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ÚVOD:
"A
tak, pane Belfontaine, byl jste jednou ze svobodné vůle
pokřtěn na smrt tohoto čloběka. pesete nezničitelné znamení,
které oběh a voda nezéhlazuje- znamení, které činí nebe v
plnější míře nebem a peklo - peklo.•* úplněji peklem, Nejste
již více «člověk přirozený“, milý pane Belíontaine« jste znovu
zrozen - tak či onak* váš osud se n^lhuje s osudem Božím*“
Toto praví kněz Mathias v románu Elisabeth Langgässérová Uja
sni čitelná pečet“ k Belíontainovi, který se sioe nechal pókřtít, jenž se však proti vířea, na níž se neohal pokřtít,
všemi silami brání*

V těchto větách se obráží přesvědčení, které pramení ze
staré věroučné tradice církve- pokřtěnému je vtištěno “nezni
čitelné znamení“♦ Kdo je pokřtěn stojí jednou provždy pod nalé
havou výzvou boží* pokřtěný nemůže již nikdy být tím, čím by
byl, kdyby se s ním Bůh nikdy nesetkal* v© křtu padlo o člově
ku rozhodnutí, jež během svého života musí naplnit a které je **
positivně či negativně, jako přitakání nebo jako popření - bě
hem jeho života naplňováno, podkladem této představy o «pe—če—
ti křtu“ je ještě základnější chápání svátostí v církvi vůbec:
to, co církev nazývá svátostmi, nejsou ledajaké symbolické ná
boženské úkony; svátosti neslouží jen k uvědomění si nějakých
vztahů člověka k Bohu* svátosti spíše tento vztah zprostředku
jí, působí právě dnes to, oo Kristus, “prvotní svátost“ učinil
jednou provždy: že Bůh a člověk - na cestě ke spáse člověka se mohou navzájem setkat*
tomuto chápání i-svátostí, jejich významu pro církev a pro
život jednotlivce, bude věnován tento sešit* speciálně se bude
zabývat svátostmi K^tu a Eucharistie, které jsou vlastně zá
kladní pro život cířkve a život jednotlivého křestana*
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Z n a M E N Í

1* 1

Svá t o s ti

1 ♦ 11

Svátosti ve víře církve

ŽIVOTA-ZNAMENÍ
d n e s :

SPÁSY

svědectví
a
kritika

S písmem svatým církev věří: "Ten život byl zjeven, my
jame jej viděli, svědčíme o něm a zvěstujeme vám život věčný,
který byl u otce a nám byl zjeven”(1 jan 1,2)* S Ježíšem při
šla ona proměna světa od smrti k životu, která se dotýká kaž
dého a všech zároveň#
Veškeré projevy života, které v tomto světě vůbec zakou
šíme a poznáváme, stojí pod zákonem smrtil skrze Ježíše Krista
však samotná smrt má být postavena pod zákon života* ježíš
Kristus přišel ”aby měly (jeho ovce) život a měly ho v hojnos
ti” (j an 10, Iq)#´ Nejen že o životě mluví a může k němu ukázat
cestu, nýbrž Je živo temfsrv#jan 14,6) a chce se o tento život
sdílet*
církev je přesvědčena, že ona sama, nový lid boží, vděčí
za svoje bytí tomuto životu, který se projevil v Kristu, "čer
pá ” z jehp plnosti”(srv#jan 1,16) a tuto plnost má stáleNe
dávat* jako její pán i církev je zde "pro život světa” (jan g,
5I)* ceiýia svým bytím a činností stojí ve znamení tohoto poža
davku « je přesvědčena, že zvláštním způsobem může úkoly, vyplý
vající z tohoto požadavku naplňovat v činech, jež se nazývají
svátosti * svátosti jsou totiž, podle víry církve, stále znovu
se uskutečňující znamení nové možnosti života, která se otvírá
v Ježíši Kristu# svátosti dávají stále znovu popud a sílu k
-tomu, aby se tato nová životní možnost mohla uskutečňovat v
současném světě#

1«12

svátosti předmětemsoudobé kritiky

Toto věroučné přesvědčení církve o spásném významu a
nutnosti svátostí má své těžkosti a námitky, které se obzvláš
tě dnes ozývají i uvnitř samotné církve*
- Má týt vztah mezi člověkem a Bohem, který přece nakonec je
personální skutečností, tak rozhodujícím způsobem závislý

- 6 na vnějších obřadech?
- nedělá se zde pokus ovlivnit Boha vnějšími praktikami, jaksi
ho nutit k vydání milosti, dělat tedy to, oč se pokouší "marýie"?
- je možno si vůbec představit, že tato znamení lze vztáhnout
až k Ježíši Kristu, zvěstovateli království božího, který
přislíbil spásu za pokání a obrácení a za plnění vále boží?

- Nebo snad přejala, církev pohanské náboženské představy a
praktiky, což naznačují i dějiny náboženství?
1.2

Svátosti: zna m e ní
spásy
a
Cí r k y i

v

Kr i s t u

Kdo se setkává s těmito obtížemi, musí si nejprve
uvědomit, co církev či spíše její teologie má na mysli,
li o svátostech(l*21) a v jakých hlubších souvislostech
ry a vlastního žovota vidí církev tyto svátosti (1*22 a

1*21

jasně
mluví—
své ví
1*25)*

svátosti - znamení spásného působení Kristova

Latinský naze v “ s aeramen turn" - svátost, je překladem,
který současně určuje přesnější smysl řeckého slova “mysterion“
- mystérium* slovem “mystérium"(tajemství) jev bibli označován
určitý fakt, který se dotýká lidské existence, má k ní bezpro
střední vztah a současně přesahuje meze lidské poznávací schop
nosti*

Není tedy míněno jakékoliv vzdálená tajemství, které se nás
nijak nedotýká, ani problém, třebas obtížný, jejž je však na
konec přece jen možno rozřešit*
Mystérium v tomto smyslu nemůže být lidmi ani vytvořeno ani
plně poznáno* nakládá se nu působení Božím a sám Bůh musí za
sáhnout, má-li námi být poznáno*

V Novém zákoně označuje mystérium v převážné většině případů spásnou vůli boží pro všechny lidi, která se uskutečnila
skrze Ježíše Krista* ^ento boží úradek byl dříve naprosto
skrytj také po zjevení přesahuje naše chápání#
“M^ě, nejmenšímu ze všech bratří, byla dána tato milost,:
zvěstovat pohanům nevystihlé Kristovo bohatství a objasnit
všem, jak bylo splněno to tajemství od věků ukryté v pohu,

\

- 1 jenž vše stvořil, aby se nyní skrze církev uvedla ve známost
nebeským knížatům a mocnostem ^řerozmanitá moudrost boží, po
dle jeho odvěkého úradku, který ve skutek uvedl v Kristu Ježí
ši, našem pánu#"(EÍ 5,8-11)*

Všechna mystéria, která se nás týkají, jsou společné obsa
žena v jediném mystériu ježíši Kristu. Tento široký smysl slo
va mystérium byl později zúžen* nyní jsou jako mystéria označo
vány především činy, jimiž phoejlristus zvláštním způsobem po
kračovat ve své činnosti, gento význam stál v popředí i tehdy,
když se slovo "mystérium” začalo překládat latinským slovem
” sacramentum” •
Latinské "sacramentum” znamená v doslovném smyslu posvátnou
věc, posvátné, oříve než církev toto slovo přejala, bylou^pou
žíváno k označení přísahy rekrutů skládané ]jřed zástavou útva
ru a k označení peněžité částky, kterou ukládaly obě strany
během soudního procesu ve svatyních božstev.
Z toho se pak i později vyvinul vlastní pojem svátostí v ka
tolické církvis svátost ve specificky církevním smyslu označuje
znamení, ve kterém Kristus nadále působí, přesněji řečeno, zna
mení, které odkazuje na boží spásu a současně ji zprostředkuje
silou vlastního vykonání a silou Krista, který v něm působí.
Skutečnost, že svátosti nezprostředkují spásu jednoduše z
víry lidského dárce a lidského příjemce, nýbrž z dokonání, kte
ré v nich působí sám Kristus, jev tradiční řeči teologie ozna^čována jako působení "ex opere operato"(silou vykonaného činu”)
1*22

Kristus jako praprvotní svátost boží spásy

V ježíši Kristu se světu "ukázala dobrota a lidumilnost
našeho spasitele Boha"^*^ 3,4). "V hěm přebývá podstatně
všechna plnost božství." (koI 2>9)*

V ježíši Kristu poznáváme milost boží mezi námi. vše, 00
on říká a dělá, ukazuje na něj, k otci. Tak smíme v jeho jedná
ní chápat, že Báh je nám nablízku, že je nám milostiv, že jde
až do krajnosti, aby nám pomohl, v Ježíši Kristu však také při
jímáme pro sebe boží milosti "a toto je to svědectví* B^h nám
dal věčný život, a tento život jev jeho Synu. Kdo má Syna, má
život- kdo nemá Syna Božího, nemá život."(1 jan 5,11-12)u<"TŠm
pak, kteří ho pžijali, dal moc stati se dětmi Božími."(jn 1>12)

Když v Kristu poznáváme a přijímáme boží spásu, je Kris
tus přímo tím, co je míněno pojmem "svátost"« známe ním, které

* 8 -

poukazuje k boží spáse a současně ji zprostředkuje* je tedy
nejen jakýmsi účinným znamením, nýbrž zdrojem všech znamení,
prvotní svátostí boží spásy♦
I po svém zmrtvýchvstání zůstává ježíš Kristus prvotní
svátostí* jeho lidská podoba, lidský život zdaleka nezanikly,
nýbrž byly přijaty do božského života a zcela jím proniknuty*
“<pak máme u otce přímluvce, ježíše Krista spravedlivého” (1 jn*
2>1)* "Sedě po pravici otcově, neustále působí ve světě, áby
vedl lidi k církvi a skrze ni je úžeji poutal k sobě, aby je
živil svým vlastním tělem a krví a učinil je účastnými na svém
oslaveném životě*“ (dogmatická konstituce o církvi, č*4ó)*
1*23

církev jako universální svátost

boží

spásy

Z ježíše Krista a v něm je církev “současně svátostí, tj*
znamením a nástrojem nejužšíh® spojení s Bobem jakož i jednoty
celého lidstva“ (dogmatická konstituce o církvi, č*l)* církev
je viditelným společenstvím lidí s nímž je tajemně spojen bož
ský život z ježíše Krista* je “jeho tělem, plností toho, jenž
přivádí k naplnění všechno“ (£f 1>2?)» “ srov. sešit 17/2*1 •

V církvi mají lidé poznávat lásku boží tak, jak byla zprvu
rozpoznatelná v Ježíši Kristu: “A já jsem jim dal slávu, kterou
jsi mi dal, aby jedno byli, jakož i my jedno jsme* aby byli v
dokonalé jednotě, aby svět poznal, že ty jsi mě poslal a že
jsi je miloval, jako jdi miloval mne.“(jn 17,22^2^) “Vy jste
světlo světa*.. Tak svit světlo vaše před lidmi, aby viděli
vaše dobré skutky a velebili vašeho otce, jenž je v nebesích*”
(K* 5>14-16).
y církvi a skrze ni mají lidé boží lásku obdržet, onu lás
ku, která se zjevila v Kristu* ježíš Kristus působí skrze cír
kev* ona je jeho nástrojem^ není tedy sama sobě účelem, nýbrž
je ”prpstředkem k dosažení účelu”j je zde pro druhé« Tak jako
je ježíš Kristus prasvátostí lásky boží k lidem, můžeme církev
ornačit jako "universální svátost spásy"* z toho plyne, že
všechny životní projevy církve, veškeré mluvení a jednání mohou
a musí poukazovat na Boha a jeho spásu a k němu přivádět* Tuto
sílu mají a tuto úlohu odpovídajícím způsobem plní i ony "činy”
Církve, které nazýváme svátostmi*
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2.

SVATOSTI

KRISTUS

V

-

POLI

CÍRKEV

SIL

-

A

NAPĚTÍ:

SVĚT

Úlo ha
jako úvodní úkol k následujícímu oddílu vás prosíme,
abyste v následujících rubrikách vyjmenovali sedm svátostí a
zamyslili se nad tím, co ka ždá z nich znamená pro jednotlivé
ho křesťana a pro celou církev* pokuste se s hrnout tento vý
znam v několika krátkých větách které pak můžete porovnat s
následujícími texty*

1*

................ .. •.............. ......

2* ................................................................................................................................

3« ............................................................................................................................ •

4* ...............................................................................................................................

5* ♦

6.

7*

Tridentský koncil definoval v r.1547. «&do by tvrdil, že
svátosti Nové smlouvy nejsou všechny ustanoveny od Ježíše Kris
ta, našeho pána, nebo že jich je více nebo méně než sedm, to
tiž* křest, biřmování, eucharistie, pokání, poslední pomazání,
svěcení kněžstva a manželství, nebo že některá z těchto sedmi
není vlastní a skutečná svátost, budiž vyobcován."(j♦Neuner)
(H^ROOS, per Q-laube der jrirche in den prkunden der pehrverkundigung, 6*4!^)• K^yž zde církev definuje počet svátostí čís
lem sedm a jejich ustanovení skrze Ježíše Krista, vyplývají z
toho vzhledem k dnešnímu chápání otázky a problémy* Tyto otáz
ky a problémy, jako otázky po smyslu a významu svátostí vůbec,
mohou být uspokojivě zodpovězeny jen tehdy, díváme-li se na
svátosti v silovém poli; Kristus - církev - svět a když kromě
toho, co je všem svátostem společné, vezmeme v úvahu i zvlášt
ní smysl a funkci jednotlivých svátostí.

2*1

P ů v o d

2*11

Ustanovení svátostí Kristem?

svátostí

v

k

r is t u

-

- Nástin problému

Církev je přesvědčena o tou, že každá svátost se vztáhuje ažk ježíši Kristu a jemu vděčí za svůj smysl a sílu*
1* Toto přesvědčení naráží dnes na těžkosti a to především
z následují cích důvodů.
- po víoe než jedno tisíciletí nelze prokázat, že by církev
stanovila počet svátostí na sedm, příležitostně se počí
talo více či méně svátostných úkonů* (grv. sešit 18/1-22)
TO zpochybňuje tvrzení, že Kristus stanovil počet svátos
tí na sedm.
- U mnoha svátostí se ukazuje, že symbolické úkony mající
význam svátostí se v průběhu historie značně měnily. na
př. při biřmování, pokání, svěcení kněžstva* to zpochyb
ňuje přímé ustanovení vnějšího znamení skrze Krista.

- pro většinu svátostí se v Novém pakoně neuvádí přímé
založení Ježíšem Kristem.
Navzdory těmto těžkostem církev trvá a musí trvat na tom, že
svátosti mají svůj původ v Kristu. Nebot, jsou-li svátosti
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účinnými znameními boží spásy, nemůže církev taková znamení
sama vytvořit a samovolně jimi disponovat# církev není pánem
Boží spásy#
pokus o řešení

2* V sešitě 18
žadovat nové
přesvědčení*
vení svátostí
návrh řešení

bylo řečeno, že nová duchovní situace může vy
poznání a nový základ dochovaných věroučných
jo zde platí i o nutné sebevědomé víře v ustano
Kriste, obzvláště Karel pahner předložil určitý
této otázky, který získal dalekosáhlý souhlas#

Karel Rahner přitom používá představy, že církev má jako
celek svátostný charakter, ano, že je vskutku vlastní a univer
sální svátostí spásy# yděčí-li tedy církev Kristu za svou exis
tenci, pak i veškeré činy církve, ve kterých se rozhodujícím
způsobem uskutečňuje její sakramentalita, její spásonosný vý
znam, se vztahují na
Krista# i kdyby tedy Kristus neustsunovil všechny svátosti v jednotlivostech a v závazné formě,
přece je ustanovil spolu s církví#
jo neznamená, že církev si již od počátku plně a jasně
uvědomovala tyto její svěřené životní formy a je jako takové
vědomě prováděla# % církev může a musí_opět a opět vrůstat a
uvědomovat si svou existenci i tox co jí bylo svěřeno# Tak se
dá vysvětlit, že trvalo přes tisíc let než církev pod mnoho
tvárností svých životních projevů rozpoznala určité společen
ství, toto společenství pojala do nově teologicky vypracované
ho pojmu svátostí a zpozorovala, že právě to jsou rozhodující
projevy jejího života a její spásné úlohy#

2«12

působení svátostí z Krista

Avšak svátosti nevděčí Kristu pouze za svůj historický
původ# Kristus je rovněž trvalým původcem svátostí, nebot ani
Církev, ani zbožnost přijímajícího, nýbrž pouze pán může lid
ským znamením propůjčit spásonosnou sílu# jeho přítomnost je
nevyhnutelná, má-li svátost spásně působit# je-li však Kristus
přítomen, pak působí skutečně silou svého slibu, věren spáso
nosným příslibům své smlouvy, jen když se přijímající tomuto
působení neuzavírá# to je rovněž míněno, když církev vyznává,
že svátosti působí «ex pere operato", * silou vykonaného činu"#
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podíváme-li se na věc blíže, můžeme rozeznávat různé způso
by přítomnosti páně, které jsou, vzájemně spojeny ve svátostném
dění*
- vždy k tomu patří naplnění příslibu: H&de jsou dva nebo tři
shromážděni v mém jménu, tam jsem já uprostřed nioh”*(jjt I3,
20) ježíš Kristus, je přítomen ve společenství ve kterém je
svátost udělována*
- gádná svátost se neuskutečhuje bez určité ’’formule udělení":
v ní zvěstuje církev svou p^nou moc udělenou jí Kristem a
vykonává ji* církev ví, že právě skrze toto slovo působí
Kristus* flak je Kristus přítomen ve slově církve, které tak
to chápáno, je nakonec jeho slovem-

- Konečně je Ježíš Kristus přítomen v tom, kdo svátost právě
uděluje, kdo ho v nejpravdivějším smyslu "representuje”, zpřítomhuje* Tak učí Augustin, že kdykoliv někdo křtí, Kristus
sám to je, kdo křtí>*** i když křtí vrah, i když křtí cizo
ložník, byl-li to křest hristův, křtí Kristus*”
(Aurelius Augustinus, yotrage uber das Evangelium des hl*
Johannes, in Bi^Hothek der Kirchenväterväter, sand b f
KQmpten/Můnchen I9I5, s* 85 )•

2*13

Ráz svátostí od Krista

Od Ježíše Krista dostaly svátosti svůj charakter*
1* Spojují jako on sám - slovo a čin jedinečným způsobem*
2» jako život a učení Ježíšovo stojí svátosti ve znamení při
cházejícího království Božího*
5* jsou obzvláště určeny jeho vtělením, životem, smrtí a jeho
zmrtvýchvstáním.
1* jednota slova a činu*

Každý človek muže a má působit slovem a činem* Aá příliš
často jsou takto v rpzporu a to delá oboje neplodným* co je
u člověka neustále rozdělováno, je u Ježíše Krista nejužším
způsobem spojeno*

Úloha
V evangeliích je vzájemná spuvislost slova a činu v Ježíšově

- 15 životě jasně vyjádřena*
a) obzvláště u Matouše se střídají texty obsahující Ježíšova
slova a teBty pojednávající o Ježíšových činech* Nalezněte
a použitím nadpisu, které udávají obsah jednotlivých částí
Matoušova evangelia ve vydání, které máte po ruce, příklady
takového sledu textů, komponujících řeči Ježíšovy a textů,
podávajících zprávy o Ježíšových činech*

b) u jana mají samy činy Ježíšovy zjevující charakter: ukazují
kdo je Ježíš a co lidem přináší* Najděte v Janově evangeliu
jeden příklad toho, ýak znamení a řeči Ježíšovy jsou vzájem
ně úzce spojeny a slouží určité výpovědi o zjevení* pokuste
se tuto výpověď. popsat*
jak ukazují evangelia, shodují se nejen slova Ježíšova s
jeho činy, nýbrž jeho slovo má přímo charakter Činu, je to
slovo živé a účinné, které promenuje svět* HuČil je totiž jako
ten, kdo má moc, a ne jako zákoníoi«(Mk 1,22)* A Naopak zase
jeho činy mají charakter slova* uejsbu konány jen pro nic ia
nic* mají vždy co říci*

Usedá*“iipří ježíš ke stolu s celníky a zákoníky, pak nejen
proto, aby jim dal najíst* Tímto činem jim říká, co pro něj a
pro otce znamenají a jak veliké společenství se jim všem na
bízí (srv*tyk 2?3.5-17)* Můžete vyhledat i jiný příklad z před
cházející úlohy - z janova evangelia.

evangelia ukazují jak i samotným Ježíšovým protivníkům ne
zůstala řeč těchto činu skrytou; dávají přirozeně i poznat jak
vlastní smysl těchto oslovujících činů mphl být nepochopen a
špatně vykládán*
WI vymítal zlého ducha, a ten byl němý* Když toho ducha vy
mítí, němý mluvil* 1 podivily se zástupy* Někteří z nich však
řekli: ”8 pomocí Beelzebuba, knížete zlých duchů, vymítá zlé
duchy*” a jiní ho pokoušeli a žádali na něm znamení s nebe*
Ale on, znaje jejich smýšlení, řekl jimj "Každé království uvnitř nejednotné zpustne a dům na dům padne* je-li tedy satan
sám v sobě nejednotný, jak tedy obstojí jeho království? N^bot
pravíte, že já s pomoií Beelzebuba vymítám zlé duchy* a vymítám-li já zlé duchy s pomocí B©@lzebůba, s čí pomocí (je) vy
mítají senové vaši? proto oni budou vašimi soudci, vy^ítám-li
však mocí boží zlé duchy, přišlo k vám království pozí*w(L^ 11,
14-20)
jako ježíš sám jsou i všechny svátosti svou podstatou určo
vány živoucím vzájemným spojením slova a činu*
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Z jedné strany, má každá svátost charakter činu, H©ní to
pevné, statické znamení (jako např. jsou dopravní značky)* je
to pohnuté konání, živoucí naplnění• p4 druhé strany má již
symbolické svátostné konání jako takové charakter slova, něco
vypovídá, např, umytí vodou při křtu, jídlo v eucharistii*
Slova, která jsou s tím spojena zdůrazňují ještě přesněji tu
to výpověS a dávají jí jednoznačnost a zaměření*
S ohledem na křest to zřetelně vyjádřil augustin, v jednom
kázání proneseném nad Janovým evangeliem pravil ke své obcij
"Odmysli si slova a co ne voda, než právě jen voda? slovo při
stupuje k prvku — (vodě) a vzniká svátost, která je rovněž
viditelným slovem*"
Aurelius Augustinus, yorträge uber das Evangelium
des hl, Johannes, in. sibliothek der &irchenvater,
Band I9, Rempten/Můnchen I9I4, S, II9

2* znamení a počátek boží vlády

Gely Ježíšův život stal ve znamení boží vlády, Nad celým
jeho slovem je totéž udání cíle jako nad jeho podobenstvími:
"S královstvím Božím je to jako,,," (srv, napřít lj>24*jl»55)♦
I jeho činy měly podobně jako jeho slova zvěstovat a připravit
Boží vládu, obecně pro ně platí to, co je řečeno v Lukášově
evangeliu, když byl němému navrácen dar řeči a když Ježíšovi
protivníci chtěli využít této události proti němuj "jestliže s
však já vyháním zlé duchy prstem Božím, pak už k vám přišlo
Boží království(srv, Lk 11,14-20)*
Všechny svátosti stojí ve vztahu k této Ježíšem naznačené
a v něm již započaté vládě boží, jsou to svou podstatou mesi
ánské spásné hodnoty, Každá z nicn je i živoucím přirovnáním
Boží vlády- každá znich zvěstuje boží vládu,
$ak poukazuje křest na naplnění příslibů: «g radostí čer
pejte vodu z pramenů spásy" (jz 12,3), "Tomu, kdo žízní, dám
napít zadarmo z pramene vody živé,«(zjev«21>6)» Eucharistie
nám dává zakusit, že království nebeské se podobá královské
hostině, svátost pokání ukazuje, že všichni jsou k této hosti
ně pozváni a že ovec chce vyjít vstříc i ztracenému synu, který se nejvíce odcizil,
V tom všem mají být svátosti ještě něčím více než pouhým
poukazemj jsou učinnou přípravou a úvodem: v nich si boží
království razí cestu již zde a v této chvíli.

15 3, Účast na životě, smrti a zmrtvýchvstání Ježíšově;
jako Kristova znamení stojí svátosti v úzké vztahu ke
Kristovu vtělení, v nich se pán spojuje vždy znovu a znovu
s lidským životem, zatímco věřící vrůstají do jeho osudu*

jako patří k lásce, že s milovaným sdílíme radost i utr
pení, tak patří ke svátostnému společenství, že ježíš Kristus
vstupuje do rozhodujících situací lidského života; do naroze
ní (křest), dospělosti (biřmování), manželské lásky (svátost
manželství), služby společenství (svátost svěcení), do svazku
hostiny a oběti (eucharistie), ale i do jeho selhání(svátost
pokání), jeho nemoci a umírání(svátost pomazání nemocných).
A na druhé straně věřící přicházej í ve svátostech do styku
s nejdůležitějšími situacemi života Ježíšova, především s jeho
smrtí a zmrtvýchvstáním, y každé svátosti jde o spoluumírání
a spoluvzkříšení s Ježíšem Kristem,

jruhý vatikánský koncil označil tuto souvislost slověm
"pascha-mysterium". pascha je do řečtiny přijatý tvar původní
ho hebrejského slova pesaoh. znamená "přechod"(pána). y >ožím
lidu $taré smlouvy myslilo se při stejnojmenném svátku na udá
losti vzchodu z Kgypta. nový z^kon vidí tyto a všechny ostatní
spásné oiny poží naplněny v tajemství smrti a zmrtvýchvstání
Ježíšově, ye svátostech je oslavováno toto, tajemství smrti a
zmrtvý chv st aní"^feH š o va, t o t o " my s teríum pascha" aby se tím
život věřTčich stával stale více "vyřazen a vyjevením mystéria
Kristova".
(Konstituce q posvátné liturgii č.p).

50 vše vyžaduje trvalou spoluúčast a součinnost věřících a
uvádění takto započaté účasti na Kristově mystériu do denního
života, svátosti tak nejsou jen určitým děním plynoucím směrem
od Boha k lidem, jsou vždy také odpovědí člověka pohu, která
je dávána v Kristu, člověk přijímající svátost musí přistoupit
na Ježíšovu odevzdanost do vůle otce a tuto svoji věřící ode
vzdanost vyjádřit spolunaplněním svátostí, -jak spočívá vlastní
smysl svátostí ve spásném setkání člověka s ^ohem v pristu.
^ají ráz dialogů.
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2»2

Realizace

církve

ve

svátostech

gvátosti nejsou jen jakési náboženské akčy církvea Jsou
to její,podstatné činy, ve kterých nalézá sama sebe a sama se
be uskutéčňuje» Když církev udílí svátosti, pít jímá tím sama
nový život# Tak vysvětluje g>omáš Aquinský- "církev je vybudo
vána svátostmi"»
(Summa theologioa, III, Quaestio 64 > Artikel 2» zuj),
jako podstatné činy církve jsou všechny svátosti: 1# naplňo
váním společenství (2»21), 2* zvěstujíčími činy (2*22) a
5# uskutečňováním smlouvy (2*25)
2*21

Ve svátostech jedná církev ve společenství

Ke každé svátosti náleží rozhodnutí jednotlivce a nasa
zení společenství# i tehdy, vstupují-li do kontaktu pouze dva
lidé, Člověk svátost udělující a člověk přijímající, je ye s
skutečnosti celá církev y akci.
Tak ve svátosti pokání udílí kněz boží smiřlivé slovo a
současně zastupuje společenství, které rovněž z tohoto smíření
žije a na základě odpuštění Božího je ochotno smířit se s
hříšníkem* zpovídající zase se své strany neuspořádává jen
soukromě co se stalo mezi ním a Bohem# Každý hřích vrhá celé
společenství do společného utrpení# Každé obrácení vyžaduje
proto novy obrat ke společenství# Nadto je zpovídající se člo
věk živým znamením toho, že všichni křestané dohromady tvoří
Církev hříšníku# jeho konání je zástupné a příkladné/ je pří
padem toho, co se stále znovu žádá ode všech- vyznání vlast
ního selhání a vyznání milosti boží#

Zvláště zřetelně je vidět vztah ke společenství na svátosti
manželství a svátosti svěcení kněžstva# oboje působí hlubší a
trvalou vazbu na druhé, uschopňuje ke službě pro ně a činí tu
to službu povinnou#
ye své vazbě na společenství jsou všechny svátosti znamením
vzájemného dávání a přijímání, které spojuje členy církve narvzájem (mezi sebou) i s celým lidstvem#
2 • 22

Ve svátostech je Církev hlasatelkou spásy

Rozhodná služba, kterou křestané mohou a musí prokazovat
sobě navzájem i celému lidstvu, je hlásání spásy v ježíši

- 17 K ri s tu a s pavlem může církev říci: "Běda mi, nebudu-li hlásat
evangelium!"(1 gor 9,16)• Žádná svátost není vyňata z tohoto
zvěstovátelského úkolu•

Z tohoto hlediska je neodpovídající rozlišování, se kterým
se někdy setkáváme v ekumenickém dialoguj na jedné straně cír
kev slova, na druhé gírkev svátostí* "církví slova" je přitom
míněna reformovaná církev, "církví svátostí" římsko-katolická
a pravoslavná, vpravdě může být pouze jedna církev, církev
slova i svátostí.
již způsob svátostného symbolického jednání je hlásáním.
Toto zvěstování je ’’viditelné slovo" (Augustin) nejen proto,
že se s vnějším znamením pojí formule'udílená a výkladu, použí
vání materiálních prvků při udílení svátostí naznačuje, aniž
bereme v úvahu výpovědi jednotlivých svátostí, zásadní posel
ství radostné zvěsti: Kristovo evangelium se dotýká "všeho
stvoření" (srv.yik 16>15) a všech oblastí bytí.
2*23

Ve svátostech vyznává církev svou smlouvu s Bohem

Nejen tehdy, když si dva lidé svátost manželství udělu
jí a ji přijímají, nýbrž každá svátost je,smlouvou. TÍia po
kračuje a na plňuje se to, co mělo svůj počátek již ve smlouvě
Starého zákona. půh, který svou smlouvu nabízí, se nerozpako
val již předem použít při této události lidských slov a zna
mení, tak jak tomu je i ve svátostech.

právě o Abrahamovi se dočítáme, že k uzavření svazku úmluvy
(srv.Qen I5) a k začlenění do společenství smlouvy (srv*cn I7J
byla vyžadována určitá vnější znamení a činy, kážeme je pova
žovat za předchůdce dnešních svátostí. Tyto mají zdůrazňovat,
jak velice se chce Bůh člověku přiblížit* věřícím ukazují, že
smlouva s Jahvem pojímá a má do sebe pojmout celý jejich ži
vot* Bůh se ve své věrnosti spojil se svým lidem- vyžaduje
však také věrnost svého lidu.

Spojení poži vůle ke smlouvě se znamením a naplněním smlou
vy vrcholí v královské hostině Nového zákona, v Eucharistii.
Zde se přímo říká- "T@ůto kalich ^e nová smlouva v mé krvi".
(Lk 22>20) Káyž církev slaví tuto královskou hostinu, děkuje
ža smlouvu uzavřenou v ježíši Kristu a znovu se k ní zavazuje^
stává se účastnou přítomnosti páně a současně tím dorůstá, aby
byla jeho lidem, jednotlivý věřící,, který správným způsobem
eucharistii slavíje přijímán do společenství s pánem a se
všemi bratry a sestrami*

2*3

Svá t osti

jako

v e

a

světě

p r o

znamení

spásy

svět

Tak jáko je zde ježíš Kristus i cirkev pro spásu světa,
tak jsou pro spásu světa určeny i jednotlivé svátosti* nejsou
to jen zvláštní náboženská "cvičení", která se pouze vnitřně
dotýkají zbožných duší* Týkají se celého člověka a mají nako
nec vztah k celému světu* ye svých rozdílných materiálních
prvcích (2*5!) a významných symbolických jednáních (2*52) uka
zují, že'všechny oblasti a situace (tohoto) světa mají co dě
lat s Bokem a se spásou člověka* Totéž vyplývá zřetelně i z
úkonů církve, které se nazývají svátostiny (sakramentalie)•
ge byly ve svátostech přejaty i vnější formy, používané v mimobiblické oblasti, poukazuje na to, že i konkrétní dějiny lid
stva jsou zahrnuty v Kristově události (2»55)»

2.31

Svět ské « prvky" - přij aty_ do svátostí

Není zdaleka samozřejmé, že materiální věci našeho světa
jako voda, olej, chléb a víno mají být prvky spásného dění*
Mnohé světové názory a náboženství nevěnují materiálním před
mětům pozornost: samy o sobě nemají tyto věci s vlastní pod
statou člověka co činit* jiná náboženství míří přímo k tomu,
aby člověka pokud možno od materiálního oddělila, čím více je
člověk od materiálních věcí osvobozen, čím ’’duchovnějším" se
stává, tím více je považován za vykoupeného*
Základem těchto stanovisek je zkušenost, že materiální i
tělesné klade člověku hranice, že obojí se mu často jeví jako
brzda, částečně vyrostlo z těchto kořenů přesvědčení, že mate
riální a tělesné je špatné a škodlivé*
Rovněž mezi křestany se stále znovu objevuje negativní hod
nocení materiálního a tělesného, i když tento postoj zůstává
ponejvíce neuvědomělý a otevřeně nevyslovený•

Všechny svátosti těmto postojům odporují a mohou pomoci při
jejich odstranění, feíká-li qírkev, že puch bqží ve smyslových
znameních, pak uznává hodnotu hmoty a její, vztah k Bohu a spáse

2*32

SVět člověka - pojat do svátostí

Vztah svátostí ke světu se ukazuje ještě zřetelněji uváží
me-li, že jako znamení svátosti neslouží pouze materiální věci,
nýbrž že svástosti jsou i vnější signalizující dění a činnost*
Tyto mají - už z. hlediska své vnější podoby — dvojí ráz- na
jedné straně jsou určovány skutečnostmi všedního dne, na druhé
straně mají slavnostní charakter*
1* CO je všednějšího než umývání, jídlo a pití, činy task*,,
zmocnění ke službě, pomoc nemocným? Tyto prosté "obyčejné"
zkušenosti a činy byly pojaty do svátostného dění. 2novu je
nutno zdůraznit* spása není uskutechována ve vzduchoprázdném
prostoru* £uh miluje zemi. Bůh jde k člověku tam, kde člověk
je* ye všednosti světajná započít "běžnost* vykoupení*

2* všednost jevu přijatých do svátostí nevylučuje jejich slav
nostní charakter, skutečné svátky člověka jsou rovněž spojeny
s normálním životem i když se vnějškově od něj liší* Neznamená
to, že by člověk při nich nechal všeho, čím se jinak zabývá,
a už teprve ne, že by jednal v rozporu se svými běšnými ten
dencemi* správně chápaný svátek má přispívat k tomu, aby se
neztratilo se zřetele to, 00 je ze všedního dne nejdůležitější• má pomáhat v rozpoznání smyslu tohoto života a k jeho na
plnění. ye slavnostech člověk prožíval obzvláštní vrcholné oka
mžiky a rozcestí svého života* svatba a narození, dospělost a
smrt nejsou pro něj pouze bezvýznamné okamžiky jeho existen
ce* v nich si může uvědomit celost života a nezřídka dospět
i k určitému rozhodnutí* proto bylo nasnadě zpřítomhovat
zvláštními gesty a slovy tyto souvislosti sobě i druhým*
Totéž činí i svátosti* jsou _o slavami našeho života, ve kte
rých má být, spolu se základními situacemi rozpoznán a přijat
smyslná cíl celku života• (srv* 2*15♦5•)

Skutečnost, že spása chce do sebe pojmout všechny oblasti
člověka a jeho světa, i křestanova odpovědnost za svět jsou
označovány tzv* svátostinami ^gakramentalien), které se svá
tostem podobají a s nimi souvisí* "jsou to posvátná znamení,
kterými se - za určitého napodobení svátostí a silou přímluvy
církve - dosahuje učinku, zvláště^duchovního* Těmito znameními
jsou lidé připravováni _k přijetí účinků ylastnich^vatosiíT
spučásně je těmitoznc^lw^^
různých situ
acích*" (2*váTiE.koncíl, Konstituce o posv* liturgii, S»60 podtrhl vydavatel)
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2*33

Dějiny člověka - přijaty do svátostí

Z větší části nevyjasněnou a spornou zůstává historická
otázka, nakolik je vnější forma svátostného dění spojena s ob
dobnými postupy v pohanství, např# s náboženským omýváním,
hostinami, pomazáními«
přesné zjištění skutečného stavu je ztěžováno tím, že mnozí
- jak protivníci tak obránci křesťanské víry - se domnívali,
že prokázäné přímé souvislosti mezi křesťanskými svátostmi a
mimokřestanskými náboženskými jednáními by mělo vliv na posu
zování hodnoty a významu svátostí* jak došlo k tomu, že někte
ří byli přesvědčeni, že musí víru a svátosti bránit tím, že
budou popírat jakýkoliv takový vztah# jiní mínili, že jestliže
bude prokázána závislost, bude možno rozhodně odporovat křes
ťanskému přesvědčení#

Vezmeme-li vážně úvahu, že Kristus se stal člověkem pro spá
su celeho světa, pak nic nebrání tomu, abychom si představili,
že GÍrkev přijala formu svátostí a symbolických jednání také
z mimokřeslánských náboženských forem a jednání# právě to by
mohlo opět zdůraznit, že pán vychází vstříc lidskému hledání,
které je vyjádřeno i v pohanských náboženstvích#

2»4

jednota

a

rozmanitost

svátostí
I když církev v průběhu svých dějin rozpoznala právě v
sedmi podstatných aktech určité společné rysy - původ od Kris
ta, symbolický charakter konání (dění), spásné působení ”silou
dokonalého činu" - přesto těchto sedm svátostí nevyjadřuje úplně stejně uzpůsobené a vedle sebe stojíví jednotlivé úkony
Církve• %aždá svátost má v životě qírkve svou zvláštní úlohu
a svou zvláštní službu, přičemž tyto úlohy a služby mají pro
Církev rozdílný význam a rozličnou závažnost#

Zvláštní posici mezi všemi svátostmi zaujímají svátost křtu
a (svátost) eucharistie# stojí na počátku a v centru křesťan
ské existence a života církve# církev se buduje vždy znovu a
uskutečňuje se právě v těchto obou centrálních, základních
svátostech#
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2*5

Úlohy

1* podle věroučného přesvědčení církve 3sou svátosti zalo
ženy od Krista* uvědomte si ještě jednou těžkosti, kte
ré s sebou toto přesvědčení přináší, popište pokus o
řešení, které může vyhovět jak věroučnému přesvědčení
Církve tak vysvětlit tyto těžkosti.
2* V čem je vyjádřena skutečnost, že svátosti jsou spáso
nosné skutky církve y tomto světě a pro tento svet.

3* Existuje námitka, že ve svátostech je boží příklon
k člověku vynucován magickým způsobem, promyslete si,
jak se dá na tyto námitky odpovědět s přihlédnutím
k předcházejícímu výkladu o původu a smyslu svátostí.
Uvažte však také, zda tato námitka nemá určité opráv
nění vzhledem k mnoha zmatkům lidové praxe při přijí
mání svátostí®
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3«1

KŘEST
Křest

na
#11
3

—

spásné

působení

boží

člověku

Vyznání víry v boha a j eho spásu

Na konci Matoušova evangelia jsou Ježíšova vůle a poža
davky shrnuty tak, že se mluvívá o jakési "sumě evangelia":
"páně je mi veškerá moo na nebi i na zemi* jděte tedy, učte
všechny nářody a křtěte je ve jménu otce i syna i pucha sváté
ho t A učte je zachovávat všecko, co jsem vám přikázal! A hle,
já jsem s vámi po všechny dny až do konoe světa*"28 > 18-20 )•
V poselství na konci Markova evangelia stojí- "gdó uvěří a
dá se pokřtít, spasen bude* (Mk 16f16)*

podobně mluví o víře a křtu i skutky apoštolské rsrv, pří
běh o letnicích gk 2>1~41j zvláště V 38 a~415 a zprávy o po
křtění ^thiopana pilipem, sk 8,26-40 a o křtu setníka Kornélia
Petrem, sk lo,1-48)0
víra a křest jsou tudíž rozhodné kroky, které vedou k živé
mu spojení s Ježíšem Kristem* v® víře přitakává člověk k poža
davkům, které jsou na něj vznášeny v Ježíši Kristu, odevzdává
se v důvěře pánu a prohlašuje, že je připraven jít jeho cestou
(srv.seš. 9/2 a ))• ye křtu dosyědčuje toto rozhodnutí před
společenstvím věřících a před světem* K^®st je znamením jako
obrácení ke Kristu a k jeho předcházejícímu spásonosnému činu,
který toto vše umožňuje. ve křtu se uskutečňuje a zjevuje dia
log mezi Bobem a člověkem. Bůh se v l.ristu obrací k člověku a
daruje mu spásu tím, že daruje člověku sám sebe« a člověk se ve
víře obrací k pohu- přijímá spásu tím,, že svou oddaností pohu
odpovídá.

3.12

Nový život z Božího Ducha

Když církev slibuje člověku spásu skrze křest, musí při
jmout otázku: jaka je to spása? odpovídá touze člověka po svě
tě, který by byl skutečně "nový” a zaručoval by i jednotlivci
skutečný život?
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Má—li se tento svět skutečně změnit, má—li se stát "novým
světem11, pak, podle zkušenosti dějin, se nezdá, že by se vy
stačilo s novým rozdělením majetku- zrovna tak nemůže postačit
pouze zvrat společenských poměrů* ^,dá se, že náš svět se může
stát skutečně novým teprve tehdy, když v něm začne účinkovat
nový životní, princip, když se lidé stanou "novými 1 i dmi11, budou-li obnoveni vnitřně* Může křest splnit toto očekávání, vy
konat tuto obnovu? & tomu si musíme nejprve vyslechnout svě
dectví písma*
již ve gtaré smlouvě bylo přislíbeno a očekáváno skutečné
obnovení. Tak ohlašuje prorok szechiel v babylonském zajetí
jasné slovo boží- "pak vás pokropím čistou vodou a budete očištěni- ode všech vašich nečistot a ode všech vašich model
vás očistím, Dám vám nové srdce a nového ducha vložím do va
šich prsou- odejmu kamenné srdce z vašeho těla a dám vám srdce
z masa” ($z 36>25-26)•
Na tato slova upomíná Ježíšova rozmluva s Nikodémem, jak je
zaznamenána 3 evangeliu Janově (j 5,1-12). spolu s ostatními
texty nového zákona hlásá přesvědčení, že v Ježíši Kristu a s
ním přišel nový život a že každý na něm může získat podíl
skrze "vodu a Ducha" (j 3,5). TÍm je člověku nabídnuta ^ejen
jedinečná šance, nýbrž je rovněž přímo konfrontován s těžko
odmítnutelným požadavkem- "vpravdě, vpravdě pravím tij Nenarodí-li se kdo znova, nemůže viděti království boží" (j 5,5).
S veškerým důrazem se zde tedy říká, že člověk teprve tehdy
překračuje sebe sama a přijímá podíl na všeobnovující Boží
vládě, když "se znovu narodí", přirozené zrození a existence
člověka otevírá pouze omezené možnosti (srv.j l,lj; lidé stojí
pod zákonem smrti) srv. sešit 2/5)* Teprve zrození z Boha zaručuje věčný život.
přirozeně se vynořují rovněž obtíže a námitky: neutíkáme se
tím nepozorovaně do říše přání a snů? neutíkáme před skutečným
životem a jeho zkouškami, slubujeige—li si život božský? A jak
má konkrétně probíhat toto nové zrození shůry? Také na tento
problém musíme hledat odpověd v písmu.

I Nikodém se ptá: "jak se může člověk narodit, když je sta
rý? cožpak může podruhé vejít do luna své matky a znovu se na
rodit?" (j 5,4) Janovo evangelium nám nepodává zprávu o tom,
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jak objasnit tyto těžkosti v podrobnostech# ukazuje jednoduše
pouze na to jedno potřebné: "vpravdě, vpravdě pravím ti- nena
rodí -li se kdo znova z vody a z pucha, nemůže vejít do králov
ství Božího* co se z těla zrodilo, je tělo- oo se z Ducha na
rodilo, je duch (j 5,5-6)* pouze skrze oucha Božího, který
"vane kde chce" (j 5,8) může a musí být položen tento nezbytný
nový počátek*

přirozeně, právě tímto podobenstvím o "vanutí větru" chce
Kristus říci, že toto dění je tajemstvím víry* %o, co se zde
děje a jak seto děje, nedá se jednoduše zjistit z vnějšku, a
pře sto je to skutečnost, dokonce skutečnost rozhodující*
"Hlavní myšlenka je tato, i vítr zůstává, co se týče původu
a cíle, tajemným, a přesto je to realita, která je ve svém va
nutí (svém "hlasu") vnímatelná* vítr vane z vlastní moci, po
dle vlastních zákonů# Tak se to děje s každým, kdo je zrozen
z uucůaj původ a cíl Božích sil, které mu byly svěřeny, podsta
ta a způsob tohoto dění jsou božsky tajemné, avšak tyto síly
jsou z$e, boží ouch v něm působí# a tak je rozpoznatelný i ve
svých účincích, které v člověku působě#.# v poukazu na tajemnost tohoto dění spočívá napomenutí, které dal Kristus Hikodemoiři: nehloubat zbytečně, nýbrž věřit - v 12•“
pudolí schnackenburg, jas johannesevangelium, l#Teil,
preiburg (Baselt) ^ien I965, 3*587
Ze svědectví Janova evangelia dá se tedy nalézt odpověd na
otázky, které byly na začátku postaveny* nový život nepatří do
oblasti snů a není útěkem před skutečným živote# je to spíše
rozhodující skutečnost života, která musí být rozpoznávána ze
svých účinků, nebot sama tato skutečnost je neviditelná a je
přístupná pouze víře*

3•13

Smrt a zmrtvýchvstání s Kristem

I když vlastní skutečnost obnovení člověka v milosti je
tajemství^, můžeme však z nového zákona poznat důležité důsled
ky i vlastní pramen této obnovy- člověk, který se zrodí znovu
z vody a z uu-cha je současně včleněn mezi nový lid boží a po
staven do služeb dalekosáhlé obnovy světa#(srv. 5*2 a 5.5) TO
vše se děje tím, že věřící je ve křtu spojen a je zavázán osuden Ježíšovým, obzvláště jeho smrtí a zmrtvýchvstáním#

Nový zákoft nazývá událost Ježíšovy smrti, ve které se do
vršilo Ježíšovo odevzdání B°hu a lidem, křtem- "Křtem mám být
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pokřtěn, a jak mě to tíží, že se dosud nevykonal«(Lk 12>50)»
S támto Ježíšovým křtem smrti se spojuje věřící ve svátostném
křtu#

Křestané prvních století si to mohli z tehdejšího křestního
ritn^jasněji uvědomit, než je tomu dnes# Křtěný člověk byl te
hdy úplně ponořen pod vodu# Byl současně ve vodě pohžben® y[nohé křestní nádrže vybudované ve tvaru kříže zdůrazňovaly nadto
svým tvarem, že křtěný je přijímán do ^nstovy smrti na kříži#
jiné nádrže měly přímo tvar Kristova hrobu# Když pokřtěný vy
stupoval z vody, poukazovala tato skutečnost na Ježíšovo zmr
tvýchvstání# Bílý oděv, který ^ak oblékal, byl chápán jako
další znamení spojení se zmrtvýchvstalým#
Že "smrt a zmrtvýchvstání s Kristem" nejsou bezvýznamná
slova a nezávazná přirovnání, nýbrž základní skutečnosti a jed
noznačné
požadavky, ukazuje list Římanům, ve kterém
je vyjádřena přetevším pavlem rozvinutá teologie křtu (srv.Sím
6,1-12)» Pavel zdůrazňuje, že to, co je křtem zvěstováno a v
něm počíná, klade na nás stále nové požadavky* «což nevíte, že
my všichni, kteří jsme byli pokřtěni v Krista Ježíše, v jeho
smrt jsme byli pokřtěni? Byli jsme tedy spolu s ním pohřbeni
křtem ve smrt, abychom tak — jako Kristus byl otcovou slávou
vzkříšen z mrtvých - i my vedli nový život# Nebot jestliže jsme
byli vštípeni v něj připodobněním k jeho smrti (budeme vštípeni
v něj) i připodobněním k jeho vzkříšení” (Řím 6,5-5)# po,čím
se stal křestan ve křtu, musí stále znovu v životě s Kristem
uskute^ňo vat♦

3»2

Kř e s t

-

začlenění

do

církve

ježíš Kristus je tak dalece "člověkem pro druhé", že jej
nikdy nenalézáme jinak, než ve společenství jiných lidí,.proto
osobní vztah k němu je od počátku a jednou pro vždy spojen se
společenstvím jeho následovníků a se všemi lidmi# Neexistuje
tudíž žádný "soukromý křest", který by utedl jednotlivce do
soukromého isolovaného vztahu s Ježíšem Kristem, nýbrž pouze
křest začleňující do jediného těla,ke kterému náleží hlava i
všechny údy* "pebot my všichni, at židé či Řekové, at otroci \
či svobodní, byli jsme v jednom puchu pokřtěni v jedno Tělo a
všichni jsme byli napojeni jedním puchem" (1 Kor 12,15)#
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3*21 Budování společenství skrze křes
Vazba na Ježíše Krista a jeho úděl sekonkrétně uskuteč
ňuje jako vazba na jeho církev* ye křtu přijíméacírkev nového
člena a on přijímá církev. proto se každá slavnost křtu týká
celého společenství•

y důsledku toho, považovala již raná církev za nejpřiměře
nější dobu k udělování křtu oslavu velikonoční noci, liturgic
ký vrchol celého církevního roku* v ní si církev obzvláště při
pomíná tajemství "přechodu”, tajemství smrti a zmrtvýchvstání
Kristova, se kterým křest spojuje*
Zprostředkovateli a ručiteli křtěncova spojení se společenstvím
byli ode dávna při křtu dospělých křestní kmotři* Tito křestní
kmotři byli ponecháni i u křtu dětí* y nejnovější době poznává

me stále zřetelněji, že především rodiče mají úkol uvést své
dítě do života společenství a církve. Křestní kmotři i rodiče
jsou osobně zúčastněnísvědci křtu, pokřtěnému mají zprostředko
vat pomoc církve a tím jsou mu zvláštním způsobem' zavázáni
službou víry a lásky. Rozumí se proto, že musí být pevni ve
víře církve.
Zvlášt zřetelně to zní v novém formuláři pro křest dětí,
kde se praví v úvodní rozmluvě mezi křtícím, rodiči a kmotry,
"Milí rodiče a kmotřej chcete, aby bylo vaše dítě pokřtěno,
ýím na sebe berete povinnost, že ho vychováte ve víře v pána
Ježíše, že ho budete učit milovat poha a bližního, jak nám to
pán ježíš přikázal, jste si této povinnosti vědomi?
Rodiče: Ano.
potom obrácen ke kmotrovi se kněz táže*
A vy chcete být N/~ovým/ kmotrem, jste připraven rodičům pomá
hat?
Kmotr odpoví: Ano.
Kněz pak pokračuje:
Církev tě s radostí přijímá do svého společenství, y je
jím jménu tě označuji křížem, znamením našeho spasitele, Ježíše
Krista.
Mlčky udělá dítěti na čele kříž, potom vyzve rodiče a uználi za vhodné také kmotra, aby udělali totéž:
"Také vy, rodiče a kmotře, označte u... znamením Kristova kříže."
podobně zřetelně je vyjádřena odpovědnost rodičů a kmotra
za pokřtěné dítě, když křtící uvádí vybídnutí k vyznání víry
následujícími slovy*
"Milí rodiče a kmotřej přinesli jste toto dítě ke křtu, aby se
stalo dítětem
Aby hřích neohrozil poží život, který bu
de vašemu dítěti dán a který v něm poroste, musíte před ním
vydávat svědectví Kristu, slovem i životem. Když tedy podle
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své víry přijímáte tento úkol, rozpomeňte se na svůj křest,
zřekněte se hříchu a vyznejte víru v Krista Ježíše- něhot to
je víra církve a malé děti je možné křtít, jen když se církev
za ně zaručí svou vírou*"

3*22

jednota,,křesťanů skrze křest

Existují různé způsoby a stupně příslušnosti pokřtěných
k církvi (srv*sešit 17/ úlohy k 2*52)* Křest je to, který je
všem společný a který je spojuje. "Křest ustavuje#»• svátostný
strazek jednoty mezi všemi, kteří jsou skrze něj znovu zrozeni#"
(2# vatikánský koncil, pekret o ekumenismu, č*22)
Křest je "svátostné pouto jednoty, ano samotný základ spole
čenství mezi všemi křestany*"
©kumenisches pirektorium von I967, l»Teil, Nr.ll,
ins nerder-Korrespondenz 7, I967, 8*522

proto je sjednocení pomocí křtu jednou z nejdůležitějšíoh eku
menických úloh, které se týkají jednoty rozdělených církví# k
tomu především náleží uvědomění týkající se udělování křtu a
jeho významu.
- ze společného uznání křtu

1# podle katolického přesvědčení náleží k platnému uděleni křtu
vylití vody (eventuelně ponoření nebo postříkání křtěného)
spojené s pronesením slov:
"já tě křtím ve jménu otce i Syna i pucha svátého"• přitom
se předpokládá, že ten kdo křest uděluje, chce to učinit ve
smyslu církve Ježíše Krista* g ohledem na toto chápání křtu
byli po dlouhou dobu mnozí křestané, kteří konvertovali ke
katolické církvi, podmíněně znovu křtěni*
I když za tím stála snaha nikomu neupřít křest, svátost,
která podle svědectví písma a staré věroučné tradice, je nutná
ke spáse a z člověka tvoří křesiana, a proto volit jistější
cestu, byla ta'GO praxe pohnutkou k rozepřím.(porov* 5*12 a 5*24)
Tak pocitovaly ostatní církve, že jejich víra v křest a křestui~ pr axe~ není brána žeela vázneš a nakonec” též-zjistily, že se
krt em~ 1 opovrhuj e .
Oficiální pokoncilové ekumenické směi*nice (ekumenické direk
torium) stanovily tedy jasně a závazně, že křest smí být podmí
nečně udělen jedině tehdy, když po pečlivě provedeném zkoumání
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nelz ejyyloučit odůvodněné p o ohy ností♦”
(Srv# Qkumenisches direktorium, Nr#'15)»
- jako důsledek a požadavek vyplývající ze křtu
2* Nadto vybízejí oficiální církevní směrnice, aby se s ostat
ními církvemi či společenstvími nejednalo pouze o udělování,
nýbrž o celom hodnocení a významu křtu# přitom nutno klást
veliký důraz především nadynamioký význam křtu- křest nemá být
hodnocen jako svátost vytvářející plnost křestanského bytí a
realisace jediné církve, je spíše počátkem, který dává impuls
k dokonalému vytvoření křestanského života a uskutečnění plné
jednoty pírkve$ k tomu uschophuje a pověřuje# ’’Křest je pouze
počátkem a východiskem, poněvadž celou svou podstatou směřuje
k dosažení plnosti života v Kristu# Křest tudíž míří k uplnému

vyznání víry, k plnému začlenění do procesu spásy, jak tomu
chtěl Kristus, a konečně k uplnému včlenění do eucharistického
společenství”# (2*Vatikánský koncil, pekret o ekumenismu,č#22)•
3 *23

stáváme se křtem »křestany bez vlastního rozhodnutí?”

$ást sporných problémů v ekumenickém rozhovoru spočívá
v tom, že mnozí křestaně a mnohé křestanské společnosti jako
celek odmítají udělování křtu malým dětem#
Např« baptisté křtí až dospívající či dospělé, kteří dospěli
jednoznačně k obrácení a kteří jsou schopni učinit vyznání víry#

- problematika křtu dětí

1* iím, že jsou křtěni pouze dospělí lidé, je učiněno zadost
především svobodě jednotlivce a závažnosti rozhodnutí se pro
Krista# Nadto panuje přesvědčení, že je takto lépe či výhrad
ně zachovávána tradice Nového gákona, kde nikde nenalézáme
výslovnou zmínku o křtu dětí. Konečně se poukazuje na onen
ppolitováníhodný stav, že mnoho z oněch lidí, kteří byli v
dětském věku pokřtěni, nikdy nedojde k uvědomělé víře a zůs
tává pouze »křestany matrikovými”#
TO jsou zajisté okolnosti, které musí být brány v úva>u»

2» křest dětí jako boží slovo, které vyžaduje odpověd
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2» křest dětí jako

boží

slovo, které vyžaduje odpověd

I když není v katolické církvi křest dospělých «normálním
případem”, musí přesto zůstat «normou”* teprve bereme—li v
uvahu tento typ křtu, můžeme plně určit, co křest vyžaduje a
co dává, křest je svou podstatou dialogické dění, při kterém
na účinné-spásné slovo boží nutně následuje odpověd člověka*
jo nás však neopravňuje k tomu, abychom nedospělým dětem od
pírali dar křtu8 ono tvůrčí obrácení B^ha k Člověku ve svá
tostném znamení již na počátku života člověka* přirozeně i
zde očekává křest svobodnou odpověň víry od člověka*
Nesmí proto zůstat pouze při provedení obřadu. Rodiče, kmo
tři a společenství přejímá přísnou povinnost uvést pokřtěné
dítě do světla víry a připravitp odle svých nejlepších sil je
ho uvědomělé rozhodnutí v dospělosti* proto smí být křest udě
len jedině tehdy, je-li zajištěna odpovídající IErestanská~vý—'
chová. Kněz, který je za to odpovědny, má povinnostv rohovoru
před udělením křtu tyto předpoklady vyjasnit a na význam křtu
upozornit*
/jestliže muselo být takto ze závažných důvodů udělení křtu
odmítnuto, nepřichází nepokřtěné dítě,(pokud by zemřelo před
dosažením věku, kdy začíná užívat rozumu), o svůj podíl na
spáse, církev dnes ví a vyznává, že Bůh má prostředky a cesty,
aby i zde dosáhl cíle své vůle spasit člověka, která se vzta
huje na všechny lidi* - grv. 5,24/

3*— křest dětí jako zvláštní znamení křestanské existence.
I když se při křtu dětí sám křtěný ještě pro víru nerozhoduje,
přesto zde můžeme rozpoznat, že sg právě zde zvláště uplatňu
jí dvě jiné podstatné vlastnosti křtu8 křest jako absolutní'
dar a jako hluboká solidarita společenství víry v církvi*
Skutečnost, že malé dítě nemůže ze své strany ničím ke křtu
přispět zdůrazňuje, že křest je zcela nezaslouženým darem boží
lásky* solidarita společenství víry se prokazuje tím, že dru
zí - rodiče, kmotři, a skrze ně celé společenství - zároveň
vyznávají víru zástupně za dítě, zde se ukazuje, do jak velké
míry je spása druhých vložena i do našich rukou*

Ostatní platí, že i dospělý, který přichází ke křtu po svém
osibbním obrácení a živě jej prožívá, nedoved© plně zvážit sku
tečnost této události a musí se proto snažit jako kterýkoliv
jiný křestan, stále hlouběji se sžívat se skutečností, jež se
křtem otevírá*

~ 50 ~
Církev v tom pomáhá každý rok v době postu, který vede k
obnovení křestního slibu při oslavě velikonoční noci*

3•24

spása jedině skrze křest?

Skutečnost, že křest je začleněním do církve a do její
spásné úlohy umožňuje nové pochopení tradiční nauky o nutnosti
křtu ke spáse* ^uto nutnost definuje Tridentský koncil v r*
I547 slovy: "Kdo by tvrdil, že přijetí křtu je libovolné, tj*
není nutné ke spáse, budiž vyobcován*"(j*neuner4 h*ROos, per
Qlaube der Kirche in den prkunden der'tehrverkůndigung,0*444)

V prvých stoletích existence církve byla spása nepokřtěných
povahována téměř za nemožnou* (srv* sešit 17/1*15*1)*
Xejvýše se uvažovalo o možnosti spásy pro katechumeny* jis
tá naděje na spásu byla již přirozeně přisuzována těm nepokřtěným, kteří podstoupili mučednickou smrt pro víru v Krista* 1
Teprve později zobecněla^nauka o tzv* "křtu touhy"3 láskou oduševn ě1á t ouha po křtu může'vést ke spásej přiČemž' tat o t ouha
po křtu vodou nemusela být vždy výslovně vyjádřena, stačí již
ochota plnit vůli boží, resp* poslouchat sve svědomí*

Dnes je třeba vidět nauku o nutnosti křtu ke spáse jednak
v souvislosti s učením o odkázanosti všech lidí na církev, jed
nak v souvislosti s novým chápáním nutnosti církve pro spásu
světa*
Tím, že lidé stojí v objektivní závazností, či lépe řečeno
odkázanosti na universální svátost - $írkev, mohou se stát učastni spásy i bez přijetí křtu vfcdou, pokud se tomuto přijetí
zaviněně nevzpírají a pokud žijí podle příkazů svého svědomí*
Spojení s církví jako universální svátostí je současně dána i
účast na jednotlivé svátostí křtu*
přitom se nutnost spásy nechápe pouze v individualistickém
zúžení, jako by křest byl nutný pouze k osobní spáse toho, kdo
jej přijímá* je-li církev nutná ke spáse všech lidí, ne pouze
těch, kteří jsou do ní v plném slova smyslu začleněni, plyne
z toho, že ke spáse je nutná i ona svátost, skrze kterou se
Církev stále znovu buduje, a to i ke spáse těch, kteří v plném
slova smyslu k církvi náleží* Kdo přijímá .křest, přijímá jej
nejen pro svou vlastní spásu, nýbrž pro spásu všech*

3*3

Křest-povolání

k

apoštolátu.

V té míře, ve které je každý spojen s Ježíšem Kristem,
má i podíl na jeho poslání* yíra a křest, jako základní sjed
nocení s pánem znamenají tudíž i základní závaznost služby ke
spáse světa* Vatikánským koncilem nově podporovaná a požadova
ná spoluodpovědnost všech věřících má svůj svátostný základ ve
křtu* je natolik plodná, nakolik je křest živoucí a účinný*
Ue tedx teprve zvláštním požadavkem ae strany uřadu církve
(jak se dříve apoštolát laiků mnohdy chápal), nýbrž křtem, do
stávají věřící své základní apoštolské poslání* ’’povinnost a
právo k apoštolátu mají laikové díky svému sjednocení s Kris
tem, hlavou* Nebot, křtem začleněni do mystického těla Kristo
va a biřmováním posíleni silou pucha svátého, jsou samotným
pánem pověřováni k apoštolátu* stávají se královským kněžstvem
a svátým lidem (srv, 1 petr 2?4“1o)> aby veškerou svou prácí
přinášeli duchovní obětní dary a všude na zemi vydávali svědec
tví Kristu* skrze svátosti, především svátou Eucharistii, sdílí
se a živí ona láska, která je takřka duší veškerého apoštolá
tu” (sekret o laiekém apoštoláte, ě*j)*

3*4 Úlohy
1* Vybavte si ještě jednou nej důležitější zde uvedené svě
dectví nového zákona o křtu* uvědomte si znovu, které
stránky dění křtu a které jeho účinky jsou v jednotli
vých textech vyjádřeny*
2* V uvedu tohoto sešitu (1*12) byla mezi námitkami proti
svátostem uvedena i tatoj může osobní vztah k pohu, kte
rý vyžaduje pokání a obrácení, záviset tak rozhodujícím
způsobem na vnějších ceremoniích, jak se to zdá být v
případě svátostí?
pokuste se na základě toho, co bylo o křtu řečeno ve
3. kapitole, najít odpověů na tuto námitku*
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4*

EUCHARISTIE

Ú 1 o h a

^ež postoupíme k další práci, zamysleme se, prosím, nad
další otázkou:
V liturgických reformách před 2«Vatikánským koncilem a
především po něm, vykrystalizovalo se beze vší pochyby nové
chápání eucharistie#
zde pro vaši potřebu některé cha
rakteristické změny*

Celebrování čelem k lidu* zavedení mateřské řeči, vyšší
hodnocení bohoslužby slova, dříve tzv* "mše katechumenů", od
bourání "mší před vystavenou ^ejsvětější svátostí ol^ářní".
přibrání dospělých laiků k liturgickým službám, odstranění
svatostánku z hlavního oltáře (kterým je nyní stůl)*
pokuste se najít, které nové rysy v chápání eucharistie
jsou těmito změnami vyjadřovány*

Osobní uvědomění eucharistie jakož i teologické úsilí
musí vycházet z Sinů ježíše Krista, a to především z jeho cho
vání na hostinách, slavených s lidmi (4*1)* Eucharistie nás
pojí s Ježíšovou činností a zve nás ké spoluúčasti* stojí tak
ve znamení díků a vzpomínání (4,2), vydání se a oběti (4*5) a
společenství církve i všech lidí (4*4)* je obrácena k budouc
nosti světa otevřené Ježíšem Kristem a chce pomáhat, abychom
se na ni připravili a k ní spolupracovali (4*5)
4*1

Pá n

4*11

Ježíš zve do svého společenství

slaví

hostinu

se

všemi

V novém zákoně nalézáme opakovaně zmínky o tom, jak se
ježíš účastnil hostin s lidmi# jí a pije se svými přáteli a
dává jim jasně zakoušet, že je nechce pouze informovat o urči
tých pravdách jako učitel, nýbrž že se snaží o společenství
s nimi#

"gest dní před velikonocemi přišel ježíš do Betanie, kde
bydlel Lazar, kterého vzkřísil z mrtvých* připravili mu tam
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večeřij Marta při ní obsluhovala a Lazar byl jeden z těch,
kteří byli s Ježíšem u stolu"• (jan 12>1-2; srv* také jan 2j
1-11; svatba v K^ně)*
podiv vzbuzuje skutečnost, že stoluje nejen se svými blíz
kými nýbrž i s celníky a hříšníky*
’’Když pak v domě stoloval, hle, přišli mnozí celníci a hří
šníci a stolovali s Ježíšem a s jeho učedníky* Když to farize
ové viděli, řekli jeho učedníkům? "proč jí vas mistr s celníky
a hříšníky?"(nt 9,10-11; srv* také Lk I9,1-10shostina u zachea).

Ani jeho odpůrcům nezůstalo utajeno, co tím ježíš chce uká
zat a uděláte předhazují učedníkům* "proč jí váš mistr s cel
níky a hříšníky?"(&t 9,1i); tj* jak se může ten, který chce
být vašim mistrem stýkat tak úzce s takovou chátrou? protože
sdružuje-li se s hříšníky, je nutná na něj, podle tehdejšího
chápání, pohlížet rovněž jako na hříšníka* v evangeliu se toto
popuzující sdružování Ježíšovo se hříšníky nijak nezastírá* je
cílem Jeho působení, protože právě přece jim chce rozhodujícím
způsobem pomoci? nebot "zdraví nepotřebují lékaře, nýbrž nemocní*** Nepřišel jsem, abych volal spravedlivé, nýbrž hříšní
ky" (Mt 9,12)»

Vzdor všemu nepřátelství se však Ježíš nevyhýbá při hostině
ani společnosti farizeů* potřebují pomoci stejně jako všichni
ostatní*
"jeden farizej, prosil ho, aby s ním pojedl, p vešel do do
mu farizeova a zaujal místo u stolu* a hle, v městě byla jedna
žena, hříšnice* Když se dověděla, že stoluje v domě farizeově,
přinesla alabastrovou nádobu masti* postavila se vzadu u jeho
no^ou a (plačíc) počala smáčeti slzami jeho nohy a vlasy své
hlavy je utírala, líbala mu nohy a mazala mastí, «Když to uzřel
farizej, který ho pozval, myslil sám u sebe? "Kdyby to byl
prorok, věděl by, kdo a jaká je ta žena, která se ho dotýká;
vždyt je to hříšnicej" ježíš ho oslovil, Bgimone, musím ti ně
co říci*" on řekl* "Mistřexpovězj« "jeden věřitel měl dva dluž
níky? .jeden mu byl dlužen pět set denárů a druhý padesáte po
něvadž neměli, čím by zaplatili, odpustil oběma* ^do z nich ho
tedy miluje více?" Simon na to odpověděl. "Myslím že ten, je
muž více odpustil*" on mu odpověděl? "správně jsi usoudil*"
(srv. Lk 7,36-43)
%e nakonec jsou skutečně míněni všichni, ukazují rozličné
zprávy o rozmnožení chlebů (srv*Mk 6,54-44^ a obdobné zprávy
v ostatních evangeliích)* Nejda v nich vůbec o zázračnou podí
vanou a nysycení, a už vůbec ne o běžný program "chléb a hry",
kterým byly masy lidu v dějinách tak často podvedeny* Zatímco

-

ty

-

se lidmi, kteří jsou nasycováni, v tomto případě v zásadě opo
vrhuj e, ježíš se snaží o pravé společenství hostiny, při které
jde o co nejhlubší spojení zúčastněných.

Můžeme si to uvědomit ze způsobu, jakým nás evangelia o na
sycení zástupů zpravují (srv. obzvláště Mk 6,34-44^ a jan $)*
ježíš chce pomoci všem. •’Když vystoupil, uviděl velký zástup a
bylo mu jich líto, protože byly jako ovce bez pastýře”
6,
34). poté, co k nim delší dobu mluvil, nabízí jim společenství
hostiny, "přikázal jim, aby všechny rozsadili po skupinách na
zelený trávník, t rozložili se po skupinách po stu a po pade
sáti (Mk 6>39-40)• pak si již počíná tak, jak si má pobíhat
židovský hostitel, pere chléb, žehná jej, láme a dává účastní
kům hostiny, jako při židovské hostině, jsou i zde zbytky se
brány do košů.

4 • 12

ježíš dává sebe sama za pokrm

protože"nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a
dal svůj život”
10,45), JeM& nejen zasedá za cizí still,
nýbrž i .sám stůl připravuje. Tato činnost vrcholí při vežeři
před jeho smrtí. zve k němu, připravuje hostinu, dává chl^b
života. Když všichni společně jedí, jako již mnohokrát, stane
se něco zcela, nového.
písmo svaté o tom podává zprávu ve čtyřech různých textech:

26,26-29; Mk 14,22-25; Lk 22,15*20; a 1 Kor 11,23-25

35

Mt 26, 26-29

Mk 14>22-25

Lk 22/19-20

1 Koř 11,24-26

26 Když jedli,
vsal ježíš
chléb, požehnal,
lámal a dával
učedníkům
se slovy*

22 Když jedli,
vzal chléb
požehnal, lámal
a dával jim
se slovy;

Ig pak vzal
chléb, vzdal
díky, lámal
a dával jim
se slovy:

”VQzměte, j ezte,
toto jest né
tělo*»

»’Vezměte,toto
jest mé tělo.”

27 pak vzal
kalich,
vzdal díky
a podal jim ho
se slovy*

25 pak vzal
kalich,
vzdal díky,
podal jim ho
a pili z něho
všichni#

"Toto jest mé
tělo,které se
za vás vydává
jo čihte na
mou. památku**’
20 A právě
tak,když bylo
po večeři,
vzal kalich
a řekl.

"Toto jest mé
tělo, které se
za vás vydává•
to čihte na mou
památku*«
25 Stejně vzal
po večeři
i kalich a řekl:

♦’Tento kalich
je nová
smlouva v mé
krvi, která
se za vás
prolévá*

H^ento kalich
je nová smlouva
zpečetěná mou
krví; to čihte,
kdykoliv budete
piti na mou
památku
26 Kdykoliv
tedy budete
jíst tento
chléb a pít
tento kalioh, \
] zvěstujete
smrt páně,
\
dokud on
nepřijde*

Vzal chléb,
vzdal díky,
lámal jej
a řekl:

24.

■

’’pijte z něho
všiohnit ”

28 Nebot toto
jest má krev
smlouvy, která
se za mnohé
prolévá na od
puštění hříchů#
29 pravím vám,
že ji# nebudu
pít z tohoto
plodu vinné
révy až do toho
dne, kdy ho bu
du pít s vámi
nový v králov
ství svého
Otce*

24 A řekl jim8
«TOto j est má
krev smlouvy,
která se pro
lévá za mnohé.
25 Amen, pra
vím vám, že
nebudu již pi
ti z plodu
vinné révy až
do toho dne,
kdy ho budu
piti nový
v království
Božím#

Ú 1 o h a

porovnejte tyto texty a odpovězte na následující otázky*
1. které výpovědi jsou všem zprávám společné?
2* V čem se tyto správy liší?

5* K čemu přičítáte tyto rozdíly?

ye všech těchto textech se ukazuje jednu věc; to, co všech
ny lidské hostiny dávaly tušit, to, co hledaly všechny nábožen
ské slavnosti typu hostiny, které lidstvo slavilo, to, co
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ježíš společným Jídlem a pitím naznačil a přislíbil, došlo zde
svého naplnění* Uskutečňuje se zde společenství, do něhož se
ježíš vkládá celou svou silou a oelou svou existencí* nechce
chleb života pouze zprostředkovat, chce jím sám být* A to vše
nemá být vyhrazeno pouze pro jednu jedinečhou chvíli a pro ma
lý okruh zúčastněných, nýbrž má se to stále znovu zpřítomhovat
pro všechny, spolu s jídlem a pitím dostávají jeho účastníci i
úkol; ”5?o čiňte na mou památku t « (Lk 22 >19) V každé eucharis
tické slavnosti se církev snaží dostát tomuto úkolu* Dělá to
tím lépe, Čím více mají všichni zúčastnění na tomto dění podíl*

4*2

Eucharistie

je

dík

a

památka

poněvadž církev v eucharistii plní úkol Kristův, je
eucharistie činěním díku a památkou* yloe než si většinou uvě
domujeme, dík i památka spolu souvisí*

4»21

církev děkuje s Ježíšem

Živoucí dík je jedním z prvotních úkolu stvořeného světa;
Vše pochází z milosti, proto vše vybízí k díkůčinění* "je
vpravdě důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, abychom***
vždy a všude vzdávali díky»»(^ešní preface)* právě y p ostoji
díkučinění je člověk s torozpoznat a přijmout boží lásku,
která se projevuje ve všech jarech*

Co znamená, vyžaduje a dává živoucí dík, to ukazuje celý
Ježíšův život* x poslední, večeře s učedníky byla ve znamení
díkučinění* neletící oslava boží, kterou je prodchnuta tak
zvaná velekněžská modlitba (srv*jan ly), vtiskuje svůj ráz i
celé hostině, na jejímž začátku děkobná modlitba stojí*
Církevní eucharistie (řecké slovo eucharistia znamená «díkůčinění") přejímá tehto čin díků, svou podstatou je to děkov
ná modlitba v níž je vyslovován dík za všechny dary boží v je^
žíši Kristu a s Ježíšem Kristem, církevní mešní kánony nám ukazují, že slova proměňování vyslovovaná v každé eucharistii
jsou výrazem velkého základního křesťanskéhopostoje díků a
oslavy * ye slově a činu díků je církev připravena přijmout sa
motného Bána» tím, že s díkem vzpomíná na jeho čin, stává se
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tohoto činu účastnou*

4*22

církev si připomíná smrt a zmrtvýchvstání Ježíšovo

Chceme-li si "zpřítomnit" určitou minulou událost, snaží
me se na ni myslet, představujeme si ji a vyvoláváme ji tak ve
své pamětiw často si při tom mohou mnozí pomoci tím když se
sami i jiné na to co se stalo "upomínají"•
yečeře, které se ježíš před svou smrtí zúčastnil, stála
již ve znamení takovéto zpřítomhující památky*

podle svědectví synoptiků to byla velikonoční večeře.
"prvního dne přesnic přistoupili učedníci k Ježíšovi a řek
li: »’&de chceš, abychom ti připravili k jídlu beránka?(ježíš)
řekl: "jděte do města k jednomu člověku a řekněte mu: "j^istr
vzkazuje- ^uj čas je blízko- u tebe budu slavit velikonoční
vežeři se svými učedníky." i učinili učedníci, jek jim ježíš
nařídil, a připravili beránka."(pt 26117^19)•

Jidé ji slavili na pamět osvobození z egyptského otroctví*
Každoročně slavené svátky pascha byly upomínkou na bídu
prožitou v Egyptě a na zachránění rukou poží. v jeruzalémském
chrámě byli zabíjeni velikonoční beránci jejichž krev byla
chytána a vylita na oltáři obětních daru, obětované maso pak
bylo vráceno dárcům ab^ bylou použito při večerní velikonoční
hostině, při ní bylo dále používáno nekvašených chlebů, hoř
kých bylin a vína- i tyto věci měly upomínat na východ z Egyp
ta. y pozadí toho všeho_stálo přesvědčení, že y oslavné vzpe
rní noe~člověk přichází “znovu do styEu přímo"s jatcem VeXého je—
níj " s událostí VáFčha* se soudí cí m a z áchx^ú j i čimči nem Božím
pří vý chodu z Egypta.

Již brzy rozpoznali křestané v životě, smrti a zmrtvýchvstá
ní Ježíšově pokračování a nejvyšší naplnění velikonoční událos
ti. Nyní již nejednal - jako při židovské připomínce svátku
pascha - zástupce, nýbrž sám pán, nyní nebyla již obětována
krev zvířat, nýbrž jeho vlastní krev- nyní nebylo překonáno
vnější ohrožení nepřátelskými silami, nýbrž ono neyvnitřnější
ohrožení hříchem* nyní nebylo dobyto vítězství přechodného,
nýbrž vítězství konečné. jím byla gzará smlouva naplněna a
Nová založena.
Od nynějška bylo možno slavit nové a trvalé mystérium
paicha. jím že bylo opakováno to, co činil ježíš při poslední
večeři (srv.sešit 8/4*52)> a to z jeho pověření a na jeho
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památku, mohl být pojídán pravý velikonoční beránek, mohly bý$
přijaty plody jeho oběti a získán podíl na jeho vydaní se pro
spásu světa#

4*3 Eucharistie je vydání se

a

4*31

oběť

eucharistie spojuje se sebevydáním Ježíšovým

jakkoliv jsou novozákonní svědeetví o poslední večeři
rozdílné, přece nalézáme ve všech slůvko "za". u Lukáše čteme;
"joto jest mé tělo, které se za vás vydává” (pk 22>Í9)* pavel
píše přímo* »T©to je moje télo pro vás” (1 gor 11,24)* Matouš,
Marek a Lukáš mluví o krvi, která se "za vás” resp* «za mnohé
vylévá” (Mt 26,28; Mk 14,24; Lk 22,20 )* podobně stojí v evan
geliu Janově; "chléb, který já dán, je mé tělo, dané za život
světa” (jan 6,5i)♦ yímto slůvkem ”za” je naznačena rozhodující
skutečnost _o životě a smrti Ježíše Krista, jakož i o eucharis
tické události*
pohled do celého svědectví Nového zákona nám to může hlou
běji objasnit* opětovně se setkáváme se slovem «za« u jinak
velmi odlišných autorů*

ježíš je dobrý pastýř, který dává svůj život za ovce (srv*
Jan lo,ll)» "Nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a
dal svůj život jako výkupné za mnohé” (^t 20,28 )♦ Vydal se «za
naše hříchy, aby nás zachránil” ((jal 1,4)* za nás se učinil
hříchem (srv, 2 Kor 5,21)* je tím, kdo "dal sám sebe jako vý-^
kupné za všechny” (tím 2,6)• ”Měl z milostí boží zakusit smrt
aa všechny" (gid 2,9)*
I Ježíšovo oslavení stojí ve znamení "za”* Tak mluví list
k Římanům o Ježíši Kristu jako o tom, "který za nás zemřel",
"který byl vzkříšen, je na pravici poží a přímluva se za nás"
(Řím 8,54)* "Tam (do velesvatyně) vstoupil za nás jako první
ježíš" (zid 6,20)« je stále u otce a "přimlivá se za ně (lidi)"
(Žid 7>25)
"postavil se za nás před boží tváří"(Jid 9,24)»
I jeho stálá přítomnost s námi v puchu svátém je určována oním
"za" , vždyt sám ”'puch přichází na pomoc naší slabosti*.* a
přimlouvá se za nás nevyslovitelnými vzdechy"(srv* Řím 8,26)*

ježíš neměl pro druhé jen to, co příležitostně přebývalo*
Tak jako byl vždy pro goha, byl zcela a vždy i pro druhé * ®ýt
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zde pro boba a být zde pro lidi je mu vlastním způsobem exis
tence* lak jako pokrm nemá svůj cíl a účel v sobě samém, tak
ježíš nežije pro sebe, nýbrž pro všechny* t° platí pro každé
období jeho života i smrti* to platí i pro jeho eucharistickou
p řítomno s t♦ y chlebu a vínu nemáme pouze novým způsobem rozpo
znat jeho bytí pro.„drahé, nýbrž máme,být sami do tohoto bytí
vtaženi* pán chce být mezi námi, ba dokonce přímo v nás jako
ten, který se vydává až do krajnosti*
Můžeme tudíž říci, že na kříži a v eucharistii jedná jeden
a týž obětující a je podáván jeden obětní dar: ježíš Kristus,
a že za vším stojí jediný obětní úmysl; jeho nezměrná láska*

Rozdílný je druh a způsob jakým je v jednotlivých případech
toto odevzdání se pro druhé uskutečněno; na kříži se děje krva
vým, v eucharistii nekrvavým způsobem* Kdo se s vírou účastní
oslavy eucharistie, neobdrží pouze plody tohoto dění, nýbrž je
v né sám přijímán* církev jako celek a všicími její členové
jsou povoláni podle svých sil spolupůsobit v eucharistii s činera Kristovým a tak vrůstat do jeho bytí pro Boha a pro lidi*

4*32

Eucharistie volá k účasti na oběti Ježíšově

Katolické pojetí mešní oběti bylo nezřídka napadáno*
Uváděny byly především dvě námitky*
- tím, že se k oběti kříže přidává nová, jiná obět, trpí její
jedinečnost jistou újmu

- tím, že se při tom mluví ještě o oběti církve, reap* věří
cích, je ochuzován a íaléován čin ježíše ^rista, jediného
kněze a prostředníka*
I když musí být tyto námitky brány vážně v úvahu, je mož
no na ně přesto odpovědět v duchu správného chápání eucharistie

Mešní obět lze chápat jedině ve spojení s obětí na kříži
a ve spojení s ní* z ní dostává smysl a sílu, na ní se svátost
ným způsobem podílí. právě proto není ani opakováním ani dopl
něním ani překonáním této jedinečné události, je to spíše způ
sob, který nám pán nabízí, abychom událost ukřižování hlásali,
abychom ji hlásáním zpřítomnili a do její přítomnosti se posta
vili* ’’Kdykoli tedy budete jíst tento chléb a pít tento kalich,
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zvěstujete smrt páně, dokud on nepřijde" (1 &or 11,26)*
Odpovídajícím způsobem je pak vyžadován od věřících právě
vstup do takto zpřítomněné oběti, také v jejich všedním životě,
ba přímo v něm* živoucí víra se nesmí omezovat na pouhé přita
kání k životu a smrti kristově a v ostatním se distancovat*
Ježíšův požadavek je jasný; "kdo nenese svůj kříž a nejde za
mnou, nemůže být mým učedníkem" (Lk 14,27)• jako křesťanský
život vůbec, stojí eucharistické konání ve znamení yýžyy ná
sledování a odevzdání se«

"právě kristovou obětí je k oběti vyzýváno celé společen
ství; Také od něj se neočekávají jen vnější dary, nýbrž oběť,
vydání Člověka samotného- nikoli hmčtná oběť, nýbrž duchovní
oběť chvály, díků, víry, poslušnosti, lásky, velebící a děkov
ná oběť odevzdání? která nezůstává omezena na bohoslužebné
shromáždění, nýbrž má být denní obětí v profánním světě* Spo
lečenství tím nepředstavuje žádnou druhou smírnou oběť vedle
smírné oběti Ježíšovy, nýbrž děkujíc ^ristú chválí jeho jednou
pro vždy přinesenou oběť, na které je mu dán podíl skrze hos
tinu páně*" (Rans Rung* pie kirche, preiburg I967, S* 259)
pruhy Vatikánský koncil poukázal na důsledky těchto skuteč
ností, když v konstituci o liturgii učí- "proto upírá církev
celou svou pozornost k tomu, aby křesťané tomuto tajemství ví
ry nebyli přítomni jako mimo stojící a němí diváci- mají spíše
dobře porozumět tomuto mystériu pomocí obřadů a modliteb, a
tak, jsouce si vědomi posvátný on úkonů, zbožně a činně se zú
častnit oslavy, nechat se utvářet slovem Božím a čerpat sílu
u stolu páně* Mají vzdávat díky Bohu a přinášet neposkvrněné
obětní dary nejen rukama kněze, nýbrž i společně s ním, a tím
se naučit přinášet v oběť sami sebe» Tak mají skrze křista,
prostředníka, dosahovat den ze dne stále plnější jednoty s
Bohem,i mezi sebou, aby byl půh nakonec všechno.ve všem« (kon—
stituce o posvátné liturgii, č»48, - podtrženo vydavatelem)

4*4

Eucharistie

vytváří

rozsá hl é

společenství
Hostina se všemi (srv»4*l), dík a vzpomínka (srv*.4,2)1
vydání se a obět (srv.4*5) směřují k co možná nejhlubšímu a
nej širšímu společenství s Ježíšem Kristem (4♦4I)* poněvadž
jsme s ním spojeni a v míře nakolik jsme spojeni, vzniká i
spojení s celou církví (4,42) a v určitém ohledu s celým své-*
tem. (4.45)

4♦41

Eucharistie sjednocuje se zpřítpmněným Kristem

Láska si žádá společenství, poněvadž ježíš miluje až k
nejzazší hranici, chci i co do nejdále jdoucí společenství.
Chce s námi být nejen «jedno srdce a jedna duše”, nýbrž chce
se spojit s naším tělem i duší, chce se s nhai sjednotit tak
úzce, jako se spolu spojuje tělo a pokrm* ”Kdo jí mé tělo a
pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm. jako mne poslal živý
Otec, a já mám život z otce, tak i ten, kdo mě jí, bude mít
život ze mne” (jan 6»56~57)« Eucharistie spojuje s Kristem^ v
Kristu a skrze Krista se však současně dává otec. Bůh se dává
Člověku tvůrčím a lidem vstříc jdoucím způsobem•
pneš jako kdysi přesahuje eucharistická přítomnost Kristova
naše chápání, vtírá se otázka* ”jak nám může dát svoje tělo za
pokrm?”(jan 6>52)» Dnes jako tenkrát nemůžeme toto jak objas
nit, můžeme a musíme však toto že věřit a dosvědčit, církev ve
všech dobách vyznávala skutečnou a podstatnou přítomnost Ježí
šovu ve způsoby ch chleba. a vína a tím i ve věřících, kteří ty
to způspby pílj ali«
i
pomocný pojem, který měl pomoci při vyjádření onoho vyznání
eucharistické přítomnosti a účinnosti Ježíšovy, bylo slovo
”transsubstanciace” (přepodstatnění). co znamená, lze pochopit,
všimneme-li si pojmového aparátu v němž bylo vybudováno.

V© středověku, v době, kdy bylo slovo ”transsůbstanciace”
zavedeno, a v době Tridentského koncilu, který je použil, chá
pala se pod pojmem substance (neviditelná) vlastnípodstata
věci ^podstatné j ádr o, to, 00 ' d ěla"~vec tím /Čím j é, na rozdíl
od proměnlivých vnějších znaků a nahodilostí, k nimž podle to
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stanoiace znamená tedy proměnu podstaty: totiž skutečnost, že
ježíš sám pravaivě a podstatně je přítomen ve způsobe chleba
a vína, takže jeho slova* "^oto je mé tělo” platí bezvýhradně*
Většina lidí rozumí dnes pod pojmem substance něco jiného:
pneš se substancí míní právě to, co lze vidět a uchopit, sklá
dat a rozbít* Kdybychom chtěli zap Ýedpokladu takové ho" chápání
suhďiaňce IňTuvit o transsubstanciaci, tvrdili bychom opak nau
ky Tridentského koncilu. Tp, co se dnes ponejvíce jako substan
ce chápe, neproměhuje se v eucharistii vůbec.
Abychom se dnes vyhnuli možnému nepochopení pojmu "transsubstanciace” a přiblížili eucharistické dění dnešnímu člověku,
byly v teologii nově zavedeny dva další termíny; "transsignifikaoe" a ”transfinalisace”«

Transsignifikace znamená změnu významu, slovo navazuje na
určitou zkušenost, kterou můžeme u Slniť i” Jinak, mysleme si
mladého muže, který koupí své nevěstě prsten, v obchodě je
prsten zbožím^ to je jeho význam, to určuje jeho ŕ vyčíslitel
nou) hodnotu* jestliže jej při svatbě navlékne sve nevěstě,
prsten nabývá nového významu a nové osobní hodnoty. íjtává se
výrazem a znamením lásky a nerozlučitelného svatku.
Transfinalisace znamená změnu učalu. Také ta je známa z
denního života* praktikuje se tehdy, uděláme—li z lahve sví
cen, z kola od vozu ozdobu na stěnu, z novin balící materiál*
podobně má být pojmy "transsignifikace” a "transfinalisace",
použitými o eucharistickém dění, vyjádřena skutečnost, že dary
chleba a vína při hostině páně nabývají nového významu a nové
ho učelu* stávají se naplněným znamením spásonosného ä sjedno
cujícího vydání Kristova, slouží a jsou určeny k tomu, aby
zprostředkovaly spásonosné vydání Kristovo lidem*

Každý z uvedených pojmů transsubstaaciace, transsignifikace
a transfinalisace ukazuje cosi z eucharistického dění* žádný
z nich je nemůžejpostaČujícím způsobem objasnit, musí a mohou
se však vzájemně doplňovat.

hlluví-li se o transsubstanciaci, pak kromě shora uvedeného
nedorozumění může na základě dnešního jazykového uzu (návyku,
způsobu) dojít i k jinému, že si totiž představujeme pouze ně
co věcného, určitý proces, který půh působí s chlebem a vínem*
pojmy transsignifikace a transfinalisace mohou nás naproti to
mu upozornit (na to), že jde o personální pochody, které zasa
hují do našeho života a vyžadují naše stanovisko. Qmezíme-li
se však pouze na tyto pojmy, vystavujeme se nebezpečí, že ne
vyjádříme plně celou závažnost přítomnosti a působení Ježíše
Krista v eucharistii.
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4*42

eucharistie sjednočuje s Církví

Ten, kdo je sjednocen s Ježíšem, je tím spojen i s jeho
následovníky* odtud má eucharistické přijímání současně dvojí
dimensi: spojuje s oslaveném pánem a se všemi jeho sestrami a
bratřími*

1♦- jako znamení a prostředek jednoty církve

již v raných dobách byly eucharistické způsoby chleba a
vína chápány jako odkaz na toto velké společenství*
Chléb a víno jsou obojí plod a sémě jednoty, jejich podoba
vzniká spojením mnoha částí za spolupráce mnoha pomocníků, ne
přinášejí látky k výživě těla pouze jednomu člověku, nýbrž spo
lečným užíváním chleba a vína vytváří se a roste celá lidská
společ no st *
kdo se mezi sebou dělí o chleb, mají se tímto
spo lečeastvím hostíny sial e vi ce~ šj ědnocovát ♦

pavel se odvolává na tento symbolický význam, když píše,
•’protože je jeden chleb, jsle mnozí jedno tělo, nebot všichni
máme podíl na jednom chlebu”. (1 &or 10,17).
Tzv*
dvanácti apoštolů (pidaohé), starokřestanský
syrský text z počátku 2*stol., prijalo tyto pravdy již výslov
ně do modlitby, stojí tam: ”jako tento lámaný chléb rozptýlený
po horách byl shromážděn v jedno, tak kéž je tvá obec shromáž
děna z končin země do tvé říše” (pidaché, k 9,4)*
Augustin poukazuje zvláště na důsledky, které ze slavení
eucharistie vyplývají. ”Tak jako vidíte jedno, které se tu dě
je, máte i vy být jedno tím, že se navzájem milujete, že máte
jednu víru, jednu naději a nerozdělenou lásku”.
(Aurelius Augustinut, sermo 2»29)

TO, co je třeba říci o eucharistických způsobách jako účin
ných znameních jednoty církve, je shrnuto v modlitbě nad dary
na svátek Těla a krve páně, ’’prosíme tě, Pane, dej své církvi
milostivě dary jednoty a pokoje, které jsou v obětovaných da
rech tajemně naznačeny.” proto může být eucharistie nazývána
vpravdě ’’svátostí jednoty”, a poněvadž v eucharistii se děje
to, co je církev jako celek, může být i církev nazývána ’’svá
tostí jednoty” (2. vatikánský koncil, Konstituce o posvátné
liturgii, č*26)®
2*- jako znamení a prostředek jednoty mezi rozdělenými křestany? \
přímo z nově probuzeného vědomí o sjednocující a jednotu
označující síle eucharistického společenství vyvěrá nyní pro
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mnohé křesťany otázka takzvaného ninterkomunio”. jjebylo by mož
né, aby ti, kteří jsou spojeni Kristovým křtem, i když náleží
k rozdílným církvím, vyjádřili a podpořili svou jednotu také
společnou účastí na eucharistické hostině?

podle platných zákonů katolické církve není katolíkům dovo
leno ani v případech nutnosti přijmout evangelickou večeři pá
ně. evangeličtí křestané mohou přijmout eucharistii od kato
lického kněze pouze v x^řípadech nouze (např. v nebezpečí živo
ta). k eucharistii oddělených východních církví jsou katoličtí
křestané za určitých podmínek připouštěni. (srv. jkumenické
direktórium^.55 j 39', a 2♦Vatikánský koncil; pekiet o kato
lických východních církvích, č.27)
proti plnému společenství eucharistické hostiny mezi oddě
lenými, církvemi byly především z katolické strany uváděny ty
to důvody;
- Eucharistie jako znamení jednoty vyžaduje plnou .jednotu zú
častněných, tedy jednotu ve víře, ve svátostech i v církev
ním uřadu.
- platná realizace eucharistie je vázána na svátostné kněžství,
což není v reformovaných církvích z katolického hlediska
normální případ*
- účast na eucharistické svátosti jiné církve znamená přiznání
příslušnosti k oné církvi a tím po;jření vlastní víry.

-* Neomezené interkomunio by bylo ’’faktickým životem křestanů,
kteří zůstali odloučeni v běžné praxi„zpochybňováno nebo by
bylo dokonce nepravdivé♦«
(Karl Lehmann, AbendmáhlsgemeinBChaft und die y/irklichkeit
aer einen &irche, in- publik-pucher, christen wollen das
eine Abendmahl, Mainz I97I, S*67> podtrženo vydavatelem).
Důvody a tím i celá současná praKe katolické církve jsou nyní
znovu diskutovány, přičemž pro velmi rozsáhlé,či úplné inter—
komunio jsou uváděny tyto důvody;

- eucharistie není přímo znamením jednoty již existující,nýbrž
jako svátost jednoty má právě tuto jednotu vytvářet a podpo
rovat,.
- 2.Vatikánský koncil uznal, že evangelická oslava svátostné
hostiny jakož i úřad evangelické církve se určitým, i když
omezeným způsobem podílí na síle a působnosti úřadujristova.
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- plné moci, které Kristus církvi propůjčil, nespočívají pouze
na nositelích církevního uřadu nýbrž i na oslavující obci
jako celku*
- společná víra v Ježíše Krista jako pána vytváří přes všechny
rozdíly základní jednotu víry*
I když nelze platné církevní zákony jednoduše ponechat stranou
a i když důvody uvedené v jejich prospěch neztratily svou zá»
vážnost, smíme se přesto tázat, zda by nové názory neměly vyústit i v novou církevní praxi, pochopitelně i když je mysli
telná a snad i žádoucí větší oboustranná otevřenost v přístu
pu ke sv.přijímání: všeobecné interkomunio, plně sjednocené,
bezpodmínečné vzájemné společenství eucharistie resp* oslavy
večeře páně mezi Jednotlivými církvemi není přij-atelné, přihlížíme-li k dosavadnímu stavu teologické diskuse a současné
situaci církví*
4*43

eucharistie vytváří solidaritu se všemi lidmi

ib

V eucharistickém dění se křestan neodděluje od světa,
naopak se s ním spíše, spojuje, hlouběji a silněji než by mu ji
nak bylo možno* chléb, který smí přijímat, je tělem «za život
světa" (jan 6,5i)*
TO, co se děje s chlebem a vínem upozorňuje nás na to,
do jakých souvislostí jsou přijímány prvky tohoto světa a lid
ská (tvůrčí) činnost* % toho důvodu nemůže křestan nikdy hod
notit hmohu negativně*
Zkušenost učiněná při společenství hostiny má za úkol
probudit i vědomí solidarity všech lidí* Kdo může být takto
pohromadě s druhými lidmi a smí přijmout chléb života, musí
myslet na ty, kteří se nezúčastní bezprostředně jako on této
hostiny, které má však pán této hostiny rovněž na mysli• přímluvy eucharistické hostiny dávají příležitost nově rozpoznat
a vážně brát odpovědnost za hělý svět, pochopitelně musí pak
i náš život odpovídat modlitbě. Křestan, více než obětníci
Starého zákona, je povinen ptát se, tváří v tvář eucharistic
kému dění zda nestojí něco mezi ním a jeho bratrem, "přinášíšli tedy svůj dar na oltář a tam se rozpomeneš, že tvůj bratr
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má něco proti tobě, nech tam svůj dar (před oltářem) a jdi,
smiř se nejprve se svým bratrem a potom přijel a obětuj svůj
dart" (Mt 5,23-24)«

4*5

Eucharistie

a

zvěstuje

smrt

zmrtvýchvstání Pána

« dokud

nepřijde"

(1 Kor 11,26

jako "posvátný úkon, jehož účinku nedosahuje - ani co se
týče důstojnosti ani míry - žádná jiná činnost církve" (2♦Vati
kánský koncil, Konstituce o posvátné liturgii, č*y) má eucha
ristie jedinečnou dějinnou sílu, která se rozprostírá ve všech
dimensích časové existence* ^krze eucharistii působí minulost
i budoucnost jako určující faktory přítomnosti,

4♦51

uskutečňování se církve v současnosti

Slaví—li církev eucharistii, nabývá její život a činnost
v přítomnosti jedinečné inteasity* uskutečňuje se a působí
silou Krista, své hlavy, základním způsobem* přitom je v slav
ném dějinném okamžiku celým svým bytím přítomna a působící*
"Z liturgie, obzvláště z eucharistie, plyne pro nás milost ja
ko z nějakého pramene; v nejvyšší míře je v Kristu uskutečňo
váno posvěcení člověka a oslava boží, k níž veškerá činnost
Církve směřuje jako ke svému cíli*" (2« yatik* koncil,
Konstituce o posvátné liturgii, č* Iq)*
4•52

Zpřítomnění minulé spásné události

přitom se rovněž oživuje rozhodující událost minulosti*
čin Kristův* zatímco v normálním dějinném dění zůstává téměř
vše skryto v minulosti (i když přítomnost má v minulosti své
kořeny), y eucharistii se rozhodující minulá událost spásy
aktualisuje a zpřítomhuje*

- 47 ~
4*53

Záruka budoucího oslavení

V podstatném činu církve, v eucharistii, vstupuje však
i rozhodující budoucnost církve a světa, přicházející^án, do
životního prostoru současnosti a dává záruku budoucího oslave
ní* Konstituce o posvátné liturgii o tom píšeš «y pozemské li
turgii máme předem účast v oné nebeské liturgii, jež je slave
na ve svátém městě Jerusalemě, ke kterému stále putujeme, kde
sedí Kristus po pravici boží jako služebník svatyně a pravého
svatostánku* v pozemské liturgii pějeme pánu se všemi nebeský
mi zástupy chvalozpěv slávy*.. v ní očekáváme vykupitele, na
šeho pána Ježíše Krista, až se objeví jako náš život a my s
ním dojdeme slávy•« (2*Vatik« koncil, Konstituce o posvátné
liturgii, č.lo).

jako hostina gři východu z Egypta i eudharistie má vztah
k věcem, které přicházejí* je pomocí na cestě* ukazuje k cíli®
V hostině pro všechny (4*1) ohlašuje se nebeská svatební hos
tina o které ježíš opětovně mluvil, poukazuje na přicházející
království slávy (srv* např* ^k 1§,15-24),DÍk (srv. 4.2) a
vydání se (srv* 4*3) naznačující zasadni úkony věčného života*
VŠeobsahujicí komunio (srv* 4*4) je ’’projektem” onoho spole
čenství svátých, které nikoho nevylučuje, které není rozděleno
a jemuž jdeme vstříc* nadto je jako zárukou, závdavkem a po
čátkem*
Eucharistická hostina poskytuje vpravdě "pokrm věčného ži
vota” (jan 6,27)* ”Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život
věčný” (jan 6,54)* Tak činí svátost eucharistie již zde a nyní
”ty, kdo ji přijímají nesmrtelnými a nepomíjivými ve společen
ství svátých, kde bude pokoj a plná a dokonalá jednota” Tomáš
Akvinský, g. theol.m,29, art*2)* V Eucharistii”je obsaženo x
celu mystérium naší spásy”(Tomáš A^v«S .theol*m, 83, art*4)*

v
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4*6

Úloh a

1* Na kterých postojích, činech a událostech života
Ježíšova se církev sní a musí podílet při oslavě
eucharistie?
2» CP rozumíme pod pojmy »’transsubstanciace", "transsignifikace" a "tranšfinalisace"? Které zvláštní
stránky Ježíšovy eucharistické přítomnosti tyto
pojmy zdůvodhují?
3* Co lze odpovědět nu námitku, že chápání mše jako
oběti zužuje význam jediného prostředníka ježíše
Krista a jeho jedinečné oběti?

Základní text tohoto sešitu napsal profesor dr. Paul —
Werner Scheele, Paderborn

49 DODATEK

KŘEST

A

EUCHARISTIE

V

RANÉ

CÍRKVI
Oba následující texty ukazují, jak byl slaven a chápán
křest a eucharistie v rané církvi* Tato svědectví tradice jsou
pro církev důležitá nejen proto, že je zajímavá pro každého
člověka a každou instituci dovědět se něco o tom, odkud pochází a jaké měli prvotní dějiny* církev je zavázána k stálému
kritickému vyrovnávání se se svou historií, protože ví, že
tyto dějiny jsou nerozlučně tvořeny vzájemným působením pucha
a lidí* proto církev má a musí hledat ve svých dějinách osvěd
čené (a proto i pro současnost důležité) "modely” křestanské
víry a života* Rovněž tak se může a musí, kdykoliv přehlíží
své dějiny, vyrovnávat s lidskými nedostatky*
Cyril, 3I5-386 (?) oá r» 548 biskupem v jerusalémě, církevní
otec*
Druhá řeč k nově pokřtěným

Ctení z listu k Římanům od místa* “jevíte, že my všichni,
kteří jsme byli pokřtěni v Kristu Ježíši, byli jsme pokřtěni
v jeho smrt?” až ke slovůms «Rebot nejste pod zákonem, nýbrž
pod milostí*”
Užitečná jsou nám denní zasvěcování a nová poučení jako
zvěsti nového dění a to zvlášt pro vás, nebot jste jimi obnovováni ze starého k novému* ^usím tedy pokračovat ve včerejší
zasvěcovací řeči, abyste se seznámili se symbolickým významem
toho, co jste dělali uvnitř budovy*

Jakmile jste vstoupili, odložili jste svůj oděv (křtěnci
byli zcela neoděni* byli pomazáni a tak vstoupili do křestní
nádrže* při křtech žen konaly obřad diakonky* pozn* vydav.)*
tím bylo symbolizováno odložení starého člověka s jeho činy*
Byli jste nazí a tak jste se podobali Kristu zbavenému roucha
na kříži, který touto nahotou obnažil knížata a mocnosti a
zcela jistě nad nimi na dřevě zvítězil, poněvadž totiž ve va
šich údech přebývaly nepřátelské mocnosti, nesmíte již nadále
nosit tento starý oděvj tím se nemíní to, 00 je smysly vnímatelné, nýbrž starý člověk, zkažený ve svých pobloudilých

50 -

choutkách. Tohoto člověka nesmí již duše - když jej jedenkrát
svlékla - nikdy znovu pbléci* naopak má říci s nevěstou Kris
tovou ve v@lepásnij "obložila jsem svůj oděv, jak jej znovu
obléknu? (yelep. 5,5)* ó, podivuhodná události! Byli jste nazí
před očimä všech a nestyděli jste se* nebot ve skutečnosti
jste byli obrazem praotce Adama, který byl v ráji nahý a ne
styděl se*
Nato svlečeni byli jste pomazáni svěceným olejem od hlavy
až k patě (toto pomazání není ještě pomazání biřmovacím křiž
mem, nýbrž dosud v západním obřadu prováděné pomazání olejem
katechumanů před křtem* pozn* vydav.) a stali jste se tak sou
částí onoho dobrého olivového stromu, kterým je Ježíš Kristus#

Odříznuti jste byli totiž z dovokého olivového stromu a narou
bováni na dobrý a získali jste tak podíl na plnosti pravého
olivovníku* posvěceny olej byl tedy symbolem společenství s
plností Kristovou* on ničí každou stopu nepřátelských mocí,
jako totiž dechnutí svátých (tato pasáž se vztahuje k ákonu
dechnutí křtícího na křtěného a zaříkání k zapuzení zlých duchuj je to v křestním obřadu západní římské církve před odřek
nutím se dábla* ve starocírkevní praxi přípravy na křest se
tyto přípravné úkony konaly již během postní doby* pozn. vydav.)
a vzývání jména Božího podobny mocnému plameni spalují a vyhá
nějí démony, tak získává svěcený olej ze vzývání Boha a z mod
litby takovou sílu, že nejen spaluje stopy hříchů, nýbrž zapu
zuje i všechny neviditelné moci zla.

Nato jste byli uvedeni dolů, k posvátné studni božského
křtu, jako Kristus s kříže ke hrobu, který mu byl určen. A
každý zvlášt byl tázán zda věří ve jméno o^oe i Syna i svátého
pueha. A tehdy jste složili spásonosné vyznání a byli jste
třikráte ponořeni do vody a opět jste se vynořili čímž byla
symbolicky naznačena doba tří dnů, po kterou Kristus odpočíval
v hrobě, jako totiž nýš spasitel ztrávil tři dny a tři noci
v lůně země, tak vy prvým vynořením jste naznačili prjý den,
jejž Kristus ztrávil v zemi, a prvým ponořením první nov* jako
totiž člověk v noci nic nevidí a ye dne naopak chodí ve světle,
tak jste při ponoření neviděli nic, jako v noci, při vynoření
jste se však dostali na denní světlo* přitom jste rovněž ze

mřeli a opět se narodili, a ona spásná voda vám byla současně
hrobem i mateřským lánem* a dobře se na vás hodí i to, oo říká
galamoun v jiné souvislosti, "je čas k rození a čas k umírání"
(kai«5,2); aplikováno na vás platí, je čas zemřít a je čas se
narodit* v témže čase se děje obojí a vaše smrt přicjází sou
časně s vašim narozením*

0 nové a podivuhodné děnít N^bot nezemřeli jsme doopravdy
a nčbyli jsme skutečně pohřbeni a nevstali jsme vpravdě z mrt
vých po ukřižování; naše následování je jen obrazné, naše spá
sa však skutečná* Kristus byl skutečně ukřižován a skutečně

pohřben a opravdu vstal z mrtvých a to vše nám bylo z milosti
přivlastněno, abychom, kteří jsme se na podobením stali účast
ni jeho utrpení, skutečně dosáhli spásy* o lásko (boží) zapla
vující člověka* Kristus svýma neposkvrněnýma rukama a nohama
přija 1 hřeby a trpěl bolesti a mně obdaroval tak, že bez bo
lesti a námahy vlastním spásu skrze společenství s jeho utr
pením*
Nikdo necht tedy nevěří, že křest spočívá pouze v milosti
odpuštění hříohů a v přijetí mezi děti (boží), tak jako křest
janův působil pouze odpuštění hříchů* N®bot víme, že křest je
nejen jako onen křest prostředkem spásy proti hříchům a spole
čenstvím daru pucha svátého, ale i obrazem utrpení Kristova*

(překládáme řecké slovo "antitypos" slovem "obraz", tímto slo
vem semyslí jakési věrné zobrazení určitého vzoru, symbolicky-reálne zobrazení* £0 se projevuje i ve způsobu, jak Cyril
interpretuje pavlovské, "jsme s ním sjednoceni, protože máme
účast na jeho smrti" (&ím 6,5) pozn* vydav*)
proto praví také Pavel (v úvodním čtení), "Nevíte snad, že
všichni, kteří jsme pokřtěni v Krista Ježíše, byli jsme po
křtěni v jeho smrt? Nebot jsme byli křtem spolu s ním pohřbeni
ve smrt"* 50 říká těm, kteří sice věřili, že křest zprostřed
kuje odpuštění hříchů a přijetí mezi děti boží, ne však, že
jako napodobení je v něm obsaženo pravé společenství s utrpe
ním Kristovým.

Abychom poznali, že vše 00 Kristus trpěl, trpěl pro nás a
pro naši spásu, skutečně, ne pouze zdánlivě, říká Pavel s ve
škerou určitostí- "jestliže jsme s ním sjednoceni podobenstvím
jeho smrti, jistě budeme mít účast i na jeho zmrtvýchvstání"♦
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Justin mučedník, popraven v Římě r. 165

Z

OBRANY

(APOLOGIE)

KŘESŤANSTVÍ

(OBRANNÝ SPIS)

Eucharistická bohoslužba pq přijetí křtu

po^této lázni (po křtu) přivádíme pak toho, který uvěřil a
přistoupil k nám, k těm, které nazýváme bratřími, tam, kde jsou

shromážděni, aby se vespolek horoucně modlili za toho, kdo byl
osvícen, za nás i za všechny ostatní lidi na světě, abychom,
když jsme poznali pravdu, byli také ve skutcích shledáni jako
dobří členové společenství a zaohobavatelé přikázání a tak do
sáhli věčné blaženosti# Když jsme ukončili modlitbu, zdravíme
se navzájem polibkem# Nato je představenému bratří přinesen
chléb a pohár s vodou a vínem; ten jej vezme a vzdá chválu a
čest otci veškerenstva ve jménu Syna a svátého pucha a pronese
delší děkovnou modlitbu za to, že jsme se stali hodni jeho da
rů. Když skončí s modlitbami a díky, všechen lid projeví svůj
souhlas slovem "A^en” * Toto A^an znamená v hebrejské řeči to
též cos "stah sej" po díkuvzdání představeného a projevu sou
hlasu všeho lidu přidělí ti, kteří se u nás zvou jáhnové, kaž
dému z přítomných vhlub, nad kterým byla proneseha slova díků,
víno a vodu a donesou z toho také nepřítomným*
podstata eucharistie
Tento pokrm se u nás nazývá eucharistie. Nikdo se nesmí na
něm podílet, leč ten, kdo má naše učení za správné, kdo přijal
koupel odpuštění hříchů a znovuzrození a žije podle příkazů
Kristových. Nôbo’t eucharistiÉ nepovažujeme za běžný chléb a
běžný nápoj, nýbrž jako ježíš Kristus, náš Vykupitel, když se
Božím slovem stal tělem, přijal tělo a krev kvůli naší spáse,
tak jsme poučeni o tom, že modlitbou a pro slovo, které od něj
vychází, díkůčiněním posvěcená potrava, kterou se proměnou ži
ví naše tělo a krev, je tělem a krví vtěleného Ježíše. Nebot
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apoštolove v památkách, které zanechali, a které se nazývají
evangelia, nám podávají následující zprávu o tom, že jim byl
dán tento pokyn- ježíš vzal chléb, vzdal díky a řekl* »»po čih—
te na mou památku, toto je moje tělo"; a rovněž tak vzal ka
lich vzdal díky a pravil; "^oto je má krev", a to vše sdělil
pouze jim*,..*

Život křesťanské obce, zvláště její nedělní bohoslužba
potom na sebe vždy vzájemně vzpomínáme, pomáháme, můžeme-li
všem, kteří mají nedostatek, a jednotně držíme pospolu* při
všem pak, co jíme, chválíme tvůrce vesmíru skrze jeho Syna
ježíše Krista a skrze svátého pucha* v den, který nazýváme ne

dělí, koná se shromáždění těch, kteří žijí ve městech nebo na
venkově, přitom jsou předčítány podivuhodné skutky apoštolů
nebo spisy proroků pokud se týkají daného tématu. Když předči
tatel skončí, napomíná představený v promluvě a vybízí k násle
dování všeho dobrého® pak všichni společně vstaneme a vysíláme
své modlitby vzhůru k nebi* a jak jsem se již zmínil, když jsme
s modlitbou u konce, je přinesen chlub, voda a víno, předsta
vený pronese s celou sílou srdce modlitby a díkůčinění a lid
mu přisvědčuje svým Amen* pak je rozdílení darů, každý dostane
svůj díl konsekrovaného pokrmu- nepřítomným je však roznášen
jáhny* Kdo ale má nějaké prostředky a dobrou vůli, dá podle
svého uvážení kolik chce, a to, co se sejde, je uloženo u před
staveného- ten z toho vypomáhá sirotkům a vdovám, těm kteří
pro nemoc nebo z nějakého jiného důvodu jsou potřebni, uvězně
ným a cizincům, kteří jsou v obci, zkrátka pečuje o všechny,
kdo jsou ve městě, o nedělích máme však všichni společnou
schůzku, neboť je to prvý den, ve kterém půh proměnou tmy a
pralátky stvořil svět a poněvadž ježíš Kristus, náš spasitel,
v tento den vstal z mrtvých* Neboť v den přede dnem Saturnovým
jej ukřižovali a v den po dni Saturnově, tj* v neděli, zjevil
se apoštolům a učedníkům a učil je tomu, co jsme také vám
předložili k úvaze®
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