bo-
ji a běhu. Uchoval víru, protože se neomezil na to, 
že ji bránil, nýbrž hlásal ji, šířil a nesl ji daleko. Roz-
hodně se postavil pro� těm, kteří chtěli zakonzer-

pokračování na str. 4

Léto s Bohem
A tak tu máme čas prázdnin, dovolených a odpo-
činku. Jistě jsme se na ten čas těšili, nejvíce asi děti. 
Naplánovali jsme si jak ten čas využijeme, aby to byl 
naplněný čas. Je však nebezpečí, že tento čas bude-
me chtít „zaplnit” sami, jakoby mimo Boží plán. Sami 
si zdůvodníme, že je to čas, na který máme právo, 
zaplatili jsme si to, těžce na něj vydělali. Když čteme 
Katechizmus, tak v § 2184 se říká: Jako Bůh "přestal 
sedmý den konat veškeré své stvořitelské dílo" (Gn 2,2) a 
odpočinul si, tak i život člověka má rytmus práce a odpo-
činku. Ustanovení dne Páně přispívá k tomu, aby byla 
všem dána možnost "mít také dostatek klidu a volného 
času k životu rodinnému, kulturnímu, společenskému a 
náboženskému".
Vidíme, že tento volný čas není nějaká bezmyšlen-
kovitá aktivita nebo totální nicnedělání, ale skuteč-
nost která mně má rozvíjet ve čtyřech rovinách.
A: Rodina 
Být spolu, najít si na sebe čas, naslouchat si. Mnoho-
krát je slyšet povzdech, že lidé na sebe nemají čas a o 
dovolené se to může (má) změnit. Nikam nepospí-
chám, žádná pracovní aktivita mě nehoní, jsem tady 
pro mé blízké, pro partnera, děti. Rodina je to nejdů-
ležitější prostředí pro mne a je nutný i čas k budová-
ní rodiny. Dialog je způsob, jak je možné vyřešit vel-
kou část problémů. 
B: Kultúra
Skutečnost, na kterou se mnohokrát zapomíná. 
Často utrácíme peníze na mimořádné zážitky, co 
nemusí být špatné, ale neznáme vlastní kulturu nebo 
tradici místa, kde žijeme. Poznat své kořeny, vědět co 
je důležité pro můj národ ve mně prohlubuje moji 
identitu. Vím kdo jsem, na co mám být hrdý. Co to 
znamená, že tady jsem doma?
C: Společnost
Prohlubovat vztahy se známými, sousedy nebo ka-
marády. Nezapomínejme, že i my křesťane, tvoříme 
společnost a je nutné žít vztahy. Je to místo pozná-
vání, no také obohacování se navzájem. Využívejme 
možnost sdílet svoji víru.
D: Náboženství
Letní čas nesmí být bez Boha, i když se to někdy dá 
vnímat, že si dáváme volno od kostela, modlitby...A 
mělo by to být naopak. Mám čas, naplním ho práz-
dnotou anebo plností? Budu se snažit zažít něco po-
míjivé anebo se pokusím o prohloubení a posilnění 
věčného? Přeji vám požehnaný prázdninový čas!
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Svátost Pomazání nemocných

Teologie pro život

"Je-li někdo z vás nemocen, ať povolá k sobě kněze 
církve a ti ať se nad ním modlí a mažou ho olejem 
ve jménu Páně; a modlitba víry uzdraví nemoc-
ného. Pán mu ulehčí a je-li v hříších, budou mu od-
puštěny" (Jak 5, 14n).
Tento úryvek z listu apoštola Jakuba bývá tradič-
ně uváděn všude tam, kde se hovoří o svátosti 
nemocných, svátosti, často nejen opomíjené, ale 
i nepochopené. Zatímco s ostatními šesti svá-
tostmi se setkáváme poměrně často, bývá přijetí 
svátosti nemocných spojováno s posledními o-
kamžiky našeho života nebo se dokonce stává ja-
kýmsi posledním pomazáním před naším od-
chodem na věčnost. Vinu na tom nese předev-
ším ve středověku zvrácená praxe udělování té-
to svátosti, která však nikdy neodrážela učení cír-
kve, ale často jen reflektovala zvrhlé požadavky 
doby. Podívejme se tedy nejprve na dvojjediné 
svědectví Písma a tradice, potom na nauku cír-
kve a nakonec také na pastorální aspekt, který u 
této svátosti sehrál bohužel ne vždy pozitivní 
roli.

Svědectví Písma a tradice
Poslední kapitola Jakubova listu končí všeobec-
nými výzvami, kterými se apoštol obrací ke všem 
věřícím. Tak ve 13. verši vyzývá strádající a trpící k 
modlitbě, radující se k chvále Pána, aby ve 14. ver-
ši oslovil všechny nemocné. Zatímco v předchá-
zejících výzvách můžeme vidět apoštolovy sou-
kromé rady, je dikce dalšího textu poněkud jiná. 
Jakub zde nemocné povzbuzuje k tomu, aby při-
jímali mazání olejem. Až potud v tehdejší době 
nic neběžného. Olej se používal při nejrůznějších 
příležitostech a samozřejmě byl i běžným léčeb-
ným prostředkem tehdejší zdravovědy. Zaráže-
jící ovšem je to, že mazání má provádět kněz 
(starší, presbyter) a ještě více nás mohou udivit 
účinky, které apoštol vypočítává jako následky 
mazání. Je to uzdravení celého člověka: duše a 
těla. "Pán mu ulehčí a je-li v hříších, budou mu od-
puštěny". Následkem je tedy uzdravení tělesné a 
následné odpuštění hříchů. Argumenty moder-
nistů, že tento úryvek pouze odráží nesvá-
tostnou praxi péče o nemocné, je nutno odmít-
nout: pouze Kristus mohl spojit viditelný obřad 
pomazání olejem s uzdravením a odpuštěním 
hříchu. Rovněž tak odporuje učení církve pojetí 
některých scholastických teologů o apoštol-
ském ustanovení této svátosti.
Podobně jako Písmo je na svědectví skoupá i tra-
dice. Hyppolit Římský zmiňuje krátkou modlitbu 
při svěcení oleje, v níž se prosí o "sílu pro všech-

ny, kteří okusí a o zdraví pro ty, kteří je potřebují". 
Rovněž Euchologion Serapiona z Thnuis (+360) 
se o mazání nemocných a jeho účincích zmiňuje. 
Papež Inocenc I. (401-17) v jednom ze svých listů 
vyzdvihuje nutnost posvěcení oleje biskupem, 
který je rovněž spolu s knězem podle papežova 
vyjádření právoplatným udělovatelem svátosti. 
Cesarius z Arles věřící vyzývá, aby se v případě ne-
moci neuchylovali k čarodějným praktikám, ale s 
důvěrou hledali pomoc u Božského Lékaře v při-
jetí Eucharistie a v pomazání od kněží posvěce-
ným olejem. Zdá se, že v této době se vyskytuje i 
soukromé mazání nemocných olejem, jak do-
svědčuje Beda Ctihodný. Dalším vývojem teolo-
gie svátosti pomazání nemocných se budeme 
zabývat v části, věnované pastorálnímu rozměru 
svátosti.

Svátost dvojjediného uzdravení
Jako u většiny svátostí, je i u svátosti nemocných 
snadno rozlišitelná materie a forma. Materií je 
rostlinný posvěcený olej (materia remota), kte-
rým kněz nebo biskup maže nemocného na čele 
a na rukou, případně na jiném vhodném míste tě-
la (materia proxima). Olivový, v případě nouze ja-
kýkoliv jiný rostlinný olej, musí být podle prasta-
rého podání posvěcen biskupem spolu s ostat-
ními posvátnými oleji dopoledne na Zelený čtvr-
tek. V nouzi může kterýkoliv kněz posvětit jaký-
koliv rostlinný olej (podle Ordo Unctionis infir-
morum z roku 1972, česky: Obřady pomazání ne-
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mocných a péče o nemocné).
Po úvodních obřadech a případném posvěcení 
oleje následuje vlastní mázání na čele a na rukou 
(symbolika dvojí činnosti člověka). K platnosti 
svátosti však postačí mazání jediné. Současně s 
mazáním pronáší celebrant modlitbu, která tvoří 
svátostnou formu: "Skrze toto svaté pomazání ať 
Ti Pán pro své milosrdenství pomůže milosti Du-
cha svatého. Amen. Ať tě osvobodí z hříchu, ať tě 
zachrání a posilní."
Jak jsme uvedli v názvu tohoto odstavce, je svá-
tost nemocných svátosti dvojjediného uzdrave-
ní. Nemoc je skutečností, zasahující celého člově-
ka a je proto třeba, aby uzdravující svátost také 
zasáhla celého člověka: s duší i tělem. Krom toho 
je třeba si uvědomit, že celá řada tělesných ne-
mocí je vyvolána nemocemi ducha, disharmonií, 
neklidem nebo nevyřešenými potlačenými 
problémy. Řečeno terminologií dogmatické teo-
logie je nemoc a smrt ve své podstatě následkem 
hříchu. Prvním "úkolem" svátostné milosti je te-
dy kromě u všech svátosti běžného rozmnožení 
milosti posvěcující také zvláštní síla Ducha sv. k 
posile a povzbuzení. Tato milost má uzdravit duši 
nemocného, dodat mu sílu, aby bojoval s obtíže-
mi nemoci a případně, vede-li nemoc ke smrti, 
dodat sílu k smrtelnému zápasu a odolnost vůči 
pokušení satana.
Toto celkové duševní a duchovní uzdravení mů-
že současně způsobit i uzdravení tělesné. Právě 
tento druhý aspekt svátostného uzdravení by-
chom neměli v pastoraci nemocných opomíjet.
Svátost pomazání nemocných řadíme mezi tzv. 
svátosti živých, to znamená, že bychom ji měli 
přijmout ve stavu přátelství s Bohem (milosti po-
svěcující). Jestliže se však stane, že příjemce se 
už není schopen vyzpovídat (bezvědomí, ago-
nie), zahlazuje svátost pomázaní nemocných 
všechny těžké i všední hříchy, působí tedy v těch-
to vyjímečných případech na způsob svátosti 
smíření.

Pastorální aspekty pomazání nemocných
V běžném povědomí věřících lidí bývá tato svá-
tost označována často jako "poslední poma-
zání". Tento název, který se dokonce dostal do 
oficiálních církevních dokumentů, odráží pokři-
vené pastorační chápání této svátosti, které 
však nikdy nebylo podloženo naukou církve. Ja-
ký tedy byl historický vývoj přístupu k této 
svátosti?
V nejstarších dobách, jak jsme si už uvedli, mno-
ho zmínek o pomazání nemocných nenajdeme. 
Bylo součástí běžné pastorace nemocných, kte-
rá je úkolem celého křesťanského společenství. 
Samo mazání olejem bylo velmi rozšířené a tak 

křesťané neviděli problém v tom konat toto 
mazání "ve jménu Páně". Ve všech dochovaných 
dokumentech je vždy zdůrazňován vztah mezi 
nemocí duše a těla, v těchto souvislostech se za-
číná hovořit o pokání, nikde však nenajdeme 
spojitost mezi svátostí a smrtí. Pomazání nemoc-
ných běžně patří k péči o nemocné a nikdo ho ne-
vyčleňuje pouze pro umírající.
Zlom v chápání nastává v karolinské době (8. 
stol.). Objevují se návody k tzv. zaopatření ne-
mocných, je zdůrazňována povinnost kléru v pé-
či o nemocné, liturgie svátosti je zařazena do sbí-
rek pokání spolu s pohřebními obřady ap. Staro-
křesťanské pojetí je zapomínáno a svátost po-
mazání nemocných se stále více stává přípravou 
na smrt. Vedou k tomu i praktické důvody, ne-
mocných přibývá a kněz může být jen u toho, 
kdo je v ohrožení života. Přijetí svátosti se tedy 
odkládá na poslední chvíli, z kdysi běžně užívané-
ho mazání nemocných se stává "poslední" po-
mazání na cestu na onen svět a svátost je z těch-
to důvodů prakticky neopakovatelná. Jednou 
pomazaný "odumřel" tomuto světu, což s sebou 
přinášelo nemalé obtíže pro toho, kdo se po při-
jetí svátosti uzdravil.
Tuto pokřivenou pastorační praxi kodifikuje 
scholastická teologie, nemající kontakt jak s pů-
vodní tradicí, tak s praxí křesťanského Východu. 
Podmínkou se stává nejen nebezpečí smrti a 
nutnost biskupského svěcení oleje, ale je zdůraz-
ňována i neopakovatelnost svátosti. Podle Dun 
Scota je "poslední pomazání" vhodné udělovat 
ve chvíli, kdy člověk už není schopen smrtelného 
hříchu.
Dalším důležitým mezníkem v historii pomazání 
nemocných se stává Tridentský koncil. Ač pou-
žívá v té době běžného termínu "poslední" po-
mazání", drží se koncilní otcové věrně apoštols-
ké tradice. Svátost je určena pro nemocné, niko-
liv jen pro umírající a její přijetí se nemá odklá-dat 
na poslední chvíli (srv. DS 1696). Benedikt XIV. 
roku 1755 zdůrazňuje nejen opakovatelnost svá-
tosti, ale čelí i spiritualizaci svátosti tím, že připo-
míná její význam jak pro duši, tak pro tělo. Ne-
mocní si mohou podle něj dokonce sami přijít do 
kostela tuto svátost přijmout. Navzdory oficiál-
nímu stanovisku magisteria prakticky až do II. va-
tikánského koncilu přetrvává scholasticky poh-
led: hovoří se o "svátostném zpečetění umírá-
ní", o křestním vstupu do věčného života, o po-
sledním vznešeném završení křestního mazání 
(M. Schmaus).
Zásadní průlom v chápání svátosti učinil až II. va-
tikánský koncil. Svátost nemocných už není chá-
pána jako příprava na věčnost, ale jako normální 
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prostředek pastorace vážně nemocných, pro-
tože "není svátostí jen pro ty, kdo se ocitli v kraj-
ním ohrožení života" (srv. SC 73).
Kdy tedy nastává v životě člověka vhodná chvíle 
k přijetí této svátosti? Vždy, když člověk one-
mocní vážnou chorobou, která se pro něj stává 
ohrožením spásy. Musí se jednat o nemoc spo-
jenou s duševním zatížením a zkouškami, které 
bezprostředně zasahují do vztahu nemocného k 
Bohu. Kromě případu vážné nemoci se považuje 
za vhodné přijetí svátosti i v případě nebezpečně 
pokročilého stáří, přinášejícího s sebou leckdy 
těžší duchovní zatížení, než nemoc. 
V případě, že dojde k vážnému zhoršení nemoci, 
v jejímž průběhu byla už svátost udělena, je mož-
né a vhodné ji přijmout znovu. Též je vhodné přij-
mout svátost před těžkým chirurgickým zákro-
kem (srv. KKC 1515)
Kromě výše uvedené podmínky psychického a 
duchovního zatížení z důvodu vážné nemoci se 
vyžaduje pro platné přijetí svátosti věk užívání 
rozumu (z toho plyne, že svátost může být udě-
lena i dětem) a alespoň habituálni úmysl (chci 
zemřít jako křesťan, svátostně zaopatřen, i když 
budu např. v bezvědomí).
Udělovatelem svátosti je zásadně kněz nebo bis-
kup, jáhen svátost udělovat nemůže (srv. KKC 
1516, DS 1697; 1719, CIC kan. 1003, CCEO kan. 
739). Slavení svátosti více celebranty, jak je to do-
dnes rozšířeno v řecké církvi, může být praktiko-
váno i v latinské církvi; požaduje se však, aby 
podstatnou materii a formu uděloval jeden 
kněz, resp. biskup. Vhodným místem ke slavení 
svátosti nemocných je jako u všech svátostí 
"společenství církve" a to je nutné si uvědomit, 
ať už se svátost slaví v prostředí rodiny, kostela 
nebo nemocnice. Dovolují-li to okolnosti, je vel-
mi prospěšné, aby udělení svátosti nemocných 
předcházela svátost smíření. A protože svátost 
nemocných je účast na uzdravujících plodech 
Kristovy velikonoční oběti, je velmi vhodné slavit 
ji uprostřed Eucharistie. Není-li možné u nemoc-
ného celebrovat mši svatou, je vhodné pro přijetí 
svátosti přijmout Krista v Eucharistii. Pro toho, 
kdo se nachází ve smrtelném nebezpečí, se tak 
poslední Eucharistie stane zároveň viatikem, 
svátostnou posilou na cestu do věčnosti. To, co 
umírající přijímá dosud v náznacích (chleba, víno, 
mazání), spatří za okamžik v tváří v tvář. Kate-
chismus srovnává svátosti, uvádějící do křesťan-
ského života (křest, biřmování a Eucharistii) se 
svátostmi, uzavírajícími pozemské putování a 
připravujícími na příchod do Božího království 
(svátost smíření, pomazání nemocných a Eucha-
ristie jako viatikum) (srv. KKC 1524-5).

vovat, „nabalzamovat“ Kristovo poselství v hrani-
cích Pales�ny. Proto přijal odvážná rozhodnu�, šel 
na nepřátelská území, nechal se provokovat vzdá-
lenými, odlišnými kulturami a hovořil směle a beze 
strachu. Sv. Pavel uchoval víru, protože ji daroval 
tak, jak ji přijal, vydal se na periferie a neopevnil se 
v obranných pozicích.
Také zde se můžeme ptát: jakým způsobem opa-
trujeme v rodině svoji víru? Držíme si ji pro sebe, ve 
své rodině jako privátní dobro, jako bankovní kon-
to, anebo se o ni dovedeme dělit svědectvím, pří-
vě�vos� a otevřenos� vůči druhým? Křesťanské 
rodiny jsou misionářské rodiny v každodenním ži-
votě, konají všední věci a přidávají do všeho sůl a 
kvas víry! Uchovat víru v rodině a do všeho denně 
dávat sůl a kvas víry.
3.Rodina žije rados�. V responsoriálním Žalmu se 
nachází tento výraz: „ať to slyší pokorní a radují se“ 
(Žl 33/34,3). Celý tento Žalm je chvalozpěvem na 
Pána, který je zdrojem rados� a pokoje. Co je dů-
vodem této rados�? Že Pán je blízko zkroušeným a 
vysvobozuje od zlého. Také svatý Pavel píše: „Ra-
dujte se stále v Pánu. Pán je blízko“ (Flp 4,4-5). Rád 
bych dnes položil otázku. Nosí každý radost ve 
svém srdci, ve svém domově? A každý ať si odpoví 
sám. Jak je na tom radost ve tvojí rodině? A odpo-
vězte si.
Drahé rodiny, vy dobře víte, že pravá radost, která 
se zakouší v rodině není povrchní, neplyne z věcí, z 
příznivých okolnos�. Pravá radost plyne z hluboké 
harmonie mezi lidmi, kterou všichni pociťují v srdci 
a která nám umožňuje vnímat krásu být spolu a 
vzájemně se na cestě životem podporovat. Zákla-
dem tohoto pocitu hluboké rados� je však pří-
tomnost Boha v rodině. Jeho přívě�vá, milosrdná a 
uc�vá láska vůči všem. A zvláště trpělivá láska, tr-
pělivost je Boží ctnost a učí nás, abychom vůči sobě 
v rodině chovali trpělivou lásku. Jenom Bůh umí vy-
tvářet harmonii z odlišnos�. Pokud chybí Boží lás-
ka, také rodina ztrácí harmonii, převládnou indivi-
dualismy a pohasíná radost. Avšak rodina, která ži-
je radost víry, spontánně víru předává, je solí země, 
světlem světa a kvasem celé společnos�.
Drahé rodiny, žijte vždy s vírou a jednoduchos� jako 
svatá Rodina Nazaretská. Radost a pokoj Páně ať jsou 
vždy s vámi!
                                                zdroj: Radio Va�kán

pokračování ze str. 1



Liturgické okénko

Mše svatá
krok za krokem

Svaté přijímání
Příprava na obětní hostinu, modlitba Páně

Obětní hostinou nazýváme tu část mše sv., kdy 
máme příležitost přistoupit ke svatému přijí-
mání. Na oltáři je zpřítomněna Ježíšova oběť a 
my v té chvíli prožíváme, že Ježíš je zvláštním 
způsobem přítomný mezi námi ve svátosti ol-
tářní. Proto je v tu chvíli dobré uvědomit si, co 
všechno Ježíšova svátostná přítomnost přináší 
osobně každému z nás. Dostáváme se k závěru, 
kdy po přinesené oběti pokračujeme eucharis-
tickou hostinou, abychom přijali pokrm věčné-
ho života. Víme, že na každé správné hostině je 
hostitel k dispozici svým hostům. Na eucharis-
tické hostině je hostitel Ježíš k dispozici dokon-
ce takovým způsobem, že přítomným nabízí 
sám sebe. 
Tento pokrm však může přijmout 
jen ten, kdo je na to vhodně připra-
vený. Rozhodující je být ve stavu 
milosti posvěcující, to znamená 
nemít duši zatíženou žádným těž-
kým hříchem. To, že věřící v sobě 
nenosí žádnou takovou překážku, 
je hlavním předpokladem k přijetí 
svátosti oltářní. Ale s touto připra-
veností souvisí i další věci. Je to především 
modlitba, která v srdci člověka vytváří odpoví-
dající postoj k přijetí Kristova Těla. 
Poté, co skončila eucharistická modlitba, vybízí 
kněz věřící, aby se spojili v modlitbě, kterou nás 
naučil sám hostitel. Je přirozené, že asi nelze 
najít před přijetím svátosti oltářní lepší mod-
litbu, než tu, která pochází přímo od Ježíše. 
V modlitbě „Otče náš“ je obsaženo všechno 
podstatné, za co se máme modlit a co v nás má 
svátostný pokrm živit. Zamysleme se proto nad 
tím, jak se připravujeme na svaté přijímání, 
když vyslovujeme slova této modlitby. Když 
Boha oslovujeme „Otče náš“, je to tím víc o-
právněné, čím více se chceme skrze přijímání 
sjednotit s jeho Synem. Když pak pokračujeme 
slovy „jenž jsi na nebesích“, mimo jiné si tím při-
pomínáme i důvod svatého přijímání. To je pře-
ce ten pokrm, který umožňuje, aby náš život 
mohl být završený rovněž na nebesích. Kdo jí 
mé Tělo a pije mou Krev, má život věčný. To nám 
Ježíš přislíbil.
Když se modlíme „posvěť se jméno tvé“, 
chceme posílit svoji víru, že právě splynutí s 

Kristem je pro naše posvěcení nejdůležitější a 
značnou měrou se uskutečňuje skrze Ježíšovu 
přítomnost ve svátosti oltářní. Modlitbou „přijď 
království tvé“ zveme Ježíše, aby si Boží krá-
lovství budoval v našich srdcích. A každé svaté 
přijímání je jakoby dalším stavebním kame-
nem, který přikládáme k této stavbě Nebeské-
ho království. 
Upřímně vyslovovat „buď vůle tvá …“ obnáší 
odhodlání dávat přednost Boží vůlí před naší 
vůlí. Jenže dávat přednost Bohu, na to nejsme 
vždy dost silní. Pravidelné přijímání s odpovída-
jícím úmyslem však naši vůli s tou Ježíšovou 
stále více sjednocuje. Další slova modlitby 
„chléb náš …“ na jedné straně zastupují všech-
ny lidské potřeby, které člověk potřebuje k ži-
votu. Před svatým přijímáním bychom však 
měli myslet především na chléb věčného živo-
ta. S tím pak souvisí i prosby za to, aby bylo dost 
kněžských povolání. Nebeský chléb dává Bůh 
svému lidu právě skrze ruce kněží, takže na tom 

také záleží, zda budou mít věřící 
dostatek příležitostí sytit se du-
chovní stravou.
Při modlitbě „odpusť nám naše vi-
ny“ si máme umět přiznat, jak moc 
sami odpuštění potřebujeme. Ten, 
kdo si myslí, že odpuštění nepotře-
buje, nepotřebuje ani svaté přijí-
mání. Přijímat Tělo Kristovo je to-
tiž možné jenom díky přesvědčení, 
že toto Tělo bylo na kříži obětová-
no právě kvůli zahlazení našich 
hříchů. Když prosíme „neuveď nás 
v pokušení“, musí nám být jasné, 

že vlivu mnoha různým pokušení se v životě ne-
vyhneme. Ale zase je to duchovní síla pramenící 
ze svatého přijímání, která nám poskytuje Kris-
tovu moc pokušením vzdorovat. Nakonec se 
modlíme „zbav nás ode všeho zlého“. Je jisté, 
že svaté přijímání nás neochrání od nepříjem-
nosti, od těžkých nebo i bolestných událostí. To 
zlo, před kterým nás může chránit, je odvrácení 
se od Boha a přilnutí k hříchu. To je totiž pro duši 
člověka tím největším zlem. 
Po modlitbě Páně kněz pokračuje sám v mod-
litbě, ve které se odvolává na Ježíšův příslib po-
koje a vyprošuje Kristův pokoj všem, kteří jsou v 
církvi shromáždění. Po této modlitbě následuje 
pozdravení pokoje mezi věřícími. Zde je další 
důležitá věc pro připravenost na svaté při-
jímání. To může totiž přinášet užitek jen tomu, 
kdo sám druhým upřímně a bez výjimky přeje 
pokoj Kristův. 



Liturgické okénko
Obětní hostina, Agnus Dei, svaté přijímání

Pak už následuje bezprostřední příprava na sv. 
přijímání. Vzýváme Krista jako Beránka Božího 
(Agnus Dei), který snímá hříchy světa. Kněz po-
zvedá hostii a ukazuje věřícím, že zde je ten o-
bětovaný beránek. A aby povzbudil přítomné k 
účasti na stolu Páně, uvádí, že jsou blahoslave-
ní ti, kteří jsou pozváni k večeři beránkově. 
Věřící na to odpovídají slovy: „Pane, nezaslou-
žím si, abys ke mně přišel…“. Takže my nepřijí-
máme tělo Páně proto, že bychom si to zaslou-
žili. Právě naopak, protože neumíme ze svých 
sil žít podle Božího řádu, nabízí nám Bůh tento 
pokrm naprosto nezaslouženě. Proto se snaž-
me mít před sv. přijímáním vždy na paměti, že 
jeho užitek vždy závisí na tom, jakou měrou 
jsme na přijetí tohoto daru připraveni.
Někdy se věřící chovají, jakoby svaté přijímání 
byla odměna za to, že byli u zpovědi. To je ale 
nepochopení svátosti oltářní. Kolikrát by lidé 
přítomní na mši k příjímání jít mohli, nic jim ne-
brání, ale nejdou. Nebo na druhou stranu se vy-
skytují i případy, že by někdo k přijímání jít ne-
měl a přesto jde. 
K tomu prvnímu případu je třeba říct, že Pán Je-
žíš nám při každé mši říká: „Vezměte a jezte z 
toho všichni, … “ Přitom si mnozí se svatým při-
jímáním vystačí jen o vánocích a velikonocích. 
Pokud se ale věřící slavení eucharistie účastní 
pravidelně, pak by tomu přirozeně mohlo od-
povídat i pravidelné svaté přijímání. Přirozeně, 
že účast na stolu Páně se odvíjí i od toho, na-
kolik si kdo uvědomuje hodnotu tohoto svá-
tostného pokrmu. Co když někdo sice chodí 
pravidelně do kostela, ale ještě si nenašel ke 
Kristu v eucharistii skutečný vztah? Dokud sva-
té přijímání na jeho život nemá zřetelný vliv, 
pak je zdrženlivost ohledně eucharistie upřím-
nější, než když se někdo sytí touto svátostí kaž-
dý den, aniž by to u něj přinášelo nějaký užitek.
Takže předpokladem ke svatému přijímání ne-
ní jen hodinu nejíst a nemít na duši těžký hřích, 
ale máme ukázat i odpovídající víru a postoj v 
srdci, se kterým k oltáři přistupujeme. Někdy 
však lidé nemají jasno v tom, když vynechají ne-
dělní mši sv., jestli pak mohou k přijímání při-
stoupit. Jestliže jednu neděli nechám Krista, 
jeho dary a milostí, které mi při mši sv. nabízí, 
stranou, pak je jasné, že další týden se nemohu 
přihrnout k oltáři jakoby nic. 
Když dáme v den Páně před Bohem něčemu 
přednost, tedy něčemu, co není nutné a život-
ně důležité, znamená to, že Bohu ubíráme to 
místo, které on chce a má mít v našem životě. 
Jenže nepřítomnost na mši svaté nemusí 

vždycky znamenat, že tím dal člověk před Bo-
hem přednost něčemu jinému. Rozhodující te-
dy je důvod mé nepřítomnosti. Pokud jsem si 
jistý, že jsem nemohl přijít na mši a ten důvod 
nebyl takový, že bych tím Boha nechal stranou, 
pak nelze mluvit o závažném hříchu.
Překážkou k přijímání je pouze takový hřích, 
kterým se člověk odvrací od Boha. Takže při-
stoupení ke stolu Páně nemusí být vázáno na 
to, zda jsme byli krátkou dobu před tím u svá-
tosti smíření. Pak jsou ale případy, kdy se sice 
člověk poctivě snaží o své posvěcení, ale přís-
tup ke svátostem mu nedovoluje jeho životní 
stav. Jedná se hlavně o rozvedené, kteří uzav-
řeli civilní sňatek, nebo zvolili jinou formu sou-
žití na úrovni manželského života. 
Jelikož je třeba chránit hodnotu svátosti man-
želství, daní za to, když takový svazek ztrosko-
tá, je nemožnost přijímat svaté přijímání při vy-
tvoření nového svazku. Pak je důležité o to více 
využívat jiné možnosti, kde máme přístup k Bo-
hem nabízeným milostem. Mnohem závaž-
nější je, když se sami od stolu Páně vylučují svo-
bodní, kteří spolu žijí jako muž a žena bez 
sňatku. Není možné, aby si někdo řekl, že když 
půjde v takovém případě ke zpovědi, pak může 
i k přijímání. Nelze přece dát rozhřešení, pokud 
člověk v takovém způsobu soužití nehodlá po 
zpovědi nic změnit. 
Každopádně pro toho, kdo nemůže přistoupit 
ke svatému přijímání, a přitom stojí o dary na-
bízené Kristem, je velmi vhodné vykonat si ale-
spoň tzv. duchovní svaté přijímání, jak je uve-
deno v kancionálu pod č. 042. 
Nyní se ještě zastavme u samotného způsobu 
přijetí eucharistie. Ať přijímáme do úst nebo na 
ruku, vždycky máme mít na paměti co největší 
úctu k tomuto okamžiku. Vždyť sám Bůh se 
nám nabízí skrze svého Syna a celá jeho moc, 
vznešenost, nekonečnost a velikost je nám k 
dispozici v tom kousku chleba ve svaté hostii. 
Přesto je někdo schopen říct, že si jde pro opla-
tek. Ono je vlastně pravda, že Ježíš se snižuje na 
úroveň kousku oplatku, aby nám byl k dispo-
zici. Ze strany člověka je však ubohé, kdyby ve 
svatém přijímání neviděl nic víc než malý kulatý 
oplatek.
Když si tedy uvědomujeme, co vlastně přijí-
máme, tomu pak odpovídá i naše poděkování. 
Nejdříve máme poděkovat za dar eucharistie v 
duchu. Máme taky možnost vyjádřit svoji chvá-
lu a dík při zpěvu písně a nakonec eucharis-
tickou hostinu kněz zakončí modlitbou z misá-
lu, při které prosí vždy za určitou oblast života, 
kde se může vliv svátosti oltářní projevit.



Závěrečné obřady
Samotný závěr se pak hodně týká i toho, jak 
milosti přijaté během mše sv. mají být dál vyu-
žité právě když končí naše shromáždění a my se 
rozcházíme. Na závěr mše dostávají věřící po-
žehnání, v jehož síle mají také vstupovat do 
všeho, co je čeká. V těch slovech „jděte ve jmé-
nu Páně“ není podstatné, že už by měli věřící o-
dejít z kostela. Někomu se možná zdá nevhod-
né, pokud je v kostele po mši sv. ještě nějaký 
program, aby se rovněž použilo to slovo „Jdě-
te“. Tím slovem se ale nemyslí, že už mají lidé 
jít. Pravým smyslem je, že máme jít ve jménu 
Páně všude kam přijdeme a tam přinášet Boží 
požehnání, které jsme v kostele přijali. 
Proto je dobré, když se věřící snaží z Božích da-
rů a milostí při mši svaté co nejvíce načerpat, 
aby se pak mohli s druhými o toto duchovní bo-
hatství podělit. V tom pak podstatnou roli hraje 
právě svaté přijímání. Když takto přijímáme 
Krista, s ním přichází i kus nebe a v našich srd-
cích tak roste Boží království. Uvažme, jakou ú-
ctu je vhodné prokazovat Kristu v eucharistii a 
ve svatostánku. Po svatém přijímání se my sa-
mi stáváme tímto svatostánkem Kristovy pří-
tomnosti. Jestlipak dokážeme i sami sebe a své 
tělo takto vnímat? 
A uvažme také, jak snadno tento svatostánek v 
nás někdy znehodnotíme třeba už ve dveřích 
kostela, tím jak se při východu chováme, jak o 
kom mluvíme. Tak se snadno stane, už neod-
cházíme ve jménu Páně, ale v jménu svém. A to 
je taky dvojí možný přístup, se kterým do kos-
tela přicházíme a stejně tak odcházíme. Buď 
přicházím ve jménu svém, tedy s tím, co chci já, 
to znamená se svými starostmi a plány a nebo 
ve jménu Páně, tedy kvůli jeho darům a mi-
lostem, abychom poznávali a naplňovali jeho 

vůli. 
To nevylučuje, že na mši svatou přicházíme se 
svými starostmi. Zde je však máme Bohu ode-
vzdat a od Boha přijmout potřebné světlo a je-
ho vedení, jak s tím vším naložit, aby v tom byla 
jeho vůle a my mohli odcházet skutečně ve 
jménu Páně. 
Papež Pius XII. krátce po 2. světové válce řekl 
novokněžím o síle kněžského požehnání: „Již 
několikrát jsem to před kněžími zdůrazňoval, 
že musí více žehnat, aby lidstvo bylo osvobo-
zeno od satana. Kdyby si kněží byli vědomi, ja-
ká se tají síla v kněžském požehnání, více by 
žehnali. Tak jako nemohu vylíčit velikost Ne-
poskvrněné, tak také nemohu vylíčit vliv kněžs-
kého požehnání. Kdyby ve vzduchu bylo kněžs-
ké požehnání, nepadalo by na lidi, budovy, 
města tolik bomb. Nepřátelé by zabloudili, ne-
znali by cestu, zlí duchové by je museli opustit. 
Svět musí dojít k poznání, že žehnání kněžs-
kou rukou uchovává v zemi mír, neboť sotva se 
proti kněžím začalo zakročovat, odcházelo ze 
země požehnání a co se děje nyní, vidíte sami. V 
zemích s pronásledováním kněží odchází i Boží 
pokoj z rodin i z celého národa.“
Dnes sice nemáme v naší zemi válečné konflik-
ty, ovšem pokoje a míru mezi lidmi se stále ne-
dostává. Často o naší společnosti slyšíme, jak je 
bezbožecká. Ale přitom po každé mši sva-té vy-
cházejí z našich chrámů zástupy živých svato-
stánků, lidí, kteří mají poslání přinášet světlo 
Kristovo do tohoto světa. Víme, že ve tmě i ma-
lá svíčka poslouží k orientaci. A jestliže lidé ko-
lem nás bloudí, možná je to i proto, že to naše 
světlo svítí velmi málo.
Prosme tedy, aby světlo Kristovo v nás bylo stá-
le živeno především Božím slovem a eucharistií 
a provázeno mocí Božího požehnání.

Liturgické okénko

II. VELKÁ FRÝDECKÁ POUŤ
V sobotu 16. srpna srdeč-
ně zveme na II. VELKOU 
FRÝDECKOU POUŤ. 
Mše svaté budou slouženy 
v bazilice v 8.00 a v 18.00 
hodin. V 16.00 hodin zve-
me na růženec, v 17.00 
hodin na  pobožnost. Pří-
ležitost ke svátosti smíření 
bude od 16.00 hodin. V 
neděli 17. srpna budou 

mše sv. slouženy v 7.00, v 8.00, v 9.30, v 
11.00 a v 18.00 hodin. V Lískovci a ve 
Starém Městě mše svaté nebudou slou-
ženy.

Adorace - změna
Jak dobře víte, míváme ve farnosti mož-
nost adorace Nejsvětější svátosti v pátek 

00
po mši sv. v 18 . Po zhodnoce-

ní dvouletého období, se zis-
tilo že tento den není vhod-
ný. Proto se adorace pře-

sune na jiný den a to na neděli. 
Změníme také místo, které bu-

de celý rok stejné, a tak z Bazi-
liky se přesuneme do. farního 

kostela. Změna se uskuteční k 6. čer-
venci. Zveme na společnou modlitbu.



Program farnosti

Svátost křtu dětí: přípravy: 5.7., 12.7., 19.7. v 
9.00 v KL. křest: 20.7. po mši sv. v 10.00 v BM

Příprava na svátost manželství: 

 o prázdninách se nekoná

 (III. cyklus začne 1. září)

Společenství Modlitby matek:

skupina A, skupina B:

 o prázdninách se nekoná 

Setkání modlících se tatínků: 

 o prázdninách se nekoná 

Setkání seniorů La Vie Montante:

 o prázdninách se nekoná 

Příprava na svátost křtu dospělých:

 o prázdninách se nekoná 

Společenství Lectio Divina: 

 o prázdninách se nekoná 

Katecheze dospělých: 

 o prázdninách se nekoná 

Večer chval: 

 o prázdninách se nekoná 

Uzávěrka příštího čísla: 26.08.2014
Příští číslo vyjde v neděli 31.08.2014
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

29.5.2014 - Miroslava Kusová (*1924)
17.5.2014 - Ladislav Gnojek(*1949)

07.6.2014 - Jonáš Pasečný
15.6.2014 - Ella Juřicová
22.6.2014 - Kristýna Dujková

Křtem se začlenili do farní rodiny

14.6.2014 - Štěpánková Alžběta - Žižka Josef
14.6.2014 - Pánková Markéta - Gongol Filip

Přijali svátost manželství

Presbytář farního kostela
Náklady realizace úpravy presby-
táře budou dosahovat 1, 3 mil. 
Kč. Pro financování projektu má 
farnost samostatný účet:

5305022211/5500.
Na něj můžete finanční pomoc 
vkládat. V případě zájmu, vydáme 
potvrzení o daru církvi, pro snížení 
základu daně. Děkujeme za vaše 
dary. Doposud se vybralo cca 
60.000,-Kč

PRVOSOBOTNÍ POUTĚ
V sobotu 5.7. a 2.8. srdečně zveme na 
prvovosobotní pouť. Mše svaté budou 
slouženy v 8.00 a v 18.00 hodin v ba-
zilice. V 16.00 hodin zveme na růženec, v 
17.00 hodin na pobožnost. Příležitost ke 
svátosti smíření od 16.00 hodin. 

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO 
VYKUPITELE

V neděli 20. července zveme na Slav-
nost Nejsvětějšího Vykupitele - titu-
lární slavnost redemptoristů. Mše sv. bu-
dou slouženy v 8.00, v 10.00 a v 18.00 
hodin v bazilice.

V neděli 20. července zveme v 10.00 
hodin do baziliky na pouť řidičů. Po mši sv. 
budeme žehnat dopravní prostředky.

Pouť řidičů
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