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ÚVOD

1. Svátost lásky,1 nejsvětější eucharistie, je darem, kterým 
Kristus dává sám sebe a zjevuje nekonečnou Boží lásku 
ke každému člověku. V této podivuhodné svátosti se proje-
vuje „největší láska“, taková, která vybízí položit svůj život 
za své přátele (srov. Jan 15,13). Ježíš „jim projevil lásku až 
do krajnosti“ (Jan 13,1). Tímto způsobem vyjádřil evangelista 
neskonale pokorné gesto, které Ježíš vykonal. Dříve než za nás 
zemřel na kříži, uvázal si kolem pasu zástěru a umýval svým 
učedníkům nohy. Stejně tak nás Ježíš v eucharistické svátosti 
nadále miluje „až do krajnosti“, až k darování svého těla a své 
krve. Jaký úžas musel zachvátit srdce apoštolů při Pánových 
činech a slovech během této večeře! Jaký údiv má i v našem 
srdci vzbudit eucharistické tajemství!

Pokrm pravdy

2. Ve svátosti oltářní jde Pán vstříc člověku, který byl stvo-
řen k obrazu Božímu a k jeho podobě (srov. Gn 1,27). Stává 
se jeho společníkem na cestě. V této svátosti se Pán stává 
pokrmem pro člověka hladovějícího po pravdě a po svobo-
dě. Protože jen pravda nás může skutečně osvobodit (srov. 
Jan  8,36), Kristus se pro nás stává pokrmem pravdy. S pro-
nikavou znalostí lidského života ukazuje sv. Augustin, jak 
spontánně a bez nucení člověk jedná, nachází-li se ve vztahu 
s tím, co ho přitahuje a vzbuzuje jeho touhu. Když se ptá, 
co vposledku hýbe nitrem člověka, svatý biskup zvolá: „Co 

1 Srov. sv. TOMÁŠ AKVINSKÝ: Summa Theologiae III, q. 73, a. 3.
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vroucněji než pravdu si přeje lidská duše?“2 Každý člověk 
v sobě nese nepotlačitelnou touhu po poslední a definitivní 
pravdě. Proto se Pán Ježíš, „cesta, pravda a život“ (Jan 14,6), 
se obrací k dychlícímu srdci člověka, které se cítí být žíznícím 
poutníkem, k srdci, které prahne po prameni života, k srdci 
prosícímu o pravdu. Ježíš Kristus je Pravda, která se stala 
Osobou, jež k sobě přitahuje svět. „Ježíš jako Severka ukazuje 
základní směr lidské svobodě. Bez něho svoboda ztrácí svou 
orientaci, protože bez znalosti pravdy se svoboda deformuje, 
izoluje a omezuje se na neplodnou libovůli. S ním svobodu 
znovu nalézáme.“3  Ve svátosti eucharistie Ježíš ukazuje 
pravdu lásky, která je podstatou Boha. Tato evangelní pravda 
se vztahuje na každého člověka a na celého člověka. Proto 
se církev, která nachází v eucharistii střed svého života, trvale 
snaží vhod i nevhod (srov. 2 Tim 4,2) hlásat všem, že Bůh je 
láska. Právě proto, že se pro nás Kristus stal pokrmem pravdy, 
obrací se církev na člověka a zve ho k svobodnému přijetí 
Božího daru.

Vývoj eucharistického obřadu

3. Když sledujeme dvoutisíciletou historii Boží církve 
vedené moudrým působením Ducha Svatého, plni vděčnosti 
obdivujeme časově uspořádaný vývoj obřadových forem, 
jimiž si připomínáme událost naší spásy. Od různorodých 
forem prvních staletí, které ještě dnes prozařují v obřadech 
starých východních církví, až po rozšíření římského obřadu; 
od jasných směrnic tridentského koncilu a misálu sv. Pia V. 
až po liturgickou obnovu zamýšlenou II. vatikánským konci-

2 Sv. AUGUSTIN: In Iohannis Evangelium Tractatus, 26.5: PL 35, 1609.
3 BENEDIKT XVI.: Promluva k účastníkům plenárního shromáždění Kongregace 
pro nauku víry ze dne 10. února 2006. AAS 98 (2006) 255.
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lem. V každé etapě církevních dějin liturgický obřad slavení 
eucharistie  září v celém svém mnohotvárném bohatství jako 
zdroj a vrchol života a poslání církve. XI. řádné generální 
zasedání biskupské synody, které se konalo od 2. do 23. 
října 2005 ve Vatikánu, vyjádřilo za tuto historii hluboké 
díky Bohu a uznalo v ní působení vedené Duchem Svatým. 
Synodní otcové konstatovali a zdůraznili blahodárný vliv 
na život církve, který měla liturgická reforma uskutečňovaná 
po II. vatikánském koncilu4, a zhodnotili její přijetí. Mnohé 
ocenili kladně. Konstatovali, že těžkosti a některá její nedo-
držení nemohou zastínit klady a platnost liturgické obnovy, 
která v sobě obsahuje bohatství ještě nikoli plně objevené. Je 
třeba pochopit koncilem požadované změny, jež nevybočují 
z jednoty, kterou se vyznačuje celý historický vývoj obřadu, 
a tedy není nutno zavádět násilné zlomy.5

Biskupská synoda a Rok eucharistie

4. Dále je nezbytné zdůraznit vztah nedávné biskupské 
synody o eucharistii k tomu, co se v posledních letech událo 
v životě církve. Zejména se musíme v myšlenkách vrátit k Vel-
kému jubileu roku 2000, kterým můj milovaný předchůdce, 
Boží služebník Jan Pavel II., uvedl církev do třetího křesťan-
ského tisíciletí. Jubilejní rok byl nepochybně charakterizován 
silným smyslem pro eucharistii. Nelze zapomenout, že bis-
kupské synodě předcházel a v určitém smyslu ji připravoval 
Rok eucharistie, který Jan Pavel II. s velkou prozíravostí 
vyhlásil pro celou církev. Toto období začalo Mezinárod-

4 Srov. Propositio 2.
5 Mám na mysli potřebu hermeneutické kontinuity i ve vztahu ke korektnímu chápání 
liturgického vývoje po II. vatikánském koncilu; srov. Benedikt XVI.: Promluva k římské 
kurii ze dne 22. prosince 2005. AAS 98 (2006) 44–45.
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ním eucharistickým kongresem v Guadalajaře v říjnu 2004 
a skončilo na konci XI. shromáždění synody 23. října 2005 
kanonizací pěti blahoslavených, kteří se zvláště vyznačovali 
eucharistickou úctou. Jsou to: biskup Józef Bilczewski, kněží 
Gaetano Catanoso, Zygmunt Gorazdowski a Alberto Hurtado 
Cruchaga a řeholník Felice da Nicosia, kapucín. Díky učení 
Jana Pavla II. obsaženému v apoštolském listě Mane nobiscum 
Domine� a cenným podnětům Kongregace pro bohoslužbu 
a svátosti7 došlo k uskutečnění mnoha iniciativ organizova-
ných diecézemi a jinými církevními institucemi, aby se u věří-
cích oživila a rostla eucharistická víra a aby se povzbudila 
aktivní solidarita, která vychází z eucharistie a je zaměřena 
na všechny potřebné. A nakonec je třeba se zmínit o významu 
poslední encykliky mého ctihodného předchůdce Ecclesia de 
Eucharistia,8 v níž nám zanechal bezpečný odkaz učitelské-
ho úřadu církve o eucharistické nauce a poslední svědectví 
o ústředním místě, jaké zaujímala tato božská svátost v jeho 
životě.

Cíl předkládané exhortace

5. Tato posynodální apoštolská exhortace má za cíl pod-
chytit mnohotvárné bohatství úvah a návrhů, které vyplynuly 
z nedávného řádného generálního shromáždění biskupské 
synody – počínaje Lineamenty až po Propositiones přes 

6 Srov. Jan Pavel II.: Apoštolský list biskupům, kněžím a věřícím laikům k Roku eucha-
ristie Mane nobiscum Domine ze dne 7. října 2004. Praha, ČBK 2004.
7 Srov. Rok eucharistie  – Doporučení a návrhy ze dne 15. října 2004. OR, 15. října 2004, 
příloha.
8 Srov. Jan Pavel II.: Encyklika o eucharistii a jejím vztahu k církvi Ecclesia de Eucharistia 
ze dne 17. dubna 2003. Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 2003. Připomínáme také 
instrukci Kongregace pro bohoslužbu a svátosti: O tom, co se má zachovávat a čeho 
je třeba se vyvarovat ohledně eucharistie Redemptionis Sacramentum ze dne 25. března 
2004. Praha, ČBK 2005. Tuto instrukci si výslovně přál Jan Pavel II.



8 9

Instrumentum laboris, Relationes ante et post disceptationem, 
příspěvky synodních otců, auditores a bratrských delegátů –, 
s úmyslem stanovit některé základní linie pro činnost a vzbu-
dit v církvi nový impulz a horlivost pro eucharistii. Čerpaje 
z rozsáhlého bohatství nauky i disciplíny, které se v prů-
běhu staletí vzhledem k této svátosti nashromáždilo,9 chci 
na základě doporučení synodních otců10 tímto dokumentem 
navrhnout, aby křesťanský lid prohloubil vztah mezi tajem-
stvím eucharistie, liturgickým konáním a novou duchovní 
bohoslužbou vycházející z eucharistie jako svátosti lásky. 
V této perspektivě zamýšlím ukázat souvislost předkládané 
exhortace se svou první encyklikou Deus caritas est, v níž 
jsem vícekrát hovořil o svátosti eucharistie, abych zdůraznil 
její souvislost s křesťanskou láskou jak ve vztahu k Bohu, tak 
ve vztahu k bližnímu: „Vtělený Bůh nás všechny přitahuje 
k sobě. Na tomto základě lze pochopit, jakým způsobem 
se slovo agapé nyní stalo také jménem pro eucharistii. V ní 
k nám Boží agapé přichází v tělesné podobě, aby pokračovala 
ve svém působení v nás a skrze nás.“11

9 Připomínám jen ty nejdůležitější: Tridentský koncil: Doctrina et canones de ss. 
Missae sacrificio, DS 1738–1759; Lev XIII.: Encyklika Mirae caritatis ze dne 28. května 
1902: ASS (1903) 115–136; Pius XII.: Encyklika o posvátné liturgii Mediator Dei ze dne 
20. listopadu 1947. Brno, Museum 1948; Pavel VI.: Encyklika Mysterium fidei ze dne 
3. září 1965: AAS 57 (1965) 753–774; Jan Pavel II.: Ecclesia de Eucharistia; Kongregace 
pro obřady: Instrukce Eucharisticum mysterium ze dne 25. května 1967: AAS 59 (1967) 
539–573; Kongregace pro bohoslužbu a svátosti: Instrukce Liturgiam authenticam 
ze dne 28. března 2001: AAS 93 (2001) 685–726.
10 Srov. Propositio 1.
11 Benedikt XVI.: Encyklika Deus caritas est, č. 14. Praha, Paulínky 2006.
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PRVNÍ ČÁST

EUCHARISTIE – TAJEMSTVÍ VÍRY
„To je skutek Boží, abyste věřili v toho, koho on poslal“  

(Jan �,29).

Eucharistická víra církve

6. „Tajemství víry!“ Tímto zvoláním, které je proneseno 
bezprostředně pro slovech proměňování, kněz vyjadřuje 
slavené tajemství a projevuje svůj údiv tváří v tvář proměně 
podstaty chleba a vína v tělo a krev Pána Ježíše. Je to sku-
tečnost překonávající veškeré lidské chápání. Eucharistie 
je výsostným „tajemstvím víry“; je „souhrnem a celkovým 
posláním naší víry“.12 Víra církve je vírou v podstatě eucharis-
tickou a živí se zvláštním způsobem u stolu eucharistie. Víra 
a svátosti jsou dva doplňující se aspekty církevního života. 
Víra je vzbuzována hlásáním Božího slova. Živí se a roste 
milostiplným setkáním se zmrtvýchvstalým Pánem, které 
se uskutečňuje ve svátostech: „Víra se vyjadřuje v obřadu 
a obřad posiluje a upevňuje víru.“13 Proto svátost oltářní vždy 
stojí v centru života církve. „Díky eucharistii se církev rodí 
stále znova!“14 Čím živější je eucharistická víra Božího lidu, 
tím hlubší je jeho účast na životě církve díky přesvědčivému 
přístupu k poslání, které Kristus svěřil svým učedníkům. 
Svědčí o tom samotná historie církve. Každá velká reforma 
se pojí se znovuobjevením víry v eucharistickou přítomnost 
Pána uprostřed jeho lidu.

12 KKC, č. 1327.
13 Propositio 16.
14 Benedikt XVI.: Homilie u příležitosti nástupu na římský stolec ze dne 7. května 2005: 
AAS 97 (2005) 752.
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Nejsvětější Trojice a eucharistie

Chléb, který sestoupil z nebe

7. První skutečností eucharistické víry je tajemství samot-
ného Boha, trojiční lásky. V Ježíšově rozhovoru s Nikodémem 
o tom nacházíme jasný výrok: „Neboť tak Bůh miloval svět, 
že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, 
nezahynul, ale měl život věčný. Bůh přece neposlal svého 
Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něho 
spasen“ (Jan 3,16-17). Tato slova ukazují konečný důvod 
Božího daru. V eucharistii Ježíš nedává „něco“, ale dává sám 
sebe. Obětuje své tělo a prolévá svou krev. Tím dává celý svůj 
život a zjevuje původní zdroj této lásky. Je jediným Synem, 
kterého Otec za nás dává. V evangeliu také slyšíme Ježíše, 
jenž nasytil zástup při rozmnožení chlebů a ryb. Na lidi, 
kteří ho následovali až do synagogy v Kafarnau, se obrací 
těmito slovy: „Pravý chléb z nebe vám dává můj Otec; neboť 
chléb Boží je ten, který sestupuje z nebe a dává život světu“ 
(Jan 6,32-33). Dochází až k tomu, že ztotožňuje sebe, své tělo 
a svou krev, s tímto chlebem: „Já jsem ten chléb živý, který 
sestoupil z nebe. Kdo bude jíst tento chléb, bude žít navěky. 
A chléb, který já dám, je mé tělo obětované za život světa“ 
(Jan 6,51). Ježíš se tím projevuje jako chléb života, který věčný 
Otec dává lidem.

Zdarma daný dar Nejsvětější Trojice

8. V eucharistii se odhaluje záměr lásky, který vede celé 
dějiny spásy (srov. Žid 1,10; 3,8-11). V ní se Deus Trinitas, 
který je v sobě láskou (srov. 1 Jan 4,7-8), ztotožňuje s naším 
lidstvím. V chlebu a vínu, pod jejichž způsobami se Ježíš dává 
při velikonoční večeři (srov. Lk 22,14-20; 1 Kor 11,23-26), 
je celý božský život, který k nám přichází a daruje se nám 
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formou svátosti. Bůh je dokonalé společenství lásky mezi 
Otcem, Synem a Duchem Svatým. Už při stvoření je člověk 
povolán, aby do určité míry sdílel oživující Boží dech (srov. 
Gn 2,7). Avšak účast na niterném Božím životě získáváme 
v zemřelém a zmrtvýchvstalém Kristu a ve vylití Ducha Sva-
tého, jehož dává bez míry (srov. Jan 3,34).15 Církev přijímá, 
slaví a uctívá tento dar s věrnou poslušností. „Tajemství víry“ 
je tajemstvím trojiční lásky, účastí, k níž jsme povoláni díky 
milosti. Proto i my můžeme se sv. Augustinem zvolat: „Když 
vidíš lásku, vidíš Trojici.“16

Eucharistie: Ježíš – pravý obětovaný beránek

Nová a věčná smlouva v beránkově krvi

9. Poslání, kvůli němuž Ježíš přišel mezi nás, se završuje 
velikonočním tajemstvím. Z vyvýšeného kříže, odkud všech-
ny přitahuje k sobě (srov. Jan 12,32), předtím než „odevzdal 
Ducha“, říká: „Dokonáno je“ (Jan 19,30). Tajemstvím jeho 
poslušnosti až k smrti, a to k smrti na kříži (srov. Flp 2,8), 
se završila nová a věčná smlouva. Svoboda Boha a svobo-
da člověka se definitivně setkaly v jeho ukřižovaném těle 
v nerozlučitelné smlouvě, která je navždy platná. I lidský hřích 
byl Božím Synem jednou provždy odčiněn (srov. Žid 7,27; 
1 Jan 2,2; 4,10). Jak jsem již řekl, „v jeho smrti na kříži 
se naplňuje ono obrácení se Boha proti sobě samému, v němž 
se on sám daruje, aby znovu pozvedl člověka a zachránil 
ho. Je to láska ve své nejradikálnější podobě.“17 Ve veliko-
nočním tajemství se uskutečnilo naše osvobození od zla 

15 Srov. Propositio 4.
16 De Trinitate, VIII, 8,12: CCL 50, 287.
17 Benedikt XVI.: Deus caritas est, č. 12.
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a od smrti. Ježíš při ustanovení eucharistie hovořil o „nové 
a věčné smlouvě“ uzavřené prolitím jeho krve (srov. Mt 26,28; 
Mk 14,24; Lk 22,20). Tento poslední cíl jeho poslání byl dobře 
zřejmý už od počátku jeho veřejného života. Když na břehu 
Jordánu uviděl Jan Křtitel Ježíše, jak k němu přichází, zvolal: 
„Hle, Beránek Boží, který snímá hříchy světa“ (Jan 1,29). Je 
výmluvné, že stejná slova zaznívají vždy při slavení mše svaté, 
když nás kněz zve, abychom přistoupili k oltáři: „Hle, Beránek 
Boží, ten, který snímá hříchy světa. Blahoslavení, kdo jsou 
pozváni k večeři Beránkově.“ Ježíš je pravým velikonočním 
beránkem, který se dobrovolně vydal jako oběť za nás a napl-
nil tak novou a věčnou smlouvu. Eucharistie v sobě obsahuje 
tuto radikální novost, která se nám opakovaně předkládá při 
každém jejím slavení.18

Ustanovení eucharistie

10. Tak se dostáváme k úvaze o ustanovení eucharistie 
při Poslední večeři. Dochází k tomu v kontextu rituální 
večeře, která představovala památku události, v níž se zaklá-
dá existence izraelského lidu: vysvobození z egyptského 
otroctví. Tato rituální večeře, spojovaná s obětí beránků 
(srov. Ex 12,1-28.43-51), byla připomínkou minulosti, ale 
zároveň i připomínkou prorockou, oznámením o budoucím 
osvobození. Lid zakusil, že ono vysvobození není definitivní, 
protože jeho dějiny jsou ještě příliš poznamenány otroctvím 
a hříchem. Památka dávného vysvobození otevřela prostor 
pro očekávání ještě hlubší, radikální, univerzální a definitivní 
spásy. Do tohoto kontextu uvádí Ježíš novost svého daru. 
V modlitbě chvály zvané berakah děkuje Otci nejen za veli-

18 Srov. Propositio 3.
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ké události minulých dějin, ale i za své vlastní „vyvýšení“. 
Ustanovením svátosti eucharistie Ježíš předjímá a naznačuje 
svou oběť na kříži a své vítězství ve zmrtvýchvstání. Zároveň 
se prohlašuje za pravého obětovaného beránka v souladu 
s Otcovým záměrem od počátku světa, jak to čteme v Prvním 
listu apoštola Petra (srov. 1,18-20). Tím, že Ježíš staví svůj dar 
do tohoto kontextu, jasně ukazuje na spásonosný význam své 
smrti a zmrtvýchvstání; tajemství, které se stává skutečností 
obnovující dějiny i celý vesmír. Ustanovení eucharistie uka-
zuje, jak tato sama o sobě násilná a absurdní smrt se v Ježíši 
stává nejvyšším skutkem lásky a definitivním osvobozením 
lidstva od zla.

Figura transit in veritatem

11. Tímto způsobem Ježíš začleňuje své radikální novum 
do rámce starověké obětní židovské večeře. Jako křesťané 
tuto večeři už nemusíme opakovat. Jak správně říkají Otcové, 
figura transit in veritatem: to, co ohlašovalo budoucí skuteč-
nosti, teď přenechalo místo samotné pravdě. Starobylý ritus 
se završil a byl definitivně překonán darem lásky vtěleného 
Božího Syna. Pokrm pravdy, Kristus obětovaný za nás dat (...) 
figuris terminum.19 Příkazem „To konejte na mou památku“ 
(Lk 22,19; 1 Kor 11,25) od nás žádá, abychom na jeho dar 
odpovídali a svátostně ho zpřítomňovali. Těmito slovy Pán 
vyjadřuje očekávání, že jeho církev zrozená z jeho oběti tento 
dar přijme a pod vedením Ducha Svatého bude rozvíjet litur-
gickou formu svátosti. Památka na jeho dokonalý dar nespočívá 
v obyčejném opakování Poslední večeře, ale právě v eucharistii, 
to jest v radikální novosti křesťanského kultu. Ježíš nám tak 

19 Liturgia Horarum: Hymnus in sollemnitate Ss.mi Corporis et Sanguinis Christi.
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zanechal úkol, abychom vstoupili do jeho „hodiny“: „Eucha-
ristie nás vtahuje do Ježíšova obětního úkonu. Nepřijímáme 
vtělený Logos pouze nějakým statickým způsobem, nýbrž jsme 
zahrnuti do dynamismu jeho sebedarování.“20 On „nás vtahuje 
do sebe“.21 Podstatná proměna chleba a vína v jeho tělo a jeho 
krev vnáší do světa počátek radikální proměny, jakési „jaderné 
štěpení“, jak bychom dnes také mohli říci. V nejintimnějším 
místě našeho bytí dochází k proměně, která vyvolává přeměnu 
celého světa a zastaví se až v momentu, kdy Bůh bude všechno 
ve všech (srov. 1 Kor 15,28).

Duch Svatý a eucharistie

Ježíš a Duch Svatý

12. Ve svém slově a s chlebem a vínem nám Pán předal 
podstatné prvky nového kultu. Jeho snoubenka církev je 
povolána, aby každodenně slavila eucharistickou hostinu jako 
památku na něj. Včleňuje tak spasitelnou oběť svého snouben-
ce do lidských dějin a svátostně ji zpřítomňuje v každé kultuře. 
Toto velké tajemství se slaví v liturgických formách, které 
církev vedená Duchem Svatým rozvíjí v čase a v prostoru.22 Je 
zapotřebí uvědomit si rozhodující úlohu, kterou Duch Svatý 
v rámci rozvoje liturgické formy a prohloubeného chápání 
božských tajemství vykonává. Paraklétos, první dar věřícím,23 
který působil už při stvoření (srov. Gn 1,2), je plně příto-
men v celém životě vtěleného Slova, Ježíš byl počat z Panny 

20 Benedikt XVI.: Deus caritas est, č. 13.
21 Benedikt XVI.: Homilie na prostranství Marienfeldu ze dne 21. srpna 2005: AAS 97 
(2005) 891–892.
22 Srov. Propositio 3.
23 Srov. Český misál. Čtvrtá eucharistická modlitba. Praha, Sekretariát České liturgické 
komise 1983.
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Marie působením Ducha Svatého (srov. Mt 1,18; Lk 1,35), 
na počátku svého veřejného působení na březích Jordánu 
ho viděl na sebe sestupovat v podobě holubice (srov. Mt 3,16 
par.); v témž Duchu působí, hovoří a jásá (srov. Lk 10,21) 
a v něm může sebe obětovat (srov. Žid 9,14). V tzv. „řečech 
na rozloučenou“, které uvádí Jan, staví Ježíš do jasného vztahu 
dar svého života ve velikonočním tajemství s darem Ducha 
uděleným všem jeho učedníkům (srov. Jan 16,7). Poté co 
Ježíš vstal z mrtvých a nesl na svém těle znamení utrpení, 
může rozlévat Ducha (srov. Jan 20,22) a umožnit všem 
svým učedníkům účast na jeho poslání (srov. Jan 20,21). 
Duch Svatý potom učedníky všemu naučí a připomene jim 
všechno, co Kristus říkal (srov. Jan 14,26). Duch jako Duch 
pravdy (srov. Jan 15,26) má úkol uvádět učedníky do celé 
pravdy (srov. Jan 16,13). Ve Skutcích apoštolů Duch sestu-
puje na apoštoly shromážděné v modlitbě s Pannou Marií 
v den Letnic (srov. 2,1-4) a podněcuje je k poslání zvěstovat 
radostnou zvěst všem národům. Proto Kristus mocí Ducha 
zůstává přítomný a činný ve své církvi, v centru jejíhož života 
je už od počátku eucharistie.

Duch Svatý a slavení eucharistie

13. V této souvislosti je chápána rozhodující úloha Ducha 
Svatého při slavení eucharistie a zvláště ve vztahu k pře-
podstatnění. Už církevní otcové si toho byli dobře vědomi. 
Sv. Cyril Jeruzalémský ve svých Katechezích připomíná, že my 
„vzýváme milosrdného Boha, aby seslal svého Svatého Ducha 
na oběti, které byly před něj předloženy, a on aby proměnil 
chléb v Kristovo tělo a víno v Kristovu krev. To, čeho se Duch 
Svatý dotkne, je úplně posvěceno a proměněno.“24 Také sv. Jan 

24 Catechesis XXIII, 7: PG 33, 1114–1115.
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Zlatoústý zdůrazňuje, že kněz vzývá Ducha Svatého, když 
slaví Oběť.25 Říká, že kněz, tak jako Eliáš, svolává Ducha 
Svatého, „aby se prostřednictvím milosti, která sestoupila 
na oběť, rozhořely všechny duše.“26 Pro duchovní život věří-
cích je třeba prohloubit vědomí o bohatství anafory: spolu 
se slovy pronesenými Kristem při Poslední večeři obsahuje 
i epiklezi, vzývání Otce, aby dal sestoupit daru Ducha Svatého, 
a aby se tak chléb a víno staly tělem a krví Ježíše Krista a „celé 
společenství se stávalo stále více Kristovým tělem.“27 Duch, 
kterého celebrant svolává na dary chleba a vína položené 
na oltář, je tentýž, který spojuje věřící „v jedno tělo“ a činí 
z nich duchovní oběť milou Otci.28

Eucharistie a církev

Eucharistie jako příčinný princip církve 

14. Skrze svátost eucharistie zahrnuje Ježíš  věřící lid do své 
„hodiny“. Tím ukazuje na pouto, které chtěl, aby bylo mezi 
ním a námi, mezi jeho osobou a církví. Kristus svou obětí 
na kříži zrodil církev jako svou snoubenku a své tělo. Církevní 
otcové rozjímali do hloubky o vztahu mezi původem Evy 
z boku spícího Adama (srov. Gn 2,21-23) a původem církve, 
nové Evy, z otevřeného boku do spánku smrti ponořeného 
Krista: z probodeného boku, jak Jan uvádí, vyšla krev a voda 

25 Srov. De Sacerdotio, VI, 4: PG 48, 681.
26 Tamtéž, III, 4: PG 48, 642.
27 Srov. Propositio 22.
28 Srov. Propositio 42: „Toto setkání se uskutečňuje v Duchu Svatém, který nás proměňuje 
a posvěcuje. On probouzí v učedníkovi odhodlanou vůli odvážně hlásat druhým to, co slyšel 
a prožil, aby je přivedl k témuž setkání s Kristem. Tak se učedník poslaný církví otevírá 
úkolu, jenž nemá hranic.“
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(srov. Jan 19,34), symbol svátostí.29 Nazíravý pohled „na toho, 
kterého probodli“ (Jan 19,37), vede k úvaze o příčinném 
spojení mezi Kristovou obětí, eucharistií a církví. Církev 
„žije z eucharistie“.30 „V samých počátcích církve existuje 
příčinný vliv eucharistie“,31 neboť v ní se zpřítomňuje výkup-
ná Kristova oběť. Eucharistie je Kristus, který se nám dává 
a tak z nás ustavičně vytváří své tělo. Proto v podmanivém, 
vzájemně střídavém působení mezi eucharistií, která vytváří 
církev, a církví, která utváří eucharistii,32 je primární příčina 
vyjádřena v předešlém tvrzení: církev může slavit a uctívat 
tajemství Krista přítomného v eucharistii proto, že Kristus 
se jí jako první daroval v oběti kříže. Možnost církve „vytvá-
řet“ eucharistii je úplně zakořeněna v Kristově sebedarování 
církvi. I zde objevujeme přesvědčivý výraz v Janově formulaci: 
„On napřed miloval nás“ (1 Jan 4,19). Tak i my při každém 
slavení eucharistie vyznáváme prvenství Kristova daru. V pří-
činném působení eucharistie na původ církve se definitivně 
zjevuje nejen chronologické, ale i ontologické prvenství toho, 
že on nás miloval „jako první“. On je od věčnosti tím, kdo 
nás miluje jako první.

Eucharistie a církevní společenství

15. Eucharistie má pro existenci a činnost církve konstitu-
tivní charakter. Proto křesťanský starověk označoval stejnými 
slovy Corpus Christi Kristovo tělo narozené z Panny Marie, 

29 Srov. LG 3; viz např. sv. Jan Zlatoústý: Catechesis 3,13–19: SCh 50, 174–177.
30 EE 1.
31 Srov. tamtéž, 21.
32 Srov. Jan Pavel II.: Encyklika Vykupitel světa Redemptor hominis ze dne 4. března 
1979, č. 20. Praha, Zvon 1996; Apoštolský list Dominicae Cenae ze dne 24. února 1980, č. 4: 
AAS 72 (1980) 119–121.
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eucharistické tělo i Kristovo tělo církve.33 Tato v tradici hojně 
zastoupená danost nám dopomáhá k rostoucímu vědomí 
nerozdělitelnosti Krista a církve. Tím, že Pán Ježíš vydal  sebe 
v oběť za nás, svým darem účinně předznamenal tajemství 
církve. Je výmluvné, že druhá eucharistická modlitba při 
vzývání Ducha Svatého formuluje modlitbu za jednotu církve 
takto: „Ať nás všechny, kdo máme účast na těle a krvi Kristově, 
shromáždí a sjednotí Duch Svatý.“ Tato pasáž vede k jasné-
mu pochopení, že res svátosti eucharistie je jednota věřících 
v církevním společenství. Eucharistie se už od základů církve 
projevuje jako tajemství společenství.34

Na vztah mezi eucharistií a communio už upozornil Boží 
služebník Jan Pavel II. ve své encyklice Ecclesia de Eucharistia. 
V ní říká, že Kristova památka je „svrchovaným svátostným 
projevem společenství v církvi“35. Jednota církevního spole-
čenství se konkrétně projevuje v církevních obcích a obnovuje 
se slavením eucharistie, které je spojuje i rozlišuje do parti-
kulárních církví, „in quibus et ex quibus una et unica Eccle-
sia catholica exsistit“.36 Skutečnost jediné eucharistie, která 
se slaví v každé diecézi kolem jejího biskupa, dává pochopit, 
že samotné partikulární církve mají svou existenci in a ex 
Ecclesia. „Jednota a nerozdělenost Pánova eucharistického 
těla zahrnuje jednotu jeho mystického těla, kterým je jedna 
a nerozdělená církev. Z eucharistického středu pro každé 
slavící společenství, pro každou partikulární církev vyplývá 
nezbytná otevřenost, vycházející z otevřené Pánovy náruče, 

33 Srov. Propositio 5.
34 Sv. Tomáš Akvinský: Summa Theologiae, III, q. 80, a. 4.
35 EE 38.
36 Srov. LG 23.
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a začleňování do Těla, jediného a nerozděleného.“37 Z toho 
důvodu se při slavení eucharistie každý věřící nachází 
v jeho církvi, to jest v Kristově církvi. V této eucharistické 
perspektivě, je-li správně pochopena, se církevní společen-
ství projevuje ve své povaze jako katolické.38 Zdůraznění 
eucharistického původu společenství církve může účinně 
přispět i k ekumenickému dialogu s církvemi a církevními 
společenstvími, které nejsou v plném společenství s Petrovým 
stolcem. Eucharistie objektivně vytváří silné pouto jednoty 
mezi katolickou církví a pravoslavnými církvemi, které si 
zachovaly ryzí a neporušenou podstatu eucharistického 
tajemství. Zdůraznění církevního charakteru eucharistie 
se může zároveň stát přednostním prvkem také při dialogu 
s církevními společenstvími vzešlými z reformace.39

Eucharistie a svátosti

Svátostný charakter církve

16. II. vatikánský koncil připomněl, že „ostatní svátosti 
a také všechny církevní služby a apoštolská díla souvisejí 
s posvátnou eucharistií a jsou k ní zaměřeny. Vždyť nejsvě-
tější eucharistie obsahuje celé duchovní dobro církve, Krista 
samého, našeho velikonočního Beránka a živý chléb. Skrze 
své tělo, Duchem Svatým oživované a oživující, dává lidem 

37 Kongregace pro nauku víry. List biskupům katolické církve o některých aspektech 
církve chápané jako společenství Communionis notio ze dne 28. května 1992, č. 11: AAS 85 
(1993) 844–845.
38 Propositio 5: „Termín ‚katolický‘ vyjadřuje univerzalitu pocházející z jednoty, kterou 
eucharistie slavená v každé církvi buduje a jí napomáhá. Partikulární církve mají v univer-
zální církvi úkol zviditelnit jejich vlastní jednotu a rozdílnost. Toto pouto bratrské lásky 
dává vyniknout trojičnímu společenství. Koncily a synody vyjadřují v průběhu dějin tento 
bratrský aspekt církve.“
39 Srov. tamtéž.
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život a tak je zve a přivádí k tomu, aby spolu s ním obětovali 
sebe sami, své práce a všechny stvořené věci.“40 Toto vnitřní 
spojení eucharistie se všemi ostatními svátostmi a s křesťan-
ským životem je již obsaženo v jejím základu, pokud nazí-
ráme samotné tajemství církve coby svátosti.41 Se stejným 
záměrem II. vatikánský koncil prohlásil, že „církev je totiž 
v Kristu jakoby svátost neboli znamení a nástroj vnitřního 
spojení s Bohem a jednoty celého lidstva“.42 Ona, podle 
výroku sv. Cypriána, jako „lid shromážděný jednotou Otce, 
Syna a Ducha Svatého“43 je svátostí společenství Nejsvětější 
Trojice.

Skutečnost, že církev je všeobecnou svátostí spásy,44 ukazu-
je, jak svátostná „ekonomie“ definitivně určuje způsob, jímž 
Kristus, jediný Spasitel, mocí Ducha proniká do našeho života 
vždy za zcela specifických okolností. Církev přijímá sebe samu 
a zároveň se vyjadřuje v sedmi svátostech, skrze něž Boží 
milost konkrétně působí na existenci věřících tak, aby se celý 
jejich Kristem vykoupený život stal Bohu milou obětí. V této 
perspektivě bych rád zdůraznil některé prvky, které vyzdvihli 
synodní otcové a které mohou napomoci pochopení vztahu 
všech svátostí k eucharistickému tajemství.

I. Eucharistie a křesťanská iniciace

Eucharistie – plnost křesťanské iniciace

17. Jestliže eucharistie je skutečně zdrojem a vrcholem 
života a poslání církve, vyplývá z toho, že se postup křesťan-

40 PO 5.
41 Srov. Propositio 14.
42 LG 1.
43 De Orat. Dom., 23: PL 4, 553.
44 Srov. LG 48; srov. také tamtéž, 9.
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ské iniciace zásadně vztahuje k této svátosti, k níž ve svém 
završení přivádí. Jak řekli synodní otcové, máme se proto ptát, 
zda ji v našich křesťanských společenstvích dostatečně chá-
paňa úzká spojitost mezi křtem, biřmováním a eucharistií.45 
Nesmíme nikdy zapomínat, že jsme křtěni a biřmováni vždy 
ve vztahu k eucharistii. Tato skutečnost vnáší do pastorační 
praxe povinnost podporovat takové pojetí křesťanské inici-
ace, které povede k pochopení jejího jednotného průběhu. 
Svátost křtu, jíž jsme se připodobnili Kristu46 a jíž jsme byli 
včleněni do církve a stali se dětmi Božími, tvoří vstupní bránu 
ke všem svátostem. Skrze ni jsme včleněni do jediného Kris-
tova těla (srov. 1 Kor 12,13), do kněžského lidu. Teprve účast 
na eucharistické oběti v nás zdokonaluje to, co jsme dostali 
při křtu. Také dary Ducha jsou dány k budování Kristova těla 
(1 Kor 12) a k vydávání svědectví evangeliu ve světě.47 A tak 
nejsvětější eucharistie dovádí křesťanskou iniciaci k plnosti 
a stává se středem a cílem veškerého svátostného života.48

Řád iniciačních svátostí

18. V této souvislosti je třeba obrátit pozornost k řádu 
jednotlivých svátostí iniciace. V církvi existují různé tradice. 
Jejich různost se zřetelně projevuje v církevních zvyklostech 
Východu49 i v západní praxi, pokud jde o iniciaci dospělých50 

45 Srov. Propositio 13.
46 Srov. LG 7.
47 Srov. tamtéž, 11; II. vatikánský koncil: Dekret o misijní činnosti církve Ad gentes 
ze dne 7. prosince 1965, č. 9 a 13. In: Dokumenty II. vatikánského koncilu. Praha, Zvon 
1995.
48 Srov. Jan Pavel II.: Apoštolský list Dominicae Cenae ze dne 24. února 1980, č. 7: AAS 
72 (1980) 124–127; PO 5.
49 Srov. Kodex kánonů východních církví. Kán. 710.
50 Srov. Uvedení do křesťanského života, Všeobecný úvod č. 34–36. Praha, Sekretariát 
České liturgické komise 1987.
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v porovnání s iniciací dětí.51 Tyto rozdílnosti však nejsou pří-
mo v dogmatickém řádu, ale jsou pastoračního charakteru. 
Je  zapotřebí zjistit, jaká praxe může skutečně a lépe přivádět 
věřící k eucharistii jako středu a cíli celé iniciace. Ať v úzké 
spolupráci s příslušnými dikastérii římské kurie prověřují 
jednotlivé biskupské konference účinnost současných ini-
ciačních postupů tak, aby výchovná činnost našich spole-
čenství stále více napomáhala křesťanům dozrávat a dospět 
k autentickému eucharistickému pojetí jejich vlastního života. 
Tak budou schopni obhájit důvody své naděje způsobem 
odpovídajícím naší době (srov. 1 Petr 3,15).

Iniciace, církevní obce a rodina 

19. Je třeba mít stále na paměti, že celá křesťanská iniciace je 
cestou konverze, jež je uskutečňována s pomocí Boží a ve stá-
lém odkazu na křesťanské obce. To platí jak pro dospělého, 
když žádá o vstup do církve, jak k tomu dochází v místech 
první evangelizace a v mnoha sekularizovaných oblastech, 
tak i tehdy, když žádají rodiče o svátosti pro své děti. Nyní 
chci obrátit pozornost k vztahu mezi křesťanskou iniciací 
a rodinou. V pastoraci se má křesťanská rodina vždy podílet 
na uceleném postupu iniciace. Obdržet křest, biřmování 
a přistoupit poprvé k eucharistii jsou rozhodující okamžiky 
nejen pro člověka, kterému se jich dostává, ale i pro celou 
rodinu, jíž v jejím výchovném úkolu mají pomáhat různé 
složky církevní obce.52 Zde bych chtěl zdůraznit význam 
prvního svatého přijímání. U mnoha věřících oprávněně 
zůstává tento den vryt do paměti jako okamžik, kdy – byť 

51 Srov. Křestní obřady. Křest malých dětí, Všeobecný úvod č. 18–19. Kostelní Vydří, 
Karmelitánské nakladatelství 1999.
52 Srov. Propositio 15.
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třeba jen v zárodečné formě – vnímali závažnost osobního 
setkání s Ježíšem. Farní pastorace má patřičně zhodnotit váhu 
této tak významné příležitosti. 

II. Eucharistie a svátost smíření

Vnitřní sepětí eucharistie a svátosti smíření

20. Poprávu synodní otcové tvrdili, že láska k eucharistii 
vede ke stále většímu vědomí hodnoty svátosti smíření.53 
Protože mezi těmito svátostmi existuje vzájemné pouto, 
není možné autentickou katechezi o eucharistii oddělovat 
od výzvy k cestě pokání (srov. 1 Kor 11,27-29). V naší době 
vidíme, jak jsou věřící ponořeni do kultury, která směřuje 
ke ztrátě schopnosti vnímat hřích54 a která dává přednost 
povrchním postojům. Vede k tomu, že se zapomíná na potře-
bu být v milosti Boží, abychom mohli důstojně přistoupit 
k svátostnému přijímání.55 Ztráta vědomí hříchu s sebou nese 
i určitou povrchnost v chápání samotné Boží lásky. Věřícím 
velmi prospěje, když se v rámci liturgie mše svaté vyberou ty 
prvky, které jasně vyjadřují vědomí vlastní hříšnosti a zároveň 
Božího milosrdenství.56 Vztah mezi eucharistií a smířením 
kromě toho připomíná, že hřích není nikdy skutečností 

53 Srov. Propositio 7; EE 36.
54 Srov. Jan Pavel II.: Posynodální apoštolská adhortace o smíření a pokání v dnešním 
poslání církve Reconciliatio et Paenitentia ze dne 2. prosince 1984, č. 18. Praha, Zvon 
1996.
55 Srov. KKC, č. 1385.
56 Máme zde na mysli Confiteor či slova kněze a shromáždění předtím, než přistoupí 
k oltáři: „Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo a má duše bude 
uzdravena.“ Není bezvýznamné, že liturgie zahrnuje i některé velmi krásné kněžské modlitby 
předané tradicí, které odkazují na  potřebu odpuštění. Je to např. ta, která se recituje potichu 
před pozváním věřících k svatému přijímání: „Skrze své tělo a svou krev vysvoboď i mě 
ze všech mých nepravostí a zbav mě všeho zlého, ať vždycky miluji tvá přikázání a nikdy 
se od tebe neodloučím.“
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výlučně individuální. Vždy v sobě nese i zranění způsobené 
církevnímu společenství, do něhož jsme byli včleněni skrze 
křest. Proto církevní otcové označovali smíření za laboriosus 
quidam baptismus,57 čímž zdůrazňovali, že výsledkem cesty 
ke konverzi je také obnovení plného církevního společenství, 
které nachází svůj výraz v obnoveném přistoupení k eucha-
ristii.58

Některá pastorační upozornění

21. Synoda připomněla, že biskupovi náleží pastorační 
úkol, aby ve své diecézi podporoval obnovení pedagogie 
konverze rodící se z eucharistie a vedl věřící k časté zpovědi. 
Všichni kněží se mají velkoryse, s nasazením a kompetencí 
věnovat vysluhování svátosti smíření.59 S ohledem na to je tře-
ba dbát, aby zpovědnice v našich kostelích byly dobře viditelné 
a vhodně vypovídaly o významu této svátosti. Žádám pastýře, 
aby bedlivě bděli nad vysluhováním svátosti smíření a omezili 
praxi všeobecného rozhřešení jen na vymezené případy,60 
neboť řádnou formou je pouze rozhřešení dávané osobně.61 
Vzhledem k potřebě znovuobjevení svátostného odpuštění 
ať je vždy a ve všech diecézích penitenciář.62 Novému uvědo-
mění si vztahu mezi eucharistií a smířením také může účinně 

57 [Jakýsi velmi pracný křest, pozn. překl.] Srov. sv. Jan Damašský: De recta fide, IV, 9: 
PG 94, 1124C; sv. Řehoř Naziánský: Sermo 39,17: PG 36, 356A; Tridentský koncil: 
Doctrina de sacramento paenitentiae, kap. 2: DS 1672.
58 Srov. LG 11; Jan Pavel II.: Reconciliatio et Paenitentia, č. 30.
59 Srov. Propositio 7.
60 Srov. Jan Pavel II.: Apoštolský list daný motu proprio O některých aspektech slavení 
svátosti smíření Misericordia Dei ze dne 7. dubna 2002. Praha, ČBK 2002.
61 Spolu se synodálními otci připomínám, že nesvátostné kající pobožnosti připomínané 
v rituálu svátosti smíření mohou být užitečné k posílení kajícího ducha a společenství 
v církevních obcích a tak připravit srdce ke slavení svátosti; srov. Propositio 7.
62 Srov. CIC, kán. 508.
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napomoci vyvážená a hlouběji chápaná praxe odpustků, zís-
kávaných pro sebe nebo pro zesnulé. Jimi se „před Bohem 
obdrží odpuštění časných trestů za hříchy, jejichž vina již byla 
odpuštěna“.63 Praxe odpustků vede k poznání, že pouze vlast-
ními silami nejsme schopni napravit spáchané zlo a že hříchy 
jednotlivce způsobují škodu celému společenství. Kromě toho 
praxe odpustků, která v sobě zahrnuje nauku o nekonečných 
zásluhách Kristových i o společenství svatých, říká, „jak 
tajemně jsme v Kristu mezi sebou spojeni a že nadpřirozený 
život jednotlivce může prospívat ostatním“.64 Protože již jejich 
forma předpokládá jako podmínku přistoupení ke zpovědi 
a ke svatému přijímání, může jejich praxe účinně pomáhat 
věřícím na cestě ke konverzi a k objevování ústředního místa 
eucharistie v křesťanském životě.

III. Eucharistie a svátost nemocných

22. Ježíš nejen poslal své učedníky, aby nemocné léčili 
(srov. Mt 10,8; Lk 9,2; 10,9), ale také pro ně ustanovil zvláštní 
svátost: svátost pomazání nemocných.65 List apoštola Jaku-
ba dokládá existenci tohoto svátostného gesta už v prvním 
křesťanském společenství (srov. 5,14-16). Jestliže eucharistie 
ukazuje, jak Kristova smrt a utrpení, přinesené za spásu celé-
ho světa, byly proměněny v lásku, pak podobně pomazání 
nemocných připojuje trpícího člověka ke Kristově oběti, v níž 
i on má ve společenství svatých účast na spáse světa. Vztah 
mezi těmito dvěma svátostmi je zřetelnější, když se nemoc-
nému výrazně přitíží: „Církev kromě pomazání nemocných 

63 Pavel VI.: Apoštolská konstituce Indulgentiarum doctrina ze dne 1. ledna 1967, 
Normae, č.1: AAS 59 (1967) 21.
64 Tamtéž, č. 9: AAS 59 (1967) 18–19.
65 Srov. KKC, č. 1499–1531.
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poskytuje těm, kteří se chystají opustit tento život, eucharistii 
jako pokrm na cestu.“66 Při přechodu k Otci se přijímání Kris-
tova těla a krve projevuje jako semeno věčného života a síla 
zmrtvýchvstání: „Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život 
věčný a já ho vzkřísím v poslední den“ (Jan 6,54). Protože 
viatikum otevírá nemocnému plnost velikonočního tajemství, 
je třeba zajistit jeho vysluhování.67 Pozornost a pastýřská péče 
o ty, kdo trpí nemocí, je k duchovnímu prospěchu celé obce 
s vědomím, že cokoli jsme učinili jednomu z nejmenších, 
učinili jsme samotnému Ježíši (srov. Mt 25,40).

IV. Eucharistie a svátost hierarchického kněžství

In persona Christi capitis

23. Úzké sepětí mezi eucharistií a svátostí hierarchického 
kněžství vyplývá z Ježíšových slov ve večeřadle: „To konejte 
na mou památku“ (Lk 22,19). V předvečer své smrti Ježíš 
ustanovil eucharistii a zároveň kněžství Nové smlouvy. On je 
kněz, oběť i oltář: prostředník mezi Bohem a lidem (srov. Žid 
5,5-10), smírná oběť (srov. 1 Jan 2,2; 4,10), která se sama obětuje 
na oltáři kříže. Nikdo nemůže říci: „toto je moje tělo“ a „toto je 
kalich mé krve“ jinak, než ve jménu a v osobě Krista, jediného 
velekněze Nové smlouvy (srov. Žid 8-9). Synoda biskupů už 
na svých předešlých zasedáních pojednávala o svátostném 
kněžství,68 ať už jde o identitu kněze nebo o formaci kandi-
dátů.69 Maje na paměti diskuse při posledním synodálním 

66 Srov. KKC, č. 1524.
67 Srov. Propositio 44.
68 Srov. Biskupská synoda: II. generální shromáždění, dokument o služebném kněžství 
Ultimis temporibus ze dne 30. listopadu 1971: AAS 63 (1971) 898–942.
69 Srov. PDV 42–69.
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zasedání, naléhavě vnímám potřebu připomenout některé 
hodnoty týkající se vztahu mezi svátostí eucharistie a hierar-
chickým kněžstvím. Je třeba zdůraznit, že spojení mezi svátostí 
hierarchického kněžství a eucharistií je viditelné právě při mši, 
které předsedá biskup anebo kněz v osobě Krista jako hlavy.

Církevní nauka považuje kněžské svěcení za nevyhnutelnou 
podmínku pro slavení eucharistie.70 „V církevní službě svátost-
ného kněžství je sám Kristus přítomen ve své církvi jako hlava 
svého těla, pastýř svého stádce, velekněz výkupné oběti.“71 
Vysvěcený kněz „také jedná jménem celé církve, když přednáší 
Bohu modlitbu církve a především když přináší eucharistickou 
oběť.“72 Proto je potřebné, aby si kněží byli vědomi, že ve své 
službě nikdy nesmějí klást na první místo sebe nebo své názory, 
ale Ježíše Krista. Každý pokus vidět sebe jako hlavního činitele 
liturgického konání protiřečí kněžské identitě. Kněz je zejména 
služebníkem a musí trvale usilovat o to, aby byl znamením 
odkazujícím na Krista a byl poddajným nástrojem v jeho 
rukou. To se projevuje zvláště pokorou, s níž kněz vede liturgii, 
poslušností, s níž věrně ve svém srdci i mysli vysluhuje mši 
svatou, a odmítnutím všeho, co by mohlo vzbuzovat dojem, že 
on je jejím hlavním činitelem. Doporučuji proto kněžím, aby 
stále prohlubovali vědomí toho, že jejich eucharistická služba 
je pokornou službou Kristu a jeho církvi. Kněžství je, jak řekl 
sv. Augustin, amoris officium,73 je službou dobrého pastýře, 
který dává život za své ovce (srov. Jan 10,14-15).

70 Srov. LG 10; Kongregace pro nauku víry: List o některých otázkách týkajících 
se toho, kdo vysluhuje eucharistii Sacerdotium ministeriale ze dne 6. srpna 1983: AAS 75 
(1983) 1001–1009.
71 KKC, č. 1548.
72 Tamtéž, č. 1552.
73 Srov. In Iohannis Evangelium Tractatus 123,5: PL 35, 1967.



30 31

Eucharistie a kněžský celibát

24. Synodní otcové zdůraznili, že služba hierarchického 
kněžství vyžaduje ze svěcení úplné připodobnění se Kristu. 
I při úctě k odlišné východní praxi a tradici je zapotřebí 
zdůraznit hluboký význam kněžského celibátu. Oprávněně 
je považován za nedocenitelné bohatství a také ve východní 
praxi je potvrzen volbou celibátních biskupů i velkou váž-
ností vůči kněžím, kteří se pro celibát rozhodli. V této volbě 
kněz vyjadřuje svou vydanost, v níž se spodobňuje s Kris-
tem, a výlučnou oběť sebe samého pro Boží království.74 To, 
že Kristus, kněz navěky, žil své poslání až po oběť na kříži 
ve stavu panenství, vytváří dobrý základ pro pochopení 
významu této latinské církevní tradice. Nestačí však chápat 
kněžský celibát způsobem čistě funkčním, znamená totiž 
připodobnění se Kristovu životnímu stylu. Je to volba v první 
řadě snoubenecká: znamená ztotožnit se se srdcem Krista 
– snoubence, který dává život za svou snoubenku. V jedno-
tě s obecnou církevní tradicí, s II. vatikánským koncilem75 
a ve shodě s předcházejícími nejvyššími pastýři76 zdůrazňuji 
krásu a význam kněžského života prožívaného v celibátu 
jako znamení, jež vyjadřuje totální a výlučné odevzdání 
se Kristu, církvi i Božímu království. Potvrzuji jeho povinnost 
pro latinskou tradici. Kněžský celibát prožívaný se zralostí, 
radostí a odevzdaností je velkým požehnáním pro církev 
i pro celou společnost.

74 Srov. Propositio 11.
75 Srov. PO 16.
76 Srov. Jan XXIII.: Encyklika Sacerdotii nostri primordia ze dne 1. srpna 1959: AAS 51 
(1959) 545–579; Pavel VI.: Encyklika Sacerdotalis coelibatus ze dne 24. června 1967: AAS 
59 (1967) 657–697; PDV 29; Benedikt XVI.: Promluva k římské kurii ze dne 22. prosince 
2006: OR, 23. prosince 2006, s. 6.
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Nedostatek kněží a pastorace povolání

25. Pokud jde o spojení mezi svátostným svěcením 
a eucharistií, synoda se pozastavila nad obtížnou situací, kte-
rá vzniká v diecézích s nedostatkem kněží. Dochází k tomu 
nejen v některých oblastech první evangelizace, ale i v mnoha 
zemích s dlouhou křesťanskou tradicí. K řešení problému 
může přispět rovnoměrnější rozmístění kněží, k čemuž je 
třeba přistupovat s velkým taktem. Biskupové ať v současné 
obtížné pastorační situaci dávají prostor jak společnostem 
zasvěceného života, tak i novým formám církevního života 
s využitím jejich  charizmat. Dále ať povzbuzují všechny členy 
kléru k větší disponibilitě ke službě církvi tam, kde je toho 
zapotřebí, a to i za cenu oběti.77 Kromě toho se na synodě 
diskutovalo také o pastorační péči, která vede mladé muže 
k otevřenosti vůči kněžskému povolání. Tato situace nemá 
řešení jen u jednotlivých pragmatických opatření. Je zapotřebí 
zamezit tomu, aby se biskupové pod tlakem pochopitelných 
praktických starostí s nedostatkem kněží zříkali náležitého 
zkoumání povolání, takže by ke zcela specifické přípravě 
a ke svěcení připouštěli takové kandidáty, kteří nemají 
pro kněžskou službu potřebné vlastnosti.78 Kněží nedostateč-
ně připravení a bez náležitého výběru připuštění ke svěcení 
mohou těžko vydávat odpovídající svědectví a vzbuzovat 
v ostatních touhu, aby velkoryse odpovídali na Kristovo 

77 Srov. Propositio 11.
78 Srov. II. vatikánský koncil: Dekret o výchově ke kněžství Optatam totius ze dne 
28. října 1965, č. 6. In: Dokumenty II. vatikánského koncilu. Praha, Zvon  1995; CIC, kán. 
241, § 1 a kán. 1029; Kodex kánonů východních církví. Kán. 342, § 1 a kán. 758; PDV 11, 34, 
50; Kongregace pro klérus: Direktář pro službu a život kněží Dives Ecclesiae ze dne 31. 
ledna 1994, č. 58. Praha, ČBK 1995; Kongregace pro katolickou výchovu: Instrukce 
o kritériích pro rozlišování povolání u osob s homosexuálními sklony v souvislosti s jejich 
přijetím do semináře a připuštěním ke svátosti svěcení ze dne 4. listopadu 2005. Praha, 
ČBK 2006.
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volání. Pastorace povolání musí proniknout celé křesťanské 
společenství ve všech jeho oblastech.79 Do této systematicky 
rozvinuté pastorace je třeba zahrnout i úsilí o zvýšení vní-
mavosti rodin, které jsou často lhostejné k potenciálnímu 
povolání ke kněžství, nestaví-li se dokonce proti němu. Nechť 
se velkodušně otevírají daru života a vychovávají děti tak, aby 
byly ochotny přijmout vůli Boží. Je zapotřebí mít odvahu 
představovat mladým lidem radikální volbu následování 
Krista s poukazem na půvab takové volby.

Vděčnost a naděje

26. Je nezbytné mít větší víru a naději v Boží iniciativu. 
I když v některých oblastech zaznamenáváme nedostatek 
kněží, nesmíme nikdy ztrácet naději v Krista, který bude 
i nadále podněcovat muže, aby se vzdali každého jiného 
povolání a plně se věnovali slavení svatých tajemství, hlá-
sání evangelia a pastýřské službě. Za těchto okolností chci 
pozvednout svůj hlas a vyjádřit vděčnost celé církve všem 
biskupům a kněžím, kteří s věrnou oddaností vykonávají 
své poslání. Poděkování církve patří též jáhnům, na něž jsou 
vkládány ruce „nikoli ke kněžství, nýbrž ke službě“80. Jak 
doporučilo zasedání synody, zvláštní dík předávám kněžím 
fidei donum,81 kteří s kompetencí a velkorysou odevzdaností 
budují společenství hlásáním Božího slova a lámáním chleba 
života, aniž by přitom šetřili svou energií ve službě poslání 
církve.82 Je třeba poděkovat mnoha kněžím, kteří ve službě 

79 Srov. Propositio 12; PDV 41.
80 LG 29.
81 Pozn. red.: Jedná se o diecézní kněze, jáhny a laiky, kteří v duchu encykliky Fidei Donum 
odchází do misií na určitý čas na základě dohody mezi svým biskupem a biskupem diecéze 
misijního území. 
82 Srov. Propositio 38.
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Kristu trpěli až k obětování vlastního života. Na nich se pro-
jevuje, co znamená podstatně se ztotožnit s kněžstvím. Jedná 
se o dojemná svědectví, která mohou inspirovat mnoho mla-
dých mužů, aby i oni následovali Krista, darovali svůj život 
ostatním a tak nacházeli pravý život.

V. Eucharistie a manželství

Eucharistie jako svátost zasnoubení83

27. Eucharistie, svátost lásky, poukazuje na jedinečný 
vztah lásky mezi mužem a ženou. Hlubší pochopení tohoto 
vztahu je v naší době zvlášť potřebné.84 Papež Jan Pavel II. 
několikrát hovořil o snubním charakteru eucharistie a jejím 
zvláštním vztahu ke svátosti manželství: „Eucharistie je svá-
tost našeho vykoupení. Je svátostí snoubence a snoubenky.“85 
Mimo jiné „celý křesťanský život nese znamení snoubenecké 
lásky Krista a církve. Již křest, který uvádí do Božího lidu, 
je svatebním tajemstvím: je takřka svatební lázní před sva-
tební hostinou, eucharistií.“86 Eucharistie nevyčerpatelným 
způsobem posiluje nerozlučitelnou jednotu a lásku každého 
křesťanského manželství. Mocí svátosti je v něm manželské 
pouto vnitřně spojeno s eucharistickou jednotou mezi Kris-
tem – snoubencem a církví – snoubenkou (srov. Ef 5,31-32). 
Vzájemný souhlas, který si manžel a manželka v Kristu 

83 Termín „sponsale“ je překládán s přihlédnutím k teologii manželství, jak je vyjád-
řena v učení Jana Pavla II., v němž je snoubenectví jedním z konstitutivních momentů 
manželství.
84 Srov. Jan Pavel II.: Apoštolská adhortace o úkolech křesťanské rodiny v současném 
světě Familiaris consortio ze dne 22. listopadu 1981, č. 57. Praha, Zvon 1992.
85 Jan Pavel II.: Apoštolský list o důstojnosti a povolání ženy u příležitosti Mariánského 
roku Mulieris dignitatem ze 15. srpna 1988, č. 26. Praha, Zvon 1992.
86 KKC, č. 1617.
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předávají a který z nich vytváří společenství života a lásky, 
má též eucharistický rozměr. V pavlovské teologii je snou-
benecká láska svátostným znamením Kristovy lásky k jeho 
církvi, lásky, jejímž vrcholným bodem je kříž jako výraz 
„svatby“ s lidstvem, a jež je zároveň původem a středem 
eucharistie. Proto církev projevuje zvláštní duchovní blíz-
kost všem, kdo založili svou rodinu na svátosti manželství.87 
Rodina – domácí církev88 – je základním místem pro život 
církve, zvláště pro svou rozhodující úlohu při křesťanské 
výchově dětí.89 V této souvislosti synoda doporučila, aby 
bylo uznáno jedinečné poslání ženy v rodině i ve společnos-
ti; poslání, které je třeba bránit, zachovávat a pozvedat.90 To, 
že je manželkou a matkou, tvoří její nezastupitelnou úlohu, 
která se nesmí nikdy znevažovat.

Eucharistie a jedinečnost manželství

28. Ve světle vnitřního vztahu mezi manželstvím, rodinou 
a eucharistií je možné uvažovat o některých pastoračních pro-
blémech. Věrné, nerozlučitelné a výlučné pouto, které spojuje 
Krista a církev a nachází svůj svátostný výraz v eucharistii, 
se v manželství potkává s původní lidskou daností, takže muž 
má být definitivně spojen s jednou jedinou ženou a naopak 
(srov. Gn 2,24; Mt 19,5). V této souvislosti se biskupská syno-
da zabývala  otázkou spojenou s pastorační praxí v zemích, 
kde se hlásání evangelia střetává s praxí polygamie. Těm, 
kdo se v takové situaci nacházejí a otevřou se křesťanské 

87 Srov. Propositio 8.
88 Srov. LG 11.
89 Srov. Propositio 8.
90 Srov. Jan Pavel II.: Mulieris dignitatem; Kongregace pro nauku víry: List biskupům 
katolické církve o spolupráci mužů a žen v církvi a ve světě ze dne 31. května 2004. Praha, 
ČBK 2004.
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víře, je zapotřebí pomáhat, aby přistoupili ke svému životu 
ve světle Kristovy radikální novosti. Během katechumenátu 
se jich Kristus dotkne v jejich specifické situaci a povolá je 
k plné pravdě lásky procházející přes potřebná odříkání a se 
zřetelem k dosažení dokonalého církevního společenství. 
Církev je doprovází laskavou a zároveň rozhodnou91 pastorací 
a ukazuje jim světlo, které z křesťanských tajemství plyne 
do lidské přirozenosti a lidských citů.

Eucharistie a nerozlučitelnost manželství

29. Jestliže eucharistie vyjadřuje nezvratnost Boží lásky, 
jakou má Kristus ke své církvi, není těžké porozumět tomu, 
proč ve vztahu ke svátosti manželství v sobě zahrnuje onu 
nerozlučitelnost, po níž každá pravá láska touží.92 Pastorační 
pozornost, kterou synoda věnovala bolestným situacím, 
v nichž se nacházejí mnozí věřící, kteří se po uzavření 
svátostného manželství rozvedli a uzavřeli nový sňatek je 
pak zcela oprávněná. Jedná se o ožehavý a komplikovaný 
pastorační problém, o skutečnou ránu dnešní společnosti, 
která ve stále rostoucí míře plení i mnohá katolická pro-
středí. Pastýři, vedeni láskou k pravdě, jsou povinni dobře 
rozlišovat různé situace, aby vhodným způsobem duchovně 
pomáhali těm věřícím, jichž se to týká.93 Biskupská synoda 
potvrdila církevní praxi založenou na Písmu svatém (srov. 
Mk 10,2-12), aby nebyli připouštěni ke svátostem rozve-
dení, kteří vstoupili do nového manželského svazku. Jejich 
stav a životní situace stojí objektivně v protikladu k onomu 

91 Srov. Propositio 9.
92 Srov. KKC, č. 1640.
93 Srov. Jan Pavel II.: Familiaris consortio, č. 84; Kongregace pro nauku víry: List 
biskupům katolické církve o přijímání eucharistie ze strany rozvedených a znovu oddaných 
věřících Annus Internationalis Familiae ze dne 14. září 1994: AAS 86 (1994) 974–979.
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spojení lásky mezi Kristem a církví, jehož výrazem a usku-
tečněním eucharistie je. Rozvedení žijící v novém manželství 
však navzdory své situaci i nadále patří do církve, která jim 
věnuje zvláštní pozornost a touží, aby, nakolik je to možné, 
žili křesťanským způsobem života, účastnili se mše svaté, 
i když bez svatého přijímání, naslouchali Božímu slovu, 
adorovali eucharistii, modlili se, účastnili se života obce, 
vedli důvěrný dialog s knězem nebo učitelem duchovního 
života, věnovali se žití křesťanské lásky, skutkům pokání 
a vynakládali úsilí při výchově svých dětí.

Tam, kde se objeví objektivní pochybnosti o platnosti 
svátostného manželství, je třeba podniknout vše potřebné 
k ověření jejich opodstatněnosti. Nezbytně nutné je zajis-
tit, při plném respektování kanonického práva,94 aby byly 
na daném území přítomny církevní soudy, dále je zapotřebí 
postarat se o jejich pastorační charakter a o jejich korektní 
a pohotovou činnost.95 Je třeba, aby v každé diecézi bylo 
dostatečné množství lidí připravených pro pečlivou práci 
církevních soudů. Připomínám, že „je naléhavou povinností 
církve, aby institucionální činnost soudů byla stále blíže věří-
cím“.96 Je však třeba vyhnout se takovému chápání pastorační 
péče, které by bylo v rozporu s právem. Má se spíše vycházet 
z předpokladu, že základním bodem pro setkání mezi prá-
vem a pastorací je láska k pravdě; ta není nikdy abstraktní, 
ale „včleňuje se do lidské a křesťanské životní cesty každého 
věřícího“.97 Tam, kde nebude uznána nulita manželského 

94 Srov. Papežská rada pro výklad legislativních textů: Instrukce o normách, které 
je třeba zachovávat v církevních tribunálech při manželských kauzách Dignitas connubii 
ze dne 25. ledna 2005. Vatikán 2005.
95 Srov. Propositio 40.
96 Benedikt XVI.: Promluva k tribunálu Římské roty u příležitosti zahájení nového 
právnického roku ze dne 28. ledna 2006: AAS 98 (2006) 138.
97 Srov. Propositio 40.
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svazku a chybějí objektivní podmínky pro perspektivní 
soužití, církev povzbuzuje tyto věřící, aby žili svůj vztah podle 
požadavků Božího zákona jako přátelé, jako bratr a sestra. Pak 
budou moci znovu přistoupit k eucharistickému stolu tak, 
jak to umožňuje osvědčená církevní praxe. Aby taková cesta 
byla vůbec možná a přinášela plody, neobejde se bez pomo-
ci pastýřů a odpovídajících církevních iniciativ. V každém 
případě je zapotřebí vyhýbat se žehnání takových vztahů, 
aby mezi věřícími nevznikal zmatek, pokud jde o hodnotu 
manželství.98

Vzhledem ke komplikovanosti kulturního kontextu, 
v němž církev žije v mnoha zemích, synoda doporučila, aby 
se věnovala maximální pastorační péče přípravě snoubenců 
a předběžnému zjištění jejich přesvědčení o  nutných závaz-
cích pro platnost svátosti manželství. Seriózní hodnocení  
napomůže překonání emotivních podnětů anebo povrchních 
důvodů, které by mohly vést mladé lidi k přijetí zodpovědnos-
ti, jíž pak nebudou schopni dostát.99 Jde o příliš velké dobro, 
které církev a celá společnost od manželství a rodiny na něm 
založené očekává, na to, aby nebyla tomuto specifickému 
pastoračnímu okruhu věnována důkladná péče. Manželství 
a rodina jsou instituce, jimž je třeba pomáhat a které je nutno 
chránit přede vším, co by je mohlo zpochybnit v jejich pravdě, 
neboť veškerá škoda jim učiněná je ranou, která zasahuje celé 
lidské společenství.

98 Srov. tamtéž.
99 Srov. tamtéž.
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Eucharistie a eschatologie

Eucharistie – dar pro člověka na cestě

30. Svátosti jsou skutečností, která patří církvi putující 
v čase100 až k plnému zjevení vítězství zmrtvýchvstalého 
Krista. Taktéž ale platí, že zvláště v eucharistické liturgii 
máme možnost již předem zakoušet eschatologické završení, 
k němuž kráčí každý člověk a celé stvoření (srov. Řím 8,19nn). 
Člověk byl stvořen pro pravé a věčné štěstí, které může dát 
jen Boží láska. Naše zraněná svoboda by zbloudila, kdyby 
nebylo možné už nyní zakoušet něco z budoucího završení. 
Aby člověk mohl kráčet správným směrem, potřebuje být 
orientován ke konečnému cíli. A tím je Kristus Pán, vítěz 
nad hříchem a nad smrtí; ten, který se zpřítomňuje zvláště 
při slavení eucharistie. I když jsme ještě na tomto světě „cizin-
ci a přistěhovalci“ (srov. 1 Petr 2,11), ve víře se již účastníme  
plnosti vzkříšeného života. Svým zjevením eschatologického 
rozměru je eucharistická hostina pomocí naší nedokonalé 
svobodě.

Eschatologická hostina

31. Ježíš svým příchodem naplňuje očekávání izraelského 
lidu, celého lidstva a vlastně celého stvoření. Darováním sebe 
samého objektivně zahájil eschatologickou dobu. Kristus 
přišel, aby svolal rozptýlený Boží lid (srov. Jan 11,52) a aby 
pokračováním ve shromažďování lidu smlouvy naplnil Boží 
přísliby dané praotcům (srov. Jer 23,3; 31,10; Lk 1,55.70). Jak 
v povolání dvanácti učedníků, které je třeba dávat do souvis-
losti s dvanácti kmeny Izraele, tak v příkazu, který Ježíš svěřil 

100 Srov. LG 48.
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učedníkům před svým umučením během poslední večeře, aby 
slavili jeho památku, Ježíš ukázal, že chce přenést na celé jím 
osobně založené společenství úkol být v dějinách znamením 
a nástrojem eschatologického shromáždění, které započal. 
Proto se v každém slavení eucharistie svátostně uskutečňu-
je eschatologické shromáždění Božího lidu. Eucharistická 
hostina je skutečným předznamenáním závěrečné hostiny, 
kterou ohlašovali proroci (srov. Iz 25,6-9) a Nový zákon ji 
popisuje jako „Beránkovu svatbu“ (Zj 19,7.9), která se má 
slavit v radosti společenství svatých.101

Modlitba za zemřelé

32. Slavení eucharistie, při němž zvěstujeme Pánovu smrt, 
vyznáváme jeho vzkříšení a čekáme na jeho příchod, je záru-
kou budoucí slávy, ve které budou oslavena i naše těla. Když 
slavíme památku naší spásy, sílí v nás naděje na zmrtvých-
vstání těla a na možnost setkat se znovu tváří v tvář s těmi, 
kteří nás předešli ve znamení víry. V této perspektivě bych 
chtěl spolu se synodními otci připomenout všem věřícím 
důležitost přímluvných modliteb za zemřelé, zvláště v rámci 
mše svaté,102 aby očištěni došli k blaženému patření na Boha. 
Když znovu objevíme eschatologickou dimenzi obsaženou 
v eucharistii, kterou slavíme a adorujeme, dostává se nám 
na naší cestě podpory a útěchy v naději na slávu (srov. 
Řím 5,2; Tit 2,13).

101 Srov. Propositio 3.
102  Chtěl bych zde připomenout slova plná naděje a povzbuzení, která nacházíme v druhé 
eucharistické modlitbě: „Pamatuj také na naše bratry a sestry, zesnulé v naději ve vzkříšení, 
a na všechny, kdo zemřeli v tvém slitování; přijmi je do svého světla, ať vidí tvou tvář“ (Český 
misál, s. 447).
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Eucharistie a Panna Maria

33. Ze vztahu mezi eucharistií a jednotlivými svátostmi 
a z eschatologického významu svatých tajemství vystupuje 
celkový profil křesťanského života, který má být v každém 
okamžiku duchovní bohoslužbou, obětí Bohu milou. I když 
je pravda, že jsme všichni ještě na cestě k naplnění své nadě-
je, nic to neubírá na faktu, že vše, co nám Bůh dal, nachází 
své plné uskutečnění v Panně Marii, Matce Boží a Matce 
naší. Její nanebevzetí s tělem i duší je pro nás znamením 
bezpečné naděje, neboť nám, poutníkům v čase, ukazuje 
onen eschatologický cíl, který svátost eucharistie už nyní 
předznamenává.

V Panně Marii vidíme dokonale uskutečněný svátostný 
způsob, jímž se Bůh dotýká lidského stvoření a začleňuje ho 
do své spasitelské iniciativy. Od Zvěstování až po Letnice je 
Maria z Nazaretu ženou, jejíž svoboda je plně k dispozici Boží 
vůli. Její neposkvrněné početí se zjevuje v bezpodmínečné 
poddajnosti Božímu slovu. Poslušná víra je životní formou, 
kterou její život na sebe bere v každém okamžiku tak, jak pro-
bíhá tváří v tvář Božímu působení. Jako naslouchající Panna 
žije v plném souladu s vůlí Boží; uchovává ve svém srdci slova, 
která k ní od Boha přicházejí, skládá je do mozaiky a tím 
se je učí plněji chápat (srov. Lk 2,19.51). Maria se ve velké 
víře a naplněna nadějí dává do Božích rukou a odevzdává 
se jeho vůli.103 Toto Mariino tajemství roste, až dospívá k její 
plné účasti na Ježíšově vykupitelském poslání. II. vatikánský 
koncil to potvrdil: „Tak se také blahoslavená Panna ubírala 
cestou víry a své spojení se synem udržovala věrně až ke kříži. 
Tam stála ne bez Božího plánu (srov. Jan 19,25), spolu se svým 

103 Srov. Benedikt XVI.: Homilie ze dne 8. prosince 2005: AAS 98 (2006) 15–16.
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jednorozeným hluboce trpěla, přidružila se k jeho oběti svou 
mateřskou duší a láskyplně souhlasila, aby byl zabit obětní 
dar, který ona zrodila. A nakonec, když Ježíš Kristus umíral 
na kříži, dal ji za matku učedníkovi těmito slovy: ,Ženo, to 
je tvůj syn.‘ “104 Od zvěstování až po kříž je Maria tou, která 
přijímá Slovo, jež se v ní stalo tělem a došlo až k tomu, že 
oněmělo tváří v tvář smrti. A nakonec je to znovu ona, která 
přijímá do své náruče již mrtvé tělo toho, který své miloval 
„až do krajnosti“ (Jan 13,1).

Proto pokaždé, když při eucharistické liturgii přistupuje-
me ke Kristovu tělu a krvi, obracíme se i na tu, která se plně 
spojila s Kristovou obětí a přijala ji pro celou církev. Synodní 
otcové správně potvrdili, že „Maria zahajuje účast církve 
na Spasitelově oběti“.105 Ona, počatá bez poskvrny, bezpodmí-
nečně přijímá Boží dar a tak se přidružuje k dílu spásy. Maria 
z Nazaretu, ikona rodící se církve, je vzorem toho, jak by měl 
každý přijímat dar, jímž se Ježíš dává v eucharistii.

104 LG 58.
105 Propositio 4.
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DRUHÁ ČÁST

EUCHARISTIE – SLAVENÉ TAJEMSTVÍ
„Amen, amen, pravím vám: ,Chléb z nebe vám nedal Mojžíš, 

ale pravý chléb z nebe vám dává můj Otec‘“ 
(Jan �,32).

Lex orandi a lex credendi

34. Biskupská synoda velmi uvažovala o vnitřním vztahu 
mezi eucharistickou vírou a jejím slavením a zdůraznila 
spojení mezi lex orandi a lex credendi. Podtrhla přitom pri-
mát liturgického konání. Eucharistii je třeba prožívat jako 
autenticky oslavované tajemství víry s jasným vědomím, že 
„intellectus fidei zůstává vždy v původním vztahu k liturgické-
mu konání církve“.1 Teologická reflexe na tomto poli nemůže 
nikdy vybočit ze svátostného řádu ustanoveného samotným 
Kristem. Na druhé straně liturgické konání nelze nikdy chápat 
obecně, bez ohledu na tajemství víry. Vždyť pramenem naší 
víry i eucharistické liturgie je tatáž událost – dar, jímž Kristus 
ve velikonočním tajemství daroval sám sebe.

Krása a liturgie

35. Vztah mezi tajemstvím, v něž věříme a které oslavu-
jeme, se zvláštním způsobem projevuje v teologické a litur-
gické hodnotě krásy. Liturgie, jako ostatně celé křesťanské 
zjevení, je vnitřně propojeno s krásou: je veritatis splendor. 
V liturgii září velikonoční tajemství, jehož prostřednictvím 

1 Relatio post disceptationem, 4: OR, 14. října 2005, s. 5.
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nás Kristus přitahuje k sobě a zve do společenství. Jak řekl sv. 
Bonaventura, v Ježíši kontemplujeme krásu a lesk počátků.2 
To není pouhý estetismus, ale způsob, jakým se nás pravda 
Boží lásky v Kristu dotýká, fascinuje nás a uchvacuje, je to 
způsob, jak je nám umožněno vycházet ze sebe samých a jak 
nás přitáhnout k našemu pravému povolání – k lásce.3 Už  
ve stvoření je možné Boha  zahlédnout v kráse a harmonii 
vesmíru (srov. Mdr 13,5; Řím 1,19-20). Ve Starém zákoně 
nacházíme četná znamení zářivé Boží moci, která se projevuje 
svou slávou skrze zázraky vykonané uprostřed vyvoleného 
lidu (srov. Gn 14; 16,10; 24,12-18; Nm 14,20-23). V Novém 
zákoně se epifanie krásy definitivně dovršuje zjevením Boha 
v Ježíši Kristu.4 On je plným projevem Boží slávy. V oslavení 
Syna se Otcova sláva odráží a sděluje se (srov. Jan 1,14; 8,54; 
12,28; 17,1). Avšak tato krása není jen obyčejnou harmonií 
forem; „nejkrásnější ze synů lidských“ (Žl 45[44],3) je také 
tajemně tím, který byl „tak nevzhledný, že jsme po něm 
nedychtili“ (Iz 53,2). Ježíš Kristus ukazuje, že pravda lásky 
dokáže proměnit i temné tajemství smrti v zářící světlo 
zmrtvýchvstání. Záře Boží slávy překonává každou světskou 
krásu. Pravou krásou je Boží láska, která se definitivně zjevila 
ve velikonočním tajemství.

Krása liturgie je součástí tohoto tajemství; je nejvyšším 
výrazem Boží slávy a v jistém smyslu vytváří obraz nebe 
na zemi. Památka spasitelné oběti v sobě nese rysy Ježíšovy 
krásy, o níž  podávají svědectví Petr, Jakub a Jan, když se Mistr 
na cestě do Jeruzaléma před nimi proměnil (srov. Mk 9,2). 

2 Srov. Sermo 1,7; 11,10; 22,7; 29,76; Sermones dominicales ad fidem codicum nunc denuo 
editi, Grottaferrata 1977, s. 135, 209n, 292n, 337; srov. Benedikt XVI.: Poselství církevním 
hnutím a novým komunitám ze dne 22. května 2006: AAS 98 (2006) 463.
3 Srov. GS 22.
4 Srov. DV 2 a 4.
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Krása proto netvoří pouhý dekorativní prvek liturgie. Nao-
pak, je jejím konstitutivním prvkem, protože je přívlastkem 
samotného Boha a jeho zjevení. Proto si máme být vědomi 
pozornosti, jakou je třeba věnovat liturgii, aby zazářila její 
pravá podstata.

Slavení eucharistie – dílo, které koná „Christus totus“

Christus totus in capite et in corpore

36. Vnitřní krása liturgie má za svůj předmět zmrtvýchvsta-
lého Krista oslaveného v Duchu Svatém, který církev zahrnuje 
do svého působení.5 Do toho zaznívají slova sv. Augustina, 
která dokonale vystihují dynamiku víry v eucharistii. Velký 
světec z Hippo v souvislosti s eucharistickým tajemstvím 
zdůrazňuje, že Kristus nás připodobňuje sobě: „Ten chléb, 
který vidíte na oltáři, posvěcený Božím slovem, je Kristo-
vým tělem. Kalich, tedy to, co je jeho obsahem, posvěcený 
Božím slovem, je Kristovou krví. Těmito [znameními] nám 
Kristus Pán svěřuje své tělo a svou krev, kterou pro nás prolil 
na odpuštění hříchů. Když jste je dobře přijali, vy sami jste 
tím, co jste přijali.“6 Proto „jsme se nejen stali křesťany, ale 
stali jsme se samotným Kristem“.7 V tom můžeme nazírat 
tajemné Boží působení, které v sobě zahrnuje hlubokou 
jednotu mezi námi a Pánem Ježíšem: „Nesmí se věřit tomu, 
že Kristus je jen v hlavě, aniž by byl i v těle; On je celý v hlavě 
i v těle.“8

5 Propositio 33.
6 Sermo 227,1: PL 38, 1099.
7 Sv. Augustin: In Iohannis Evangelium Tractatus 21,8: PL 35, 1568.
8 Tamtéž, 28,1: PL 35, 1622.
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Eucharistie a Kristus zmrtvýchvstalý

37. Protože eucharistická liturgie je v podstatě actio Dei, 
která nás skrze Ducha Svatého vtahuje do Ježíše, nelze jejím 
základem disponovat podle našeho úsudku a nemůže ji 
ovlivňovat momentální móda. I zde platí nezlomné tvrzení sv. 
Pavla: „Nikdo nemůže položit jiný základ nežli ten, který je už 
položen – a tím je Ježíš Kristus“ (1 Kor 3,11). Apoštol národů 
nás v souvislosti s eucharistií ujišťuje, že nám neodevzdal 
svou vlastní nauku, ale to, co už přijal (srov. 1 Kor 11,23). 
Slavení eucharistie zahrnuje i živou tradici. Církev poslušná 
Kristova příkazu slaví eucharistickou oběť, počínaje zkuše-
ností se Zmrtvýchvstalým a sesláním Ducha Svatého. Proto 
se křesťanská obec už od počátku setkávala při fractio panis 
v den Páně. Neděle, den, kdy Pán vstal z mrtvých, je rovněž 
prvním dnem v týdnu; tím dnem, v němž starozákonní tra-
dice viděla počátek stvoření. Den stvoření se nyní stal dnem 
„nového stvoření“, dnem našeho vysvobození, v němž slavíme 
památku Krista, který zemřel a vstal z mrtvých.9

Ars celebrandi

38. Během synodálních jednání bylo vícekrát doporu-
čeno, aby se zamezilo každé oddělování ars celebrandi, čili 
umění správně celebrovat, od plné, aktivní a plodné účasti 
všech věřících. To, co skutečně napomáhá účasti Božího lidu 
na posvátném obřadu, je mu přiměřené. Ars celebrandi je tou 
nejlepší podmínkou pro actuosa participatio.10 Ars celebrandi 
vyplývá z věrné poslušnosti liturgickým předpisům v jejich 

9 Srov. Propositio 30. I mše svatá, kterou církev slaví během týdne a na niž jsou věřící 
zváni, nachází svou formu ve dni Páně, dni Kristova vzkříšení; Propositio 43.
10 Srov. Propositio 2.
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kompletnosti, protože to je způsob slavení zajišťující už 
po dva tisíce let život víry všem věřícím, kteří jsou povoláni 
prožívat slavení jako Boží lid, královské kněžstvo a národ 
svatý (srov. 1 Pt 2,4-5.9).11

Biskup jako hlavní liturg

39. I když celý lid Boží má účast na eucharistické liturgii, 
se zřetelem na správné ars celebrandi připadá neodmyslitel-
ná úloha těm, kteří přijali svátost svěcení. Biskupové, kněží 
i jáhni, každý podle svého stupně, musí považovat celebrování 
za svoji hlavní povinnost.12 Předně je to diecézní biskup, který 
jako „hlavní rozdělovatel Božích tajemství v jemu svěřené 
partikulární církvi je správcem, podněcovatelem a strážcem 
celého liturgického života“.13 To je rozhodující pro život 
partikulární církve nejen proto, že společenství s biskupem 
je podmínkou pro legitimní celebrování na jeho území, ale 
i proto, že on sám je hlavním liturgem své církve.14 Jeho úlo-
hou je chránit shodu a jednotu celebrace ve vlastní diecézi. 
Proto biskup musí zabezpečit, „aby kněží, jáhni i věřící laikové 
vždy správně chápali pravý smysl liturgických obřadů a textů 
a tak aby byli vedeni k aktivnímu a užitek přinášejícímu sla-
vení eucharistie“.15 Zvláště nabádám, ať se učiní vše potřebné 
pro to, aby se slavení eucharistie biskupem konané v katedrále 
odehrávalo v plném respektu k ars celebrandi a mohlo být 

11 Srov. Propositio 25.
12 Srov. Propositio 19. Propositio 25 specifikuje: „Autentické liturgické konání  vyjadřuje 
posvátnost eucharistického tajemství. To by mělo vyzařovat ze slov a z úkonů celebrujícího 
kněze, zatímco se obrací k Bohu Otci, ať už s věřícími anebo za ně.“
13 VPŘM 22; srov. SC 41; RS 19–25.
14 Srov. II. vatikánský koncil: Dekret o pastýřské službě biskupů v církvi Christus 
Dominus ze dne 28. října 1965, č. 15. In: Dokumenty II. vatikánského koncilu. Praha, Zvon 
1995; SC 41.
15 VPŘM 22.
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považováno za vzor pro všechny kostely nacházející se na 
jeho území.16

Úcta k liturgickým knihám a k bohatství znamení

40. Z důrazu, jaký je kladen na význam ars celebrandi, 
jasně vyplývá hodnota liturgických norem.17 K ars celebrandi 
má dopomáhat smysl pro posvátno a používání těch vněj-
ších forem, které k takovémuto smyslu vychovávají, jako je 
např. harmonie celého obřadu, liturgických oděvů, předmětů 
a posvátného místa. Slavení liturgie přináší užitek tam, kde 
kněží a osoby zodpovědné za liturgii seznamují věřící s plat-
nými liturgickými knihami a s příslušnými předpisy. Mají 
při tom poukazovat na velké bohatství Všeobecných pokynů 
k Římskému misálu a Všeobecných pokynů k mešnímu lek-
cionáři. V církevních obcích se předpokládá jejich znalost 
a řádné ocenění, ale často tomu tak není. A přitom to jsou 
texty obsahující bohatství, které uchovává a vyjadřuje víru 
a cestu Božího lidu během jeho dvoutisíciletých dějin.

Stejně důležitá pro správné ars celebrandi je pozornost 
věnovaná všem způsobům vyjadřování, které liturgie používá: 
slovo, zpěv, gesta, mlčení, pohyby těla, liturgické barvy meš-
ních rouch. Liturgie ze své povahy disponuje rozmanitými 
komunikačními způsoby, které jí umožňují zapojit celého 
člověka. Jednoduchost gest a střídmost znaků používaných 
v určeném pořadí a čase více vyjadřují a více zaujmou než 
nevhodné umělé dodatky. Ochota a poslušnost struktuře 
obřadu vyjadřují uznání eucharistie jako daru a zároveň i úsilí 
kněze přijmout nevýslovný dar s poslušnou vděčností. 

16 VPŘM 22.
17 Srov. Propositio 25.
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Umění ve službě slavení

41. Hluboký vztah mezi krásou a liturgií má vést k pozor-
nému vnímání všech uměleckých projevů, které se nabízejí 
do služby slavení.18 Důležitou součástí posvátného umění je 
určitě architektura kostelů,19 z které má vynikat jednota mezi 
prvky tvořícími součást presbytáře: oltář, kříž, svatostánek, 
ambon, sedes. Je třeba mít na paměti, že cílem sakrální 
architektury je nabídnout církvi, která slaví tajemství víry, 
a zejména eucharistii, co nejvhodnější prostor pro odpoví-
dající průběh liturgického konání.20 Podstata křesťanského 
chrámu se odvozuje od liturgického konání, k němuž patří 
shromažďování věřících (ecclesia), jež jsou živými kameny 
chrámu (srov. 1 Petr 2,5).

Totéž platí pro sakrální umění všeobecně, zvláště 
pro malířství a sochařství, v nichž se náboženská ikonografie 
má zaměřit na svátostnou mystagogii. Bližší poznání forem, 
které sakrální umění dokázalo vytvořit během staletí, může 
být velkou pomocí pro ty, kteří u umělců a architektů objed-
návají umělecká díla určená k liturgickým účelům. Proto je 
důležité, aby do výchovy seminaristů a kněží byly jako jeden 
z důležitých předmětů zahrnuty i dějiny umění se specifickým 
zaměřením na sakrální stavby nazírané ve světle liturgických 
norem. Je důležité, aby ve všem, co se týká eucharistie, byl cit 
pro krásu. Vážnost a péči je zapotřebí projevovat i mešním 
paramentům, posvátným nádobám a ostatnímu vybavení, aby 
svým vzájemným organickým a uspořádaným propojením 

18 Srov. SC 112–130.
19 Srov. Propositio 27.
20 Srov. tamtéž.
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živily úžas nad Božím tajemstvím, vyjadřovaly jednotu víry 
a posilovaly zbožnou úctu.21

Liturgický zpěv

42. V ars celebrandi zaujímá významné místo liturgický 
zpěv.22 V jednom ze svých slavných kázání sv. Augustin tvrdí: 
„Nový člověk ví, jaký je nový chvalozpěv. Zpěv je vyjádřením 
radosti. A když nad tím přemýšlíme o trochu víc, je vyjád-
řením lásky.“23 Boží lid shromážděný ke slavení zpívá Boží 
chvály. Ve své dvoutisícileté historii církev vytvořila a stále 
tvoří hudbu a zpěvy, které představují dědictví víry a lásky, jež 
se nesmí ztratit. V liturgii není  každý zpěv vhodný. Je třeba 
se vyhnout nicneříkajícímu nahodile provedenému zpěvu, 
anebo zavádění takových hudebních stylů, jež neodpovídají 
smyslu liturgie. Je-li zpěv součástí liturgie, musí se sjedno-
tit s formou obřadu slavení.24 A proto má všechno – text, 
melodie i provedení – odpovídat smyslu slaveného tajemství, 
částem obřadu i liturgické době.25 I když existují různé trendy 
a chvályhodné tradice, rád bych závěrem v souladu s přáním 
synodních otců připomenul, aby byl patřičně doceněn gre-
goriánský chorál26 jako vlastní zpěv římské liturgie.27

21 Ve všem, co se tohoto týká, je třeba věrně se držet ustanovení VPŘM 319–351.
22 Srov. VPŘM 39–41; SC 112–118.
23 Sermo 34,1: PL 38, 210.
24 Srov. Propositio 25: „Tak jako všechny umělecké projevy má být i zpěv ve vnitřním 
souladu s liturgií, účinně se podílet na jejím účelu; musí tedy vyjadřovat víru, modlitbu, 
obdiv, lásku k Ježíši přítomnému v eucharistii.“
25 Srov. Propositio 29.
26 Srov. Propositio 36.
27 Srov. SC 116; VPŘM 41.
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Struktura eucharistické slavnosti

43. Poté, co jsem připomněl nosné prvky ars celebrandi, 
které vyplynuly ze synodních jednání, chtěl bych více zaměřit 
pozornost na některé části struktury slavení eucharistie, jež 
si v naší době vyžadují zvláštní péči. Zachováme tak věrnost 
náročnému záměru liturgické reformy, kterou přijal II. vati-
kánský koncil v kontinuitě s celou velkou církevní tradicí.

Vnitřní jednota liturgických úkonů

44. Zejména je třeba uvažovat nad vnitřní jednotou obřadu 
mše svaté. Katecheze i způsob slavení by se měly vyhnout 
rozdělování obřadu na dvě části. Bohoslužba slova a eucha-
ristická liturgie – jako i úvodní a závěrečné obřady – „spolu 
souvisejí tak těsně, že tvoří jeden bohoslužebný úkon“28. 
Mezi Božím slovem a eucharistií existuje hluboké pouto. 
V naslouchání Božímu slovu se víra rodí a sílí (srov. Řím 
10,17). V eucharistii se  Slovo, které se stalo tělem, dává jako 
duchovní pokrm.29 Tak „z dvou stolů Božího slova a Kristova 
těla církev přijímá a nabízí věřícím chléb života“30. Proto je 
třeba mít neustále na paměti, že Boží slovo, jež církev při 
liturgii čte a hlásá, přivádí k eucharistii jako ke svému při-
rozenému cíli.

Bohoslužba slova

45. Spolu se synodou žádám, aby se bohoslužba slova 
vždy náležitě připravovala a žila. Proto velmi doporučuji, 

28 VPŘM 28; SC 56; Kongregace pro obřady: Instrukce Eucharisticum Mysterium, 
č. 3: AAS 57 (1967) 540–543.
29 Srov. Propositio 18.
30 Tamtéž.
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aby se v liturgii věnovala velká pozornost četbě  Božího slova 
dobře připravenými lektory. Nikdy nezapomínejme, že „když 
se v církvi čte Písmo svaté, Bůh sám mluví k svému lidu 
a Kristus, přítomný ve svém slově, hlásá radostnou zvěst“31. 
Dovolují-li to okolnosti, je možno začít několika úvodními 
slovy, která věřícím napomohou vědoměji naslouchat. Boží 
slovo bude dobře pochopeno, když je mu nasloucháno a když 
je přijímáno v duchu sjednocení s církví a s vědomím, že je 
v jednotě se svátostí eucharistie. Vždyť Slovo, které hlásá-
me a jemuž nasloucháme, je Slovo, jež se stalo tělem (srov. 
Jan 1,14) a má vnitřní vztah ke Kristově osobě a k svátostné 
podobě jeho přítomnosti. Kristus nehovoří v minulosti, ale 
v naší přítomnosti, tak jako je přítomen v liturgických úko-
nech. Na tomto svátostném pozadí křesťanského zjevení32 
poznání a studium Božího slova pomohou lépe docenit, slavit 
a prožívat eucharistii. I zde se potvrzuje pravda výroku, podle 
něhož „neznat Písmo znamená neznat Krista“33.

Pro dosažení tohoto cíle je třeba věřícím pomáhat, aby 
uměli docenit poklady Písma svatého obsažené v lekcionáři. 
Ať k tomu slouží pastorační aktivity, bohoslužba slova a čtení 
s modlitbou (lectio divina). Kromě toho ať se nezapomíná ani 
na ty formy modlitby, které potvrzuje tradice: liturgii hodin, 
především ranní chvály, nešpory a modlitbu před spaním, jakož 
i slavení vigilií. Modlitba žalmů, biblická čtení a čtení z velké 
tradice obsažené v posvátném oficiu mohou vést k hlubší zku-
šenosti s Kristovou událostí a s ekonomií spásy a tím obohatit 
chápání a prožívání eucharistického slavení.34

31 VPŘM 29.
32 Srov. Jan Pavel II.: Encyklika adresovaná biskupům katolické církve o vztazích mezi 
vírou a rozumem Fides et Ratio ze dne 14. září 1998, č. 13. Praha, Zvon 1999.
33 Sv. Jeroným: Comm. in Isaiam, Prol.: PL 24,17; srov. DV 25.
34 Srov. Propositio 31.
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Homilie

46. V souvislosti s důrazem na Boží slovo je nutno zkva-
litnit úroveň homilie. I ona je „důležitý liturgický prvek“35. 
Jejím úkolem je napomáhat plnějšímu porozumění a lepší 
účinnosti Božího slova v životě věřících. Proto si vysvěcení 
služebníci mají „pozorně připravit homilii na základě náležité 
znalosti Písma svatého“36. Je třeba vyhýbat se všeobecným 
a abstraktním homiliím. Žádám vysvěcené služebníky, aby 
v homilii kladli přečtené Boží slovo do úzkého vztahu k sla-
veným svátostem37 a k životu obce tak, aby se Boží slovo 
stalo skutečně oporou pro život církve.38 Zároveň je zapotřebí 
myslet i na katechetický a povzbuzující cíl homilie. Ať jsou 
věřícím s ohledem na tříletý cyklus nedělního lekcionáře 
a s moudrostí předkládána tematická kázání, která by v prů-
běhu liturgického roku probrala základní témata křesťanské 
víry, ať čerpají z toho, co s autoritou předkládá učitelský úřad 
církve ve čtyřech ,,sloupech“ Katechismu katolické církve 
a nedávného Kompendia: vyznání víry, slavení křesťanského 
tajemství, život v Kristu a křesťanská modlitba.39

Přinášení darů

47. Synodní otcové věnovali pozornost i přípravě darů. 
Není to jakási „pauza“ mezi bohoslužbou slova a slavením 

35 VPŘM 29; SC 7, 33, 52.
36 Propositio 19.
37 Srov. SC 52.
38 Srov. DV 21.
39 S vědomím tohoto cíle synoda vybídla k vypracování pastoračních pomůcek založených 
na tříletém cyklu lekcionáře, které by pomohly spojit příslušná čtení s naukou víry; srov. 
Propositio 19.
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eucharistie. To by popíralo smysl jediného obřadu skládají-
cího se ze dvou spojených částí. Toto jednoduché a pokorné 
gesto má velký význam: v chlebu a vínu, které přinášíme 
na oltář, je celé stvoření Kristem Vykupitelem přijato, aby bylo 
proměněno a přineseno Otci.40 V této perspektivě přinášíme 
na oltář i každé utrpení a bolest světa s jistotou, že v Božích 
očích je všechno cenné. Máme-li toto gesto prožívat v jeho 
autentickém významu, není ho třeba zatěžovat nevhodnými 
doplňky. Samo umožňuje zhodnocení té původní účasti, 
jakou Bůh od člověka žádá, aby Boží dílo bylo v člověku 
přivedeno k naplnění a aby tím byl dán plný smysl lidské 
práci, která se prostřednictvím slavení eucharistie spojuje 
s Kristovou vykupitelskou obětí.

Eucharistická modlitba

48. Eucharistická modlitba je „střed a vrchol celého 
slavení eucharistie“41. Její význam si zasluhuje patřičné 
zdůraznění. Různé eucharistické modlitby obsažené v misá-
lu nám jsou předávány živou tradicí církve a vyznačují 
se nevyčerpatelným teologickým a duchovním bohatstvím. 
Věřící je třeba vést k tomu, aby toto bohatství uměli docenit. 
Všeobecné pokyny k Římskému misálu nám v tom pomáhají, 
když připomínají základní prvky každé eucharistické mod-
litby: díkůvzdání, aklamaci, epiklézi, zprávu o ustanovení 
eucharistie, proměnění, anamnézi, obětování, přímluvy 
a závěrečnou doxologii.42 Eucharistická spiritualita a teo-
logická reflexe se vyjasňují tím, že je v anafoře nazírána 
hluboká jednota mezi vzýváním Ducha Svatého a zprávou 

40 Srov. Propositio 20.
41 VPŘM 78.
42 Srov. tamtéž, 78–79.
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o ustanovení,43 v němž „se koná oběť, kterou Kristus usta-
novil při Poslední večeři“44. „Církev zvláštními prosbami 
vyprošuje působení Ducha Svatého, aby věřícími přinesené 
dary byly proměněny a  staly se Kristovým tělem a krví a aby 
neposkvrněná oběť byla ke spáse těm, kdo na ní budou mít 
účast při svatém přijímání“45.

Pozdravení pokoje

49. Eucharistie je svou povahou svátostí pokoje. Tento 
rozměr eucharistického tajemství nachází v liturgickém 
slavení své zvláštní vyjádření v pozdravení pokoje. Jedná 
se o znamení velkého významu (srov. Jan 14,27). V naší 
době děsivě poznamenané různými konflikty získává toto 
gesto – i z pohledu běžné vnímavosti – zvláštní význam, 
neboť si v něm církev stále více uvědomuje svou úlohu 
prosit Pána o dar pokoje a jednoty pro sebe i pro celou lid-
skou rodinu. Pokoj je nepotlačitelnou touhou přítomnou 
v srdci každého člověka. Církev se stává hlasem volajícím 
po pokoji a smíření, který stoupá ze srdce každého člověka 
dobré vůle a obrací se k tomu, jenž „je náš pokoj“ (Ef 2,14) 
a který může smířit národy i jednotlivce také tam, kde lidská 
snaha selhává. Z toho lze vytušit intenzitu, s jakou je často 
pozdravení pokoje prožíváno při slavení liturgie. Přesto 
během zasedání biskupské synody zaznělo, že je toto gesto 
třeba mírnit, neboť může dosahovat přehnaného projevu 
a vzbudit ve shromáždění určitý zmatek před svatým při-
jímáním. Je dobré připomenout, že se z velkého významu 
tohoto gesta nic neubírá, koná-li se s potřebnou střídmostí, 

43 Srov. Propositio 22.
44 VPŘM 79d.
45 Tamtéž, 79c.
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jež vede k zachování atmosféry vhodné pro slavení; napří-
klad při pozdravení pokoje se lze pozdravit jen s těmi, kdo 
stojí nejblíže.46

Podávání a přijímání eucharistie

50. Dalším momentem slavení, o němž je třeba se zmí-
nit, je podávání a přijímání eucharistie. Žádám všechny, 
a zvláště vysvěcené služebníky i ty, kdo jsou řádně připraveni 
a v případě skutečné nutnosti i pověřeni službou podávání 
eucharistie, ať udělají vše pro to, aby tento úkon ve své  jed-
noduchosti odpovídal významu osobního setkání s Pánem 
Ježíšem ve svátosti. Pokud jde o předpisy pro správnou praxi, 
odkazuji na nedávno vydané dokumenty.47 Ať se všechna 
společenství křesťanů věrně přidržují platných norem a vidí 
v nich projev víry a lásky, jakou všichni máme mít k této 
vznešené svátosti. Nemá se také zanedbávat vzácná chvíle 
– díkůvzdání po svatém přijímání; kromě vhodné písně může 
velmi prospět i chvíle tichého usebrání.48

Chtěl bych ještě upozornit na jeden pastorační problém, 
s nímž jsme v naší době často konfrontováni. Mám na mysli 
některé případy, jako jsou mše svaté slavené při svatbách, 
pohřbech a jiných podobných událostech, kterých se účastní 
kromě praktikujících věřících i tací, kteří již dlouho nepři-
stupují k oltáři nebo se nacházejí v životní situaci, která jim 
přístup ke svátostem neumožňuje. Jindy se stává, že jsou 

46 Vzal jsem v úvahu starobylé a úctyhodné zvyky a přání vyjádřené synodními otci 
a požádal jsem kompetentní dikastéria, aby prostudovala možnost přesunout pozdravení 
pokoje na jiné místo, např. před přinášení darů na oltář. Tato volba by mimo jiné významně 
odkazovala na Pánovu výzvu  o nezbytnosti smíření dříve, než se přináší oběť Bohu (srov. 
Mt 5,23n); srov. Propositio 23.
47 Srov. RS 80–96.
48 Srov. Propositio 34.
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přítomni členové jiných křesťanských vyznání, nebo dokonce 
jiných náboženství. Podobné situace nastávají i v kostelech 
kulturních metropolí, které jsou cílem návštěvníků. Proto 
je nezbytné najít stručný a účinný způsob, jak všechny upo-
zornit na smysl svátostného přijímání i na podmínky účasti 
na něm. Tam, kde dochází k takovým situacím, při nichž 
není možné zaručit náležité pochopení významu eucharistie, 
je třeba zvážit možnost nahradit mši svatou bohoslužbou 
slova.49

Propuštění – „Ite, missa est“

51. Nakonec bych se chtěl zastavit u toho, co synodní otco-
vé řekli o propuštění na závěr mše svaté. Po požehnání jáhen 
nebo kněz propouští lid slovy: Ite, missa est. V tomto pozdra-
vu je možno zachytit vztah mezi slavenou mší a křesťanským 
posláním ve světě. Ve starověku slovo „missa“ znamenalo 
pouhé „propuštění“, avšak v křesťanském používání nabývalo 
stále hlubšího významu, až se výraz „propuštění“ změnil 
na „poslání“. Tento pozdrav stručně vyjadřuje misijní pova-
hu církve. Proto je správné napomoci Božímu lidu  hlouběji 
pochopit základní dimenzi církevního života a vycházet při 
tom i z liturgie. K tomu lze použít schválené texty modliteb 
nad lidem a závěrečného požehnání, které by tuto spojitost 
jasně vyjadřovaly.50

49 Srov. Propositio 35.
50 Srov. Propositio 24.
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Actuosa participatio

Autentická účast

52. II. vatikánský koncil kladl zvláštní důraz na aktivní, 
plnou a plodnou účast celého Božího lidu na slavení eucha-
ristie.51 Obnova uskutečněná v posledních letech prokázala 
značný pokrok ve směru, jaký koncilní otcové doporučili. 
Nemůžeme však zakrývat, že nejednou došlo k určitému 
nepochopení smyslu této aktivní účasti. Je proto vhodné 
objasnit, že tímto pojmem není myšlena jen obyčejná vnější 
činnost během slavení. Aktivní účast doporučovanou konci-
lem je třeba  chápat v podstatnějším smyslu slova a vycházet 
při tom z hlubšího uvědomění slaveného tajemství a jeho 
vztahu ke každodennímu životu. Nadále platí doporučení 
koncilní konstituce Sacrosanctum Concilium, která nabádá  
věřící, aby se neúčastnili slavení eucharistie „jako stranou 
stojící a němí diváci“, ale že „mají mít uvědomělou, zbožnou 
a aktivní účast na posvátném úkonu“52. Koncil v této úvaze 
dále pokračoval  a věřící vyzval, „aby se poučili Božím slovem 
a posilnili hostinou těla Páně a aby vzdávali díky Bohu. Mají 
přinášet neposkvrněný obětní dar nejen rukama kněze, ale 
i spolu s ním, a tím se mají učit obětovat sami sebe. Prostřed-
nictvím Krista mají den ze dne dorůstat k dokonalejší jednotě 
s Bohem i mezi sebou.“53

Účast a kněžská služba

53. Krása a harmonie liturgických úkonů nacházejí 
výmluvné vyjádření v rámci uceleného bohoslužebného 

51 Srov. SC 14–20; 30n; 48n; RS 36–42.
52 Č. 48.
53 Tamtéž.
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obřadu, v němž je každý zván k aktivní účasti. To s sebou 
přináší uznání různých hierarchických úloh zakompono-
vaných do samotného slavení. Je užitečné připomenout, že 
aktivní účast na mši nesouvisí s vykonáváním určité zvláštní 
služby. Aktivní účasti věřících neprospívá zmatek pocháze-
jící z neschopnosti rozlišit v církevní obci různé úlohy, které 
jednomu každému náleží.54 Zvláště je třeba, aby byly jasně 
vymezeny specifické úlohy, které se týkají kněze. Jak potvrzuje 
církevní tradice, on je tím, kdo nenahraditelným způsobem 
předsedá slavení eucharistie od úvodního pozdravu až 
po závěrečné požehnání. V síle přijatého svěcení představuje 
Ježíše Krista, hlavu církve, a svým způsobem i církev.55 Každé 
slavení eucharistie je řízeno biskupem, „ať už jím osobně, ane-
bo prostřednictvím kněží, jeho pomocníků“56. Pomáhá mu 
při tom jáhen, který má při slavení některé specifické úlohy 
– připravit oltář a pomáhat knězi, číst evangelium a případ-
ně i kázat, předkládat věřícím úmysly společných modliteb 
a podávat jim eucharistii.57  K těmto službám  vázaným na svá-
tost svěcení přistupují i jiné liturgické služby a je chvalitebné, 
když je vykonávají řeholníci nebo připravení laici.58

54 Srov. Kongregace pro klérus a jiná dikastéria římské kurie: Instrukce k některým 
otázkám ohledně možnosti laiků podílet se na službách vykonávaných kněžími Ecclesiae 
de mysterio ze dne 15. srpna 1997. Praha, ČBK 2001.
55 Srov. Propositio 33.
56 VPŘM 92.
57 Srov. tamtéž, 94.
58 Srov. II. vatikánský koncil: Dekret o apoštolátu laiků Apostolicam actuositatem ze dne 
18. listopadu 1965, č. 24. In: Dokumenty II. vatikánského koncilu. Praha, Zvon 1995; VPŘM 
95–111; RS 43–47; Propositio 33: „Do těchto služeb je třeba uvádět zvláštním pověřením 
a podle reálných potřeb slavícího společenství. Osoby pověřené laickými liturgickými 
službami je třeba vybírat pozorně, mají být dobře připravené a má se jim poskytovat 
trvalá formace. Jejich jmenování musí být časově ohraničené. Tyto osoby musí být známy 
ve společenství a má se jim od něho dostávat vděčného uznání.“
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Slavení eucharistie a inkulturace

54. S ohledem na základní usnesení II. vatikánského kon-
cilu byl vícekrát zdůrazněn význam aktivní účasti věřících 
na eucharistické oběti. Aby se toto jejich zapojení usnadnilo, 
lze přijmout některá  přizpůsobení, která odpovídají růz-
ným kontextům a rozličným kulturám.59 Fakt, že toho bylo 
někdy zneužito, nepopírá platnost tohoto principu, který má 
být dodržován podle skutečných potřeb církve, jež prožívá 
a slaví totéž Kristovo tajemství v různých kulturních okolnos-
tech. Pán Ježíš v tajemství vtělení tím, že se narodil ze ženy 
jako opravdový člověk (srov. Gal 4,4), vstoupil do přímého 
vztahu nejen s očekáváním přítomným ve Starém zákoně, 
ale i s očekáváním všech lidí. Tím ukázal, že se Bůh chce 
s námi setkávat v naší každodenní situaci. Proto při slavení 
eucharistie je pro účinnější účast věřících na svatých tajem-
stvích užitečné pokračovat v procesu inkulturace a zvažovat 
možnosti adaptace, jež se nacházejí ve Všeobecných pokynech 
k Římskému misálu60 interpretovaných ve světle IV. instrukce 
Kongregace pro bohoslužbu a svátosti Varietates legitimae 
z 25. ledna 199461 a ve směrnicích vyjádřených papežem 
Janem Pavlem II., v posynodálních exhortacích Ecclesia 
in Africa, Ecclesia in America, Ecclesia in Asia, Ecclesia in 
Oceania, Ecclesia in Europa.62 Za tím účelem doporučuji bis-

59 Srov. SC 37–42.
60 Srov. VPŘM 386–399.
61 AAS 87 (1995) 288–314.
62 Jan Pavel II.: Posynodální apoštolská exhortace Ecclesia in Africa ze dne 14. září 1995, 
č. 55–71: AAS 88 (1996) 34–47; Jan Pavel II.: Posynodální apoštolská exhortace Ecclesia 
in America ze dne 22. ledna 1999, č. 16, 40, 64, 70–72: AAS 91 (1999) 752–753; 775–776; 
799; 805–809; Jan Pavel II.: Posynodální apoštolská exhortace Ecclesia in Asia ze dne 
6. listopadu 1999, č. 21n: AAS 92 (2000) 482–487; Jan Pavel II.: Posynodální apoštolská 
exhortace Ecclesia in Oceania ze dne 22. listopadu 2001, č. 16: AAS 94 (2002) 382–384; Jan 
Pavel II.: Posynodální apoštolská exhortace o Ježíši Kristu žijícím ve své církvi, prameni 
naděje pro Evropu Ecclesia in Europa ze dne 28. června 2003, č. 58–60. Praha, ČBK 2003.
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kupským konferencím, aby usilovaly  o správnou rovnováhu 
mezi kritérii a směrnicemi, které už byly zveřejněny, a novými 
adaptacemi,63 vždy se souhlasem Apoštolského stolce.

Osobní podmínky pro „actuosa participatio“

55. Když se synodní otcové zabývali tématem actuosa 
participatio věřících na posvátném obřadu, vyzdvihli také 
osobní podmínky, v nichž se má každý nacházet, aby jeho 
účast byla plodná.64 Jednou z nich je duch trvalé konverze, 
který má charakterizovat život všech věřících. Nelze očekávat 
aktivní účast na eucharistické liturgii, když se k ní přistupuje 
povrchně, aniž by se člověk předtím zamyslel nad svým živo-
tem. K tomu vede např. usebrání a ztišení, alespoň  chvíli před 
začátkem liturgie, půst, a pokud je to nutné, svátostná zpověď. 
Srdce smířené s Bohem uschopňuje k pravé účasti. Zvláště je 
třeba věřícím připomínat, že actuosa participatio na svatých 
tajemstvích nemůže být dosažena, pokud se zároveň neusi-
luje o aktivní  přítomnost v životě církve v její celosti, včetně 
misijní snahy o vnášení Kristovy lásky do nitra společnosti.

Plnou účast na eucharistii má člověk tehdy, když přistoupí 
k oltáři, aby přijal svaté přijímání.65 Avšak je nutno dbát na to, 
aby oprávněnost předchozího tvrzení nevedla k zavedení 
určitého automatismu mezi věřícími, jako by samotná pří-
tomnost v kostele během liturgie znamenala právo či dokonce 
povinnost přistoupit k eucharistickému stolu. I když není 
možné přijímat eucharistii, účast na mši svaté zůstává nezbyt-
ná, platná, významná a plodná. Za těchto okolností je dobré 
rozvíjet touhu po plném spojení s Kristem, např. duchovním 

63 Srov. Propositio 26.
64 Srov. Propositio 35; SC 11.
65 Srov. KKC, č. 1388; SC 55.
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přijímáním, které připomínal Jan Pavel II.66 Doporučují ho 
také svatí učitelé duchovního života.67

Účast nekatolických křesťanů

56. V diskusi o účasti se nevyhneme hovoru o křesťanech 
patřících do církví a církevních společenství, které nejsou 
v plném společenství s katolickou církví. Vnitřní souvislost, 
která existuje mezi eucharistií a jednotou církve na jedné 
straně vyvolává horoucí touhu po dni, kdy budeme moci 
spolu se všemi věřícími v Krista slavit božskou eucharistii 
a tak vyjádřit viditelnou plnost jednoty, kterou Kristus chtěl 
pro své učedníky (srov. Jan 17,21). Na druhé straně úcta, která 
nás váže ke svátosti Kristova těla a krve, nedovoluje dělat z ní 
obyčejný „prostředek“ použitý bez rozlišení k dosažení této 
jednoty.68 Eucharistie nevyjadřuje jen naše osobní společen-
ství s Ježíšem Kristem, ale zahrnuje i plné communio s církví. 
To je důvod, proč s bolestí, ale nikoli bez naděje, žádáme 
nekatolické křesťany o pochopení a respekt k našemu pře-
svědčení, jež se odvolává na Bibli a tradici. Považujeme svaté 
přijímání a příslušnost k církevnímu společenství za tak úzce 
propojené, že je v zásadě nemožné ze strany nekatolíků jedno 
přijímat a druhé odmítat. Ještě více matoucí by bylo právně 
uznat koncelebraci se služebníky církví nebo církevních 
společenství, která nejsou v plném společenství s katolickou 
církví. Přesto s ohledem na věčnou spásuzůstává platné, že 
lze umožnit přístup jednotlivým nekatolickým křesťanům 

66 Srov. EE 34.
67 Jako např. sv. Tomáš Akvinský: Summa Theologiae III, q. 80, a. 1,2; sv. Terezie 
od Ježíše: Cesta k dokonalosti, kap. 35. Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 2002. 
Nauka byla hodnověrně potvrzena tridentským koncilem, sess. XIII, c. VIII.
68 Srov. Jan Pavel II.: Encyklika o ekumenickém úsilí Ut unum sint ze dne 25. května 
1995, č. 8. Praha, Zvon 1995.
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k eucharistii, k svátosti smíření a pomazání nemocných. To 
však předpokládá, že se nacházejí v určitých přesně daných 
a výjimečných situacích, splňujících přesné podmínky.69 Ty 
jsou jasně vymezeny v Katechismu katolické církve70 a v jeho 
Kompendiu71. Povinností každého je, aby se jich věrně při-
držoval.

Účast prostřednictvím sdělovacích prostředků

57. Díky obrovskému rozvoji sdělovacích prostředků 
získalo slovo „účast“ mnohem širší význam, než mělo 
v minulosti. S uspokojením uznáváme, že tyto prostředky 
nabízejí nové možnosti i ve vztahu ke slavení eucharistie.72 
To vyžaduje od pastoračních pracovníků, činných v oblasti 
médií, zvláštní přípravu a smysl pro zodpovědnost. Uveďme 
jako příklad mši svatou přenášenou televizí. Je třeba věnovat 
zvláštní pozornost tomu, aby se tam slavila nejen v důstojných 
a dobře připravených prostorách, ale aby také respektovala 
liturgické předpisy.

Je tu těž otázka hodnotné účasti na mši svaté umožněné 
prostřednictvím sdělovacích prostředků. Ten, kdo tyto přeno-
sy sleduje, musí vědět, že za normálních okolností nesplňuje 
přikázání povinné účasti ve sváteční den. Filmové výrazové 

69 Srov. Propositio 41; II. vatikánský koncil: Dekret o ekumenismu Unitatis redinte-
gratio, č. 8, 15. In: Dokumenty II. vatikánského koncilu. Praha, Zvon 1995; Jan Pavel II.: 
Ut unum sint, č. 46; EE 45–46; CIC, kán. 844 §§ 3–4; Kodex kánonů východních církví. Kán. 
671 §§ 3–4; Papežská rada pro jednotu křesťanů: Direktář k provádění ekumenických 
principů a norem ze dne 25. března 1993, č. 125, 129–131. Praha, ČBK 1995.
70 Srov. č. 1398–1401.
71 Srov. Kompendium katechismu katolické církve, č. 293. Kostelní Vydří, Karmelitánské 
nakladatelství 2006.
72 Srov. Papežská rada pro hromadné sdělovací prostředky: Pastorální instrukce 
o sdělovacích prostředcích u příležitosti 20. výročí „Communio et Progressio“ Aetatis 
novae ze dne 22. února 1992. In: Dokumenty o sdělovacích prostředcích. Praha, ČBK 1996, 
s. 85–116.
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prostředky skutečnost jen předvádějí, ale jako takovou ji 
nezpřítomňují.73 Je velmi chvályhodné, když se nemocní 
a staří lidé účastní  sváteční mše svaté prostřednictvím roz-
hlasových nebo televizních přenosů. Nelze však totéž říci 
o někom, kdo by sledováním přenosu chtěl ospravedlnit to, 
že nejde do kostela, aby se tam zúčastnil eucharistického 
slavení ve shromáždění živé církve.

„Actuosa participatio“ nemocných

58. Pokud jde o ty, kteří se pro nemoc nebo stáří nemohou 
dostavit na místa bohoslužby, chtěl bych zaměřit pozornost 
celé církevní obce na pastorační nezbytnost zajistit duchovní 
péči nemocným, těm, kdo zůstávají ve svých domovech nebo 
se nacházejí v nemocnici. Jejich situace byla na synodě více-
krát připomínána. Je třeba zajistit, aby tito naši bratři mohli 
často přistupovat ke svatému přijímání. Když se posílí jejich 
vztah k ukřižovanému a vzkříšenému Kristu, budou moci 
vnímat, že jejich život je skrze obětování vlastního utrpení 
ve spojení s obětí našeho Pána plně včleněn do života a poslá-
ní církve. Zvláštní pozornost je nezbytné věnovat postiženým. 
Tam, kde to jejich podmínky dovolují, má církevní obec pod-
porovat jejich účast na slavení v místě bohoslužby. S ohledem 
na to je třeba v sakrálních budovách odstraňovat  případné 
překážky, které postiženým znemožňují přístup.

A je rovněž třeba, aby – nakolik je to možné – svaté 
přijímání bylo zajištěno i mentálně postiženým, kteří jsou 
pokřtěni a biřmováni. Oni přijímají eucharistii také ve víře 
své rodiny či komunity, jež je doprovází.74

73 Srov. Propositio 29.
74 Srov. Propositio 44.
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Starost o vězně

59. Duchovní tradice církve na základě konkrétních Kris-
tových slov (srov. Mt 25,36) stanovila návštěvu vězňů jako 
jeden ze skutků tělesného milosrdenství. Ti, kdo se nacházejí 
ve vězení, mají zvláště zapotřebí, aby je ve svátosti eucharistie 
navštívil sám Pán. Zakoušet blízkost církevní obce, účastnit 
se eucharistie a přijímat svaté přijímání v tomto zvláštním 
a bolestném období života může podpořit růst jejich víry 
a jejich návrat do společnosti. Tlumočím přání synodního 
shromáždění a žádám diecéze, aby v rámci možností inves-
tovaly síly do pastoračních aktivit zaměřených na duchovní 
péči o uvězněné.75

Migranti a účast na eucharistii

60. Když se synoda dotkla problému těch, kdo jsou z růz-
ných důvodů nuceni opustit vlastní zemi, vyjádřila zvláštní 
vděčnost všem, kdo se věnují pastorační péči o migranty. 
V tomto kontextu je třeba zvláštní péči věnovat migrantům 
patřícím k východním katolickým církvím, jimž se ke vzdá-
lenosti od domova přidává i  nesnáz účastnit se eucharis-
tické liturgie svého obřadu. Tam, kde je to možné, jim má 
být proto umožněno, aby jim sloužili kněží jejich obřadu. 
V každém případě prosím biskupy, aby přijímali tyto bratry 
v Kristově lásce. Setkání věřících různých obřadů se může 
také stát příležitostí ke vzájemnému obohacení. Tím myslím 
na užitek, který může, zejména pro kněze, vzejít z poznání 
různých tradic.76

75 Srov. Propositio 48.
76 Takové poznání je možné zprostředkovat i během let formace kandidátů kněžství 
v semináři prostřednictvím vhodných iniciativ; srov. Propositio 45.
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Koncelebrace při velkých shromážděních

61. Synodní shromáždění se ve svých úvahách zabývalo 
i kvalitou účasti na liturgiích, které se konají při zvláštních 
příležitostech a na nichž je kromě velkého počtu věřících 
i mnoho koncelebrujících kněží.77 Na jednu stranu je snad-
né ocenit tyto momenty, zvláště když jim předsedá biskup 
obklopený svým presbyteriem a jáhny. Na druhou stranu 
však při těchto příležitostech může dojít k problémům, 
pokud jde o citlivé vyjádření jednoty presbyteria, zejména 
při eucharistické modlitbě a při rozdávání svatého přijímání. 
Je nezbytné předcházet tomu, aby při koncelebraci během 
velkých shromáždění docházelo k roztříštěnosti. Naopak je 
nutno zajistit vhodné prostředky pro koordinaci a úpravu 
bohoslužebného prostoru tak, aby kněžím i věřícím byla 
umožněna plná a reálná účast. Je však třeba mít na paměti, 
že se jedná o koncelebrace výjimečné povahy a omezené 
na mimořádné situace.

Latinský jazyk

62. To, co bylo řečeno, však nemá  zastínit hodnotu těchto 
svým rozsahem velkých liturgií. Mám na mysli zvláště velká 
slavení, která se konají během mezinárodních setkání a dnes 
jsou stále častější a která je třeba umět správně zhodnotit. Aby 
byla lépe vyjádřena jednota a univerzalita církve, chtěl bych 
doporučit to, co navrhla biskupská synoda v souladu se směr-
nicemi II. vatikánského koncilu.78 S výjimkou čtení, homilie 
a přímluv je dobré, aby taková slavení probíhala v latinském 
jazyce. V latině by taktéž měly být přednášeny nejznámější 

77 Srov. Propositio 37.
78 Srov. SC 36 a 54.
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modlitby pocházející z církevní tradice79 a některé jejich 
části by mohly být provedeny formou gregoriánského zpěvu. 
Obecněji pak žádám, aby se budoucí kněží už v semináři 
připravovali na porozumění latině a v ní slavené mši svaté, 
jakož i na používání latinských textů a gregoriánského zpěvu. 
Neměla by se zanedbávat možnost vést i věřící tak, aby znali 
nejznámější modlitby latinsky a zpívali určité části liturgie 
v gregoriánském chorálu.80

Slavení eucharistie v malých skupinách

63. Značně odlišná situace vzniká při některých pastorač-
ních příležitostech, kdy se pro vědomější, aktivnější a plodněj-
ší účast upřednostňuje slavení v malých skupinách. I přesto, 
že je třeba uznat jejich výchovnou moc, nelze je vytrhnout 
z celkového pastoračního plánu diecéze. Kdyby se takové 
zkušenosti vnímaly jako protiklad či paralela  k životu parti-
kulární církve by ztrácely svůj pedagogický charakter. Proto 
synoda zdůraznila některá kritéria, jež je nutné dodržovat. 
Malé skupiny mají vést ke sjednocování společenství, ne 
k jeho tříštění; tato zásada musí být uplatňována v konkrétní 
praxi. Zmíněné skupiny mají napomáhat plodné účasti celého 
společenství a – nakolik je to možné – zachovávat jednotu 
liturgického života v jednotlivých rodinách.81

79 Srov. Propositio 36.
80 Srov. tamtéž.
81 Srov. Propositio 32.
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Slavení s niternou účastí

Mystagogická katecheze

64. Velká liturgická tradice církve učí, že k plodné účasti 
je zapotřebí osobně se snažit odpovídat na slavené tajem-
ství obětováním svého života Bohu v jednotě s Kristovou 
obětí za spásu celého světa. Z toho důvodu biskupská 
synoda doporučuje, aby se ve věřících pěstoval vnitřní 
soulad niterných postojů s vnějšími gesty a slovy. Kdyby 
chyběl, hrozilo by našemu liturgickému slavení, jakkoli 
animované by bylo, že skončí u pouhého ritualismu. Proto 
je třeba prosazovat výchovu k eucharistické víře, která by 
disponovala věřící k osobnímu prožívání toho, co slaví. 
Jaké výchovné prostředky mohou být vhodné s ohledem 
na zásadní význam této osobní a vědomé participatio? 
Synodní otcové jednomyslně poukázali na cestu katecheze 
mystagogického charakteru, která by věřící vedla k tomu, 
aby stále hlouběji vstupovali do slavených tajemství.82 Pro 
zvláštní vztah mezi ars celebrandi a actuosa participatio je 
zapotřebí zdůraznit, že „nejlepší katechezí o eucharistii 
je dobře sloužená eucharistie“.83 Liturgie již svou vnitřní 
povahou působí pedagogicky, takže uvádí věřící do poznání 
slaveného tajemství. Proto v nejstarší církevní tradici měla 
formační cesta křesťana – aniž by se zanedbávalo systema-
tické poznání obsahu víry – vždy zkušenostní charakter, 
v němž bylo rozhodující živé a přesvědčivé setkání s Kris-
tem hlásaným autentickými svědky. V tomto smyslu ten, 
kdo uvádí do tajemství, je nejprve svědkem. Toto setkání 
se prohlubuje při katechezi a nachází svůj zdroj i vrchol 

82 Srov. Propositio 14.
83 Propositio 19.
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ve slavení eucharistie. Z této základní struktury křesťanské 
zkušenosti vychází mystagogický itinerář, v němž se vždy 
musí pamatovat na přítomnost tří prvků.

a) Jde o interpretaci obřadů ve světle spásných událostí 
v souladu s živou tradicí církve. Slavení eucharistie v jejím 
nekonečném bohatství obsahuje neustálé odkazy na dějiny 
spásy. V ukřižovaném a vzkříšeném Kristu je nám dáno 
oslavovat ryzí střed, v němž je všechno sjednoceno (srov. 
Ef 1,10). Už od počátku chápala křesťanská obec události 
Ježíšova života, zvláště velikonoční tajemství, v souvislosti 
s celým starozákonním putováním.

b) Mystagogická katecheze se mimo jiné má snažit o uve-
dení do smyslu jednotlivých znamení, která jsou v obřadech 
obsažena. Je to zvláště naléhavý úkol v současné  přetechni-
zované době, kdy hrozí riziko, že ztratíme schopnost vnímat 
význam znamení a symbolů. Spíše než informovat má mysta-
gogická katecheze probouzet a vychovávat citlivost věřících, 
aby vnímali řeč znamení a gest, která ve spojení se slovem 
obřad utvářejí.

c) Mystagogická katecheze má také usilovat o to, aby 
ukázala význam obřadů v souvislosti s křesťanským životem 
ve všech jeho rozměrech: v práci  a angažovanosti, v myšlení 
a v citovém životě, v činnosti a v odpočinku. V rámci mysta-
gogického itineráře je třeba objasnit vztah mezi tajemstvími 
slavenými při obřadu a misijní zodpovědností věřících. 
V tomto smyslu je zralým výsledkem mystagogie vědomí, že 
náš život se postupně proměňuje slavením svatých tajemství. 
Ostatně cílem celé křesťanské výchovy je formovat věřícího 
jako „nového člověka“ ke zralé a dospělé víře, díky níž je 
schopen vydávat ve svém prostředí svědectví o křesťanské 
naději, která ho v životě vede.
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Abychom mohli v našich církevních obcích rozvíjet tuto 
výchovnou úlohu, je nutné mít vhodně připravené vycho-
vatele. Celý Boží lid má cítit závazek k této formaci. Každé 
křesťanské společenství je povoláno, aby bylo místem peda-
gogického uvádění do tajemství, která se ve víře slaví. Proto 
synodní otcové zdůraznili vhodnost většího zapojení jed-
notlivých společností zasvěceného života, hnutí a sdružení, 
jež skrze udělená charizmata mohou do křesťanské formace 
vnášet nový elán.84 Ani v naší době není Duch Svatý skoupý 
ve vylévání svých darů pro apoštolské poslání církve, jejímž 
úkolem je šíření víry a výchova až k její plné zralosti.85

Úcta k eucharistii

65. Přesvědčivým důkazem účinnosti eucharistické 
katecheze na věřící je růst jejich smyslu pro tajemství Boha 
přítomného mezi námi. Tento smysl je možné uchovávat 
typickými projevy úcty k eucharistii, k nimž má věřící dovést 
mystagogická cesta.86 Myslím tím důležitost gest a postojů, 
jako je pokleknutí během vrcholných okamžiků eucharistic-
ké modlitby. Abychom se přizpůsobili oprávněné různosti 
znamení, která se používají v kontextu různých kultur, každý 
má žít a vyjadřovat své vědomí toho, že se při každém sla-
vení nachází před nekonečným Božím majestátem. Tento 
majestát k nám přichází pokorným způsobem ve svátostných 
znameních.

84 Srov. Propositio 14.
85 Srov. Benedikt XVI.: Homilie o  prvních svatodušních nešporách ze dne 3. června 
2006: AAS 98 (2006) 509.
86 Srov. Propositio 34.
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Adorace a eucharistická zbožnost

Vnitřní vztah mezi slavením eucharistie a adorací

66. Jedním z nejsilnějších okamžiků synody byla eucha-
ristická adorace, k níž jsme se spolu s mnoha věřícími 
shromáždili v bazilice sv. Petra. Nejen slovy, ale i tímto gestem 
modlitby chtělo shromáždění biskupů upozornit na význam 
vnitřního vztahu mezi slavením eucharistie a adorací. 
V tomto významném aspektu víry církve se nachází jeden 
z rozhodujících prvků na cestě církve, který se realizuje 
po liturgické reformě požadované II. vatikánským koncilem. 
Zatímco reforma dělala první kroky, vnitřní vztah mezi mší 
svatou a adorací Nejsvětější svátosti se nejednou nechápal 
dostatečně jasně. Jedna z tehdy rozšířených námitek vychá-
zela z předpokladu, že eucharistický chléb nebyl dán proto, 
abychom jej kontemplovali, ale abychom jej jedli. Ve světle 
zkušenosti církve s modlitbou se takový protiklad ukázal 
jako nepodložený. Už sv. Augustin řekl: „Nemo autem illam 
carnem manducat, nisi prius adoraverit; peccemus non adoran-
do – Nikdo ať nejí tento chléb, když ho předtím neadoroval; 
hřešili bychom, kdybychom ho neadorovali.“87 V eucharistii 
nám přichází vstříc Boží Syn a chce se s námi spojit. Eucha-
ristická adorace není nic jiného než přirozené rozvinutí 
eucharistického slavení, které je nejvyšším skutkem adorace 
v církvi.88 Přijímat eucharistii znamená adorovat svým posto-
jem toho, jehož přijímáme. Právě tak a jen tak se s ním stá-
váme jedním a zakoušíme jistým způsobem předzvěst krásy 
nebeské liturgie. Úkon adorace mimo mši svatou prodlužuje 

87 Enarrationes in Psalmos 98,9: CCL XXXIX, 1385; srov. Benedikt XVI.: Promluva 
k římské kurii ze dne 22. prosince 2005: AAS 98 (2006) 44–45.
88 Srov. Propositio 6.
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a zintenzivňuje to, co se konalo během slavení liturgie. Vždyť 
„jen v adoraci může dozrávat hluboké a pravé přijetí. A právě 
v tomto osobním úkonu setkání s Pánem dozrává i sociální 
poslání, které je v eucharistii zahrnuto a které chce prolomit 
bariéry nejen mezi Pánem a námi, ale také a především bari-
éry, které nás oddělují jedny od druhých.“89

Praxe eucharistické adorace

67. Spolu se synodním shromážděním doporučuji pastý-
řům církve a Božímu lidu praxi eucharistické adorace, ať už 
osobní nebo společné.90 K tomu může velmi dobře dopomoci 
vhodná katecheze, při níž se věřícím vysvětlí, jak je tento  
úkon úcty k Bohu důležitý, neboť vede k hlubšímu a plodněj-
šímu prožívání slavené liturgie. V mezích možností, zejména 
v hustě obydlených oblastech, by bylo vhodné určit kostely 
nebo oratoře, které by byly vyhrazeny pro stálou eucharis-
tickou adoraci. Kromě toho doporučuji, aby při katechetické 
formaci a zvláště během přípravy na první svaté přijímání 
byly děti uváděny do smyslu a krásy přebývání v Ježíšově 
společnosti a pěstoval se v nich  úžas z jeho přítomnosti 
v eucharistii.

Chtěl bych vyjádřit svůj obdiv a podporu všem společnos-
tem zasvěceného života, jejichž členové věnují část svého času 
eucharistické adoraci. Tím všem nabízejí příklad lidí, kteří 
se nechávají utvářet Pánovou reálnou přítomností. Stejně tak 
toužím povzbudit sdružení a spolky věřících, které přijímají 
tuto praxi jako svůj speciální závazek a tím jsou důležitým 

89 Benedikt XVI.: Promluva k římské kurii ze dne 22. prosince 2005: AAS 98 (2006) 
45.
90 Srov. Propositio 6; Kongregace pro bohoslužbu a svátosti: Lidová zbožnost a litur-
gie. Směrnice a zásady ze dne 17. prosince 2001, č. 164–165. Vatikán 2002; Kongregace 
pro obřady: Instrukce Eucharisticum Mysterium: AAS 57 (1967) 539–573.
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místem kontemplace v církvi a upozorňují na Kristovo ústřed-
ní místo v životě jednotlivců i společenství.

Formy eucharistické zbožnosti

68. Osobní vztah, který si jednotlivý věřící vytváří s Ježí-
šem přítomným v eucharistii, jej vždy odkazuje k církevnímu 
společenství jako celku a živí v něm vědomí jeho příslušnosti 
ke Kristovu tělu. Proto vyzývám nejen jednotlivé věřící, aby 
si osobně našli čas a setrvali v modlitbě před Nejsvětější svá-
tostí, ale považuji za potřebné povzbudit i samotné farnosti 
a další církevní skupiny, aby podporovaly chvíle komunitní 
adorace. Svou hodnotu si pochopitelně uchovávají i všechny 
dosud existující formy eucharistické zbožnosti. Mám na mysli 
například eucharistická procesí, především tradiční procesí 
při slavnosti Corpus Domini, pobožnost čtyřiceti hodin91*. 
místní, národní i mezinárodní eucharistické kongresy a jiné 
podobné iniciativy. Po vhodné obnově a přizpůsobení 
různým okolnostem si tyto formy zbožnosti zaslouží, aby 
se rozvíjely i dnes.92

Umístění svatostánku v kostele

69. Vzhledem k důležitosti uchovávání eucharistie, ado-
race a úcty ke svátosti Kristovy oběti si biskupská synoda 
položila otázku vhodného umístění svatostánku v prostoru 
našich kostelů.93 Jeho správné umístění napomáhá k poznání 
Kristovy reálné přítomnosti v Nejsvětější svátosti. Proto je tře-
ba, aby místo, kde se uchovávají eucharistické způsoby, bylo 

91 * Pozn. red.: Jedná se o adoraci, která trvá čtyřicet hodin (původně od Velkého pátku 
do rána Velikonoční neděle) – v Itálii od 16. stol. rozšířená lidová pobožnost.
92 Srov. Relatio post disceptationem, 11: OR, 14. října 2005, s. 5.
93 Srov. Propositio 28.
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pro každého, kdo vstoupí do kostela, snadno rozpoznatelné 
díky věčnému světlu. Je třeba pamatovat na architektonické 
uspořádání sakrálních staveb. V kostelích, kde není kaple 
Nejsvětější svátosti a svatostánek je umístěn na hlavním oltáří, 
je vhodné ho i nadále používat pro uchovávání a adorování 
eucharistie. Je však třeba vyvarovat se toho, aby byl před něj 
umístěn sedes pro celebranta. V nových kostelech je dobré 
předem naplánovat kapli Nejsvětější svátosti v blízkosti 
presbytáře. Tam, kde to není možné, je vhodnější umístit 
svatostánek v presbytáři na dostatečně vyvýšeném místě 
v centrálním prostoru apsidy nebo na jiném místě, kde by 
byl stejně dobře viditelný. Tato opatření slouží k tomu, aby 
se svatostánku zajistila patřičná důstojnost. Je nutno dbát 
i na jeho umělecké provedení. Samozřejmě je nutné brát 
v úvahu všechno, co v této záležitosti říkají Všeobecné poky-
ny k Římskému misálu.94 Konečný úsudek v této záležitosti 
přísluší diecéznímu biskupovi.

94 Srov. č. 314.
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TŘETÍ ČÁST

EUCHARISTIE – ŽITÉ TAJEMSTVÍ
„Jako mne poslal živý Otec a já žiji z Otce, tak i ten,  

kdo jí mne, bude žít ze mne“  
(Jan �,57).

Eucharistická forma křesťanského života

Duchovní bohoslužba – logiké latreía (Řím 12,1) 

70. Pán Ježíš se stal pokrmem pravdy a lásky. Když hovoří 
o daru svého života, ujišťuje nás, že „kdo bude jíst tento chléb, 
bude žít navěky“ (Jan 6,51). Avšak „věčný život“ začíná už 
v tomto čase prostřednictvím změny, kterou v nás působí 
eucharistický dar: „Kdo jí mne, bude žít ze mne“ (Jan 6,57). 
Ježíšova slova dávají pochopit, že tajemství, v které „věříme“ 
a které „slavíme“, v sobě obsahuje dynamiku, jež působí 
počátek nového života a dává tvar křesťanské existenci. 
Přijímáním těla a krve Ježíše Krista se účastníme na Božím 
životě stále dospělejším a vědomějším způsobem. I zde platí 
výrok sv. Augustina z jeho Vyznání o věčném Logu, pokrmu 
duše. Když svatý učitel poukazuje na paradoxní charakter 
tohoto pokrmu, představuje si, že slyší tato slova: „Jsem pokr-
mem velkých; staň se velkým a budeš mě moci jíst. Nikoli já 
budu připodobněn tobě jako pokrm tvého těla, ale ty budeš 
připodobněn mně.“1 Neboť neplatí, že by se eucharistický 
pokrm proměňoval v nás, ale my jsme tajemně proměněni 

1 VII, 10,16: PL 32, 742.
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jím. Kristus nás živí a tím nás spojuje se sebou; „vtahuje nás 
do sebe“2.

Slavení eucharistie se tak projevuje v celé své síle jako zdroj 
a vrchol církevního života, neboť současně vyjadřuje počátek 
i naplnění nové a definitivní bohoslužby, logiké latreía.3 Slova 
sv. Pavla Římanům na toto téma jsou nejhutnější formulací 
toho, jak eucharistie proměňuje celý náš život v duchovní 
bohoslužbu milou Bohu: „Pro Boží milosrdenství vás, bratři, 
vybízím: přinášejte sami sebe v oběť živou, svatou a Bohu 
milou!“ (Řím 12,1). V tomto jeho povzbuzení vystupuje 
obraz nové bohoslužby jako úplná oběť vlastní osoby společně 
s celou církví. Tím, že apoštol trvá na oběti našeho těla, zdů-
razňuje lidskou konkrétnost bohoslužby, která je vše jiné než 
jen čistá duchovnost. Světec z Hippo připomíná, že „to je oběť 
křesťanů: počtem mnozí, jediné tělo v Kristu. Tu také hojně 
obětuje církev ve svátosti obzvláštní, věřícím známé, kterou 
se naznačuje, že v té věci, kterou obětuje, se obětuje sama.“4 
Katolická nauka tvrdí, že eucharistie jako oběť Krista je také 
obětí církve, a tedy i věřících.5 Důraz na oběť, slovo, které  
znamená „činění posvátného“, svědčí o celé existenciální 
hutnosti, která je vložena do proměny naší lidské skutečnosti, 
uchvácené Kristem (srov. Flp 3,12).

Eucharistický kult prostupuje veškerý život křesťanů

71. Nová křesťanská bohoslužba zahrnuje každý aspekt 
existence a proměňuje ji: „Ať jíte, ať pijete nebo cokoli jiného 

2 Benedikt XVI.: Homilie na prostranství Marienfeldu ze dne 21. srpna 2005: AAS 97 
(2005) 892; srov. Homilie o vigilii Letnice dne 3. června 2006: AAS 98 (2006) 505.
3 Srov. Relatio post disceptationem, 6, 47: OR, 14. října 2005, s. 5–6; Propositio 43.
4 Aurelius Augustinus [sv. Augustin]: O Boží obci, X, 6, 319. Praha, Nakladatelství 
Karolinum 2007.
5 Srov. KKC, č. 1368.
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děláte, všecko dělejte k Boží oslavě“ (1 Kor 10,31). Křesťan 
je povolán, aby v každém skutku vyjadřoval pravou boho-
poctu. Odtud dostává tvar niterně eucharistická povaha 
křesťanského života. Protože eucharistie prostupuje lidské 
bytí věřícího v jeho každodenní konkrétnosti, umožňuje den 
po dni postupnou proměnu člověka povolaného milostí, aby 
byl ve shodě s  obrazem Božího Syna (srov. Řím 8,29). Ne-
existuje nic skutečně lidského – myšlenky a city, slova a skutky 
–, co by v eucharistii nenašlo takovou formu, která by danou 
lidskou skutečnost neumožnila prožívat v plnosti. Vystupuje 
zde celá antropologická hodnota radikální novosti, kterou 
Kristus v eucharistii přináší. Boží kult v lidském životě není 
možno vázat na jednotlivý a soukromý okamžik, ale svou 
povahou směřuje k tomu, aby pronikal každý aspekt života 
jednotlivce. Kult milý Bohu se stává novou formou prožívání 
všech životních okolností, kde se každá jednotlivost povznáší, 
protože je prožívána ve vztahu s Kristem a jako oběť Bohu. 
Boží oslavou je živý člověk (srov. 1 Kor 10,31) a životem 
člověka je hledění na Boha.6

„Iuxta dominicam viventes“ – žít podle neděle

72. Radikální novost, kterou eucharistie uvádí do života 
člověka, se projevila v křesťanském vědomí už od počátku. 
Věřící ihned pochopili nesmírný vliv, jenž slavení eucharistie 
mělo na jejich životní styl. Sv. Ignác z Antiochie vyjádřil tuto 
pravdu, když křesťany označil jako „ty, kteří dospěli k nové 
naději“ a představil je jako ty, kteří „žijí podle neděle“ (iuxta 
dominicam viventes).7 Tato formulace velkého antiochij-

6 Srov. sv. Irenej: Adv. Haer., IV, 20,7: PG 7, 1037.
7 Ep. ad Magnes., 9,1: PG 5, 670.
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ského mučedníka osvětluje úzkou souvislost mezi eucha-
ristií a každodenním křesťanským životem. Zvyk křesťanů 
setkávat se první den po sobotě k oslavě Kristova vzkříšení, 
jak uvádí sv. mučedník Justin,8 je také daností, která přesně 
popisuje způsob života, jenž se obnovuje v setkání s Kristem. 
Formulace sv. Ignáce „žít podle neděle“ zdůrazňuje také 
paradigmatickou hodnotu, kterou tento svatý den má vzhle-
dem ke každému dalšímu dni týdne. Neodlišuje se tím, že 
se – jakoby oddělena závorkami od běžného rytmu ostatních 
dní – přeruší obvyklá každodenní činnost. Křesťané tento 
den vždy chápali jako první den v týdnu, protože se v něm 
slaví památka radikální novosti, kterou přinesl Kristus. Proto 
je neděle dnem, v němž křesťan nachází onu eucharistickou 
formu svého života, podle níž je povolán neustále žít. „Žít 
podle neděle“ znamená žít ve vědomí vysvobození, které při-
nesl Kristus, a rozvíjet vlastní existenci jako oběť sebe samého 
předkládanou Bohu, aby se jeho vítězství ukázalo v plnosti 
všem lidem skrze niterně obnovené jednání.

Světit neděle a zasvěcené svátky

73. Synodní otcové, vědomi si nového životního principu, 
který eucharistie křesťanovi dává, zdůraznili pro všechny 
věřící důležité přikázání světit neděle a svátky jako zdroj 
autentické svobody, jež umožňuje žít každý další den z toho, 
co slavili v „den Páně“. Život víry je  ohrožen, pokud člověk 
už netouží po účasti na slavení eucharistie, ve které se při-
pomíná velikonoční vítězství. Účastnit se nedělního liturgic-
kého shromáždění spolu se všemi bratry a sestrami, s nimiž 
tvoříme jediné tělo Ježíše Krista, je z jedné strany požadavek 

8 Srov. I Apologia 67,1–6; 66: PG 6, 430n, 427, 430.
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křesťanského svědomí, z druhé strany je toto svědomí jím 
formováno. Ztráta smyslu pro neděli jako den Páně, který 
je třeba světit, je příznakem ztráty autentického smyslu 
křesťanské svobody, svobody dětí Božích.9 V tomto smyslu 
jsou cenné připomínky mého ctěného předchůdce Jana Pav-
la II. v listu Dies Domini10 týkající se různých rozměrů neděle 
pro křesťany: neděle je Dies Domini ve vztahu k dílu stvoření; 
Dies Christi jako den nového stvoření a daru Ducha Svatého, 
kterého nám uděluje vzkříšený Pán; Dies Ecclesiae jako den, 
v němž se křesťanské společenství setkává ke slavení; Dies 
hominis jako den radosti, odpočinku a bratrské lásky.

Je to den, v němž se každý věřící může ze slavnosti, která 
si uchovává svou původnost, stát hlasatelem a ochráncem 
autentického pojetí času. Z tohoto dne pramení křesťanský 
smysl života a nový způsob prožívání času, vztahů, práce, 
žití i smrti. Je proto dobře, aby v den Páně církevní složky 
organizovaly kolem nedělního slavení eucharistie projevy 
vlastní křesťanské obci: přátelská setkání, iniciativy pro for-
maci víry dětí, mládeže a dospělých, poutě, charitativní 
akce a různá modlitební setkání. Pro tyto důležité hodnoty 
– i když již sobotní večer od prvních nešpor patří k neděli, 
takže je možné již v sobotu večer splnit nedělní povinnost 
– je nutné připomenout, že je to v prvé řadě neděle, kterou 
je třeba slavit, aby nakonec neskončila jako den „prázdný, 
v němž zcela schází Bůh“.11

9 Srov. Propositio 30.
10 Srov. Jan Pavel II.: Apoštolský list o svěcení dne Páně Dies Domini ze dne 31. května 
1998. Praha, Zvon 1999.
11 Propositio 30.
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Smysl odpočinku a práce

74. Je důležité, zvláště v naší době, připomenout si, že den 
Páně je také dnem odpočinku od práce. Velice si přejeme, aby 
jej i občanská společnost jako takový uznala a aby bylo mož-
né uvolnit se od pracovních aktivit, aniž by byl za to člověk 
penalizován. Křesťané ovlivněni židovskou tradicí a jejím 
chápáním sabatu, spatřovali ve dni Páně také den odpočinku 
od každodenní námahy. To má svůj přesný význam, protože 
se tím relativizuje práce, která má svůj účel v člověku, nikoli 
naopak: práce je pro člověka, a nikoli člověk pro práci. Je 
snadné vytušit, jakou ochranu to člověku přináší a jak ho to 
osvobozuje od případného zotročení. Jak jsem již prohlásil, 
„práce získává prvořadý význam pro realizaci člověka a pro 
rozvoj společnosti, a proto je potřebné, aby se organizova-
la a vykonávala za plného respektování lidské důstojnosti 
a ve službě obecnému dobru. Zároveň je nevyhnutelné, aby 
se člověk nenechal prací pohltit a aby si z ní neudělal božstvo 
v domnění, že v ní najde poslední a definitivní smysl života“.12 
V den zasvěcený Bohu člověk pochopí smysl svého života 
i svých pracovních činností.13

Nedělní shromáždění bez přítomnosti kněze

75. Když znovu objevujeme význam nedělního slavení 
pro křesťanský život, vystává otázka těch křesťanských obcí, 
kde kněz chybí a kde v důsledku toho není možné slavit mši 

12 Homilie ze dne 19. března 2006: AAS 98 (2006) 324.
13 K tomu Kompendium sociální nauky církve, č. 258, vhodně připomíná: „Před člověkem, 
jenž musí nezbytně pracovat, tento odpočinek odkrývá horizont plnější svobody, tedy 
svobody věčné soboty (srov. Žid 4,9–10). Odpočinek umožňuje lidem, aby si připomínali 
a opětně prožívali díla Boží, tedy stvoření a vykoupení, aby sebe samé uznávali jako Boží 
dílo (srov. Ef 2,10) a aby vzdávali díky za vlastní život i svébytnost tomu, jenž je jejím 
původcem.“ 



80 81

svatou v den Páně. Zde se nacházíme v situacích od sebe 
značně odlišných. Synoda věřícím doporučila, aby chodili 
do některého kostela diecéze, kde je přítomnost kněze zaru-
čená, i když si to žádá určitou oběť.14 Tam, kde je pro velké 
vzdálenosti účast na nedělní eucharistii prakticky nemožná, 
je důležité, aby se křesťanské obce i tak setkávaly, aby chválily 
Pána a připomínaly si den, který je mu zasvěcen. To se však 
má dít s příslušným vysvětlením rozdílu mezi mší svatou 
a nedělním shromážděním obce, která zatím kněze postrá-
dá. Pastorační péče církve se musí v tomto případě projevit 
v bdělosti nad tím, aby se bohoslužba slova, organizovaná 
pod vedením jáhna nebo osoby pověřené kompetentní 
autoritou, konala podle zvláštního obřadu vypracovaného 
biskupskou konferencí a jí za tímto účelem schváleného.15 
Připomínám, že úlohou ordinářů je udělovat povolení 
k rozdávání svatého přijímání při těchto liturgiích a zároveň 
pozorně hodnotit vhodnost takového rozhodnutí. Je to třeba 
učinit takovým způsobem, který by nevyvolal ve shromáždění 
zmatek ohledně ústřední úlohy kněze a svátostného prvku 
v životě církve. Důležitost úlohy laiků, jimž je třeba právem 
poděkovat za jejich velkorysou službu křesťanským obcím, 
nikdy nesmí zastínit nenahraditelnou službu kněží pro život 
církve.16 Proto je nutné pozorně dbát na to, aby společenství, 
která kněze prozatím postrádají, nedávala průchod takovým 
ekleziologickým vizím, jež neodpovídají pravdě evangelia 
a tradici církve. Spíše by to měly být privilegované okamžiky 
modlitby k Bohu za to, aby poslal svaté kněze podle svého 
srdce. Je až dojemné to, co napsal papež Jan Pavel II. v Listu 

14 Srov. Propositio 10.
15 Srov. tamtéž.
16 Srov. Benedikt XVI.: Promluva k biskupům biskupské konference Kanady – Quebecu 
při návštěvě Ad Limina Apostolorum ze dne 11. května 2006: OR, 12. května 2006, s. 5.



82 83

kněžím na Zelený čtvrtek 1979. Připomněl místa, kde se lidé, 
diktátorským režimem připravení o kněze, shromažďovali 
v kostele či na poutním místě, pokládali na oltář ještě ucho-
vávanou štolu a modlili se eucharistickou modlitbu, přičemž 
„v okamžiku odpovídajícím proměnění“ se v tichosti zastavili 
na důkaz toho, „jak vroucně touží slyšet slova, která mohou 
účinně vyslovit jen rty kněze“.17 Protože si uvědomujeme 
neporovnatelné dobro pocházející ze slavení eucharistické 
oběti, žádám všechny kněze o činnou a konkrétní připrave-
nost co nejčastěji navštěvovat obce svěřené do jejich pasto-
rační péče, aby nezůstávaly příliš dlouho bez svátosti lásky.

Eucharistická forma křesťanského života a příslušnost 
k církvi

76. Důležitost neděle jako Dies Ecclesiae připomíná vnitřní 
vztah mezi Ježíšovým vítězstvím nad zlem a nad smrtí a naší 
příslušností k tělu jeho církve. Každý křesťan v den Páně 
znovu objevuje společenský rozměr své vykoupené existence. 
Účastí na liturgickém konání, přijímáním Kristova těla a krve 
se prohlubuje a zniterňuje příslušnost k tomu, který za nás 
zemřel (srov. 1 Kor 6,19n; 7,23). Kdo požívá Krista, skutečně 
z něho žije. Ve vztahu k eucharistickému tajemství chápeme 
i hluboký smysl společenství svatých, communio sanctorum. 
Společenství má vždy neoddělitelně vertikální i horizontál-
ní rozměr – společenství s Bohem a společenství s bratry 
a sestrami. Oba rozměry se tajemně setkávají v eucharistic-
kém daru. „Tam, kde se zničí společenství s Bohem, které je 
společenstvím s Otcem, se Synem a s Duchem Svatým, zničí 
se základ a zdroj společenství mezi námi. A tam, kde se nežije 

17 Č. 10: AAS 71 (1979) 414–415.
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vzájemné společenství, není živé a opravdové ani společenství 
s trojjediným Bohem.“18 Jsme povoláni být Kristovými údy, 
a tedy i údy jedni druhým (srov. 1 Kor 12,27). Vytváříme sku-
tečnost ontologicky založenou na křtu a živenou eucharistií, 
skutečnost, která vyžaduje hledání citlivé odpovědi v životě 
našich obcí.

Eucharistická forma křesťanského života je nepochybně 
formou ekleziální a společenskou. Prostřednictvím diecézí 
a farností jako základních struktur církve na daném území 
může každý věřící zakoušet konkrétní zkušenost příslušnosti 
ke Kristovu tělu. Je úkolem různých sdružení, církevních hnu-
tí a nových komunit – skrze charizmata, jimiž je obdaroval 
Duch Svatý – i společností zasvěceného života podporovat 
ve věřících  vnímání toho, že svým bytím patří Pánu (srov. 
Řím 14,8). Fenomén sekularizace, jenž v sobě zahrnuje silné 
individualistické rysy, působí zhoubně zejména na lidi, kteří 
mají tendenci izolovat se nebo jim téměř chybí smysl pro sou-
náležitost. Křesťanství už od svých počátků předpokládá 
vždy určité společenství a síť vztahů neustále oživovaných 
nasloucháním Božímu slovu, slavením eucharistie a vedených 
Duchem Svatým.

Spiritualita a eucharistická kultura

77. Synodní otcové považovali za důležité potvrdit, že 
„věřící křesťané potřebují hlubší porozumění vztahům mezi 
eucharistií a každodenním životem. Eucharistická spiritu-
alita neznamená jen účast na mši svaté a úctu k Nejsvětější 
svátosti. Zahrnuje celý život.“19 To má pro každého zvláštní 

18 Benedikt XVI.: Generální audience 29. března 2006: OR, 30. března 2006, s. 4.
19 Propositio 39.
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význam. Je si třeba přiznat, že jeden z nejzávažnějších důsled-
ků sekularizace spočívá v odsunutí křesťanské víry na okraj 
existence, jako by pro konkrétní běh života současných lidí 
byla zcela neužitečná. Úpadek života v duchu „jako by Boha 
nebylo“ vidíme všichni. Dnes je třeba znovu objevit, že 
Ježíš Kristus není jen obyčejné osobní přesvědčení či jakási 
abstraktní nauka, ale reálná osoba, jejíž včlenění do dějin 
je schopné obnovit život všech lidí. Proto se eucharistie 
jako zdroj a vrchol života a poslání církve musí promítat 
do spirituality, do života „podle Ducha“ (Řím 8,4n; srov. Gal 
5,16.25). Sv. Pavel v  Listu Římanům na místě, kde vyzývá k žití 
nové duchovní bohoslužby, současně připomíná i potřebu 
změnit vlastní způsob života a myšlení: „Nepřizpůsobujte 
se už tomuto světu, ale změňte se a obnovte svoje smýšlení, 
abyste dovedli rozeznat, co je vůle Boží, co je dobré, bohulibé 
a dokonalé“ (12,2). Apoštol národů zdůrazňuje vztah mezi 
pravou duchovní bohoslužbou a nezbytností nového způso-
bu vnímání existence a vedení života. Obnova  smýšlení je 
integrální součástí eucharistické formy křesťanského života, 
„abychom již nebyli jako malé děti, nenechali se zmítat 
a strhovat větrem kdejakého učení, v kterém lidská chytrost 
a prohnanost podvádí a klame“ (srov. Ef 4,14).

Eucharistie a evangelizace kultur

78. Z toho, co bylo řečeno, vyplývá, že eucharistické 
tajemství nás staví do dialogu s rozdílnými kulturami a záro-
veň předkládá určitou výzvu.20 Je třeba uznat mezikulturní 
charakter nového kultu, této logiké latreía. Přítomnost Ježíše 
Krista a vylití Ducha Svatého jsou události, které mohou 

20 Srov. Relatio post disceptationem, 30: OR, 14. října 2005, s. 6.
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vytrvale vstupovat do konfrontace s každou kulturou, aby ji 
prokvasily evangeliem, což s sebou nese závazek s přesvědče-
ním podporovat evangelizaci kultur s vědomím, že Kristus je 
pravdou  každému člověku i celým lidským dějinám. Eucha-
ristie se stává kritériem při hodnocení všeho, s čím se křesťan 
setkává  v různých kulturních podmínkách. Do toho můžeme 
zaslechnout mimořádně významná slova sv. Pavla, který 
v Prvním listu Soluňanům vyzývá, abychom „všechno zkou-
mali, a co je dobré, toho se drželi“ (srov. 5,21).

Eucharistie a věřící laici

79. V Kristu, hlavě církve, která je jeho tělem, všichni 
křesťané tvoří „rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, 
lid patřící Bohu jako vlastnictví, aby rozhlašovali, jak velké 
věci vykonal“ (srov. 1 Petr 2,9). Eucharistie je jako žité tajem-
ství nabízena každému  v podmínkách, v nichž se nachází, 
a tak každému jeho životní situaci proměňuje v místo, kde 
má každodenně žít novost křesťanství. Eucharistická oběť 
v nás živí a nechává růst to, co jsme dostali už při křtu, jímž 
jsme všichni povoláni ke svatosti;21 to se musí projevovat 
v situacích nebo životních stavech, v nichž se každý křesťan 
nachází. Den za dnem se člověk stává bohoslužbou milou 
Bohu, pokud svůj život žije jako povolání. Už od začátku 
liturgického slavení jsme eucharistií uchopeni tak, aby naše 
jednání v běžném životě bylo ke slávě Boží.

A protože svět je „pole“ (Mt 13,38), do kterého Bůh zasa-
zuje své děti jako dobré semeno, jsou křesťané laici v síle 
křtu, biřmování a posilováni eucharistií povoláni k tomu, aby 
radikální novost, kterou přinesl Kristus, žili uprostřed běž-

21 Srov. LG 39–42.
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ných podmínek života.22 Křesťané mají zušlechťovat touhu, 
aby eucharistie stále více zasahovala do jejich každodenního 
života a vedla je k tomu, aby byli viditelnými svědky ve svém 
pracovním prostředí i v celé společnosti.23 Zvláštní povzbuze-
ní adresuji rodinám, aby z této svátosti čerpaly inspiraci a sílu. 
Láska mezi mužem a ženou, přijetí života a poslání výchovy 
jsou přednostní oblastí, kde eucharistie může dokázat svou 
schopnost život proměňovat a vést ho k plnému smyslu.24 
Pastýři ať neustále podporují, vychovávají a povzbuzují věřící 
laiky, aby plně žili své povolání ke svatosti v tomto světě, který 
Bůh tak miloval, že dal svého Syna, aby se stal jeho spásou 
(srov. Jan 3,16).

Eucharistie a kněžská spiritualita

80. Eucharistická forma křesťanského života se zvláštním 
způsobem projevuje v životním stavu kněží. Kněžská spi-
ritualita je vnitřně eucharistická. Semeno této  spirituality 
se nachází už ve slovech, která biskup pronáší při liturgii 
svěcení: „Přijmi dary věřících k slavení eucharistie. Buď si 
vědom toho, co budeš konat, a také podle toho žij; svůj život 
připodobňuj tajemství Kristova kříže.“25 Aby kněz dával 
svému životu stále plnější eucharistickou podobu, musí si už 
během své formace a potom i v následujících letech vytvářet 
dostatečný  prostor pro duchovní život.26 Je povolán k tomu, 
aby byl stále tím, kdo hledá Boha, a zároveň zůstával blízko 

22 Srov. Jan Pavel II.: Posynodální apoštolský list o povolání laiků v církvi a ve světě 
Christifideles laici ze dne 30. prosince 1988, č. 14, 16. Praha, Zvon 1990.
23 Srov. Propositio 39.
24 Srov. tamtéž.
25 Pontificale Romanum. De ordinatione Episcopi, Presbyterorum et Diaconorum, Ritus 
ordinationis presbyteri, č. 150.
26 Srov. PDV 19–33; 70–81.
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starostem lidí. Intenzivní duchovní život mu umožní vstupo-
vat do hlubšího společenství s Pánem, nechávat se  naplňovat 
Boží láskou a být jejím svědkem i v každé těžké a nejasné 
situaci. Pro dosažení tohoto cíle a spolu se synodálními otci 
doporučuji kněžím „každodenní sloužení mše svaté, i kdyby 
při ní nebyli přítomni věřící“.27 Toto doporučení je v souladu 
s objektivně nekonečnou hodnotou každého slavení eucha-
ristie a vyvozuje podnět i z jejího zvláštního duchovního 
účinku. Je-li mše svatá prožívána pozorně a s vírou, je formu-
jící v nejhlubším smyslu slova, neboť knězi napomáhá, aby 
se připodobnil Kristu, a posiluje ho v jeho povolání.

Eucharistie a zasvěcený život

81. V kontextu vztahu mezi eucharistií a různými církev-
ními povoláními zvláště září „prorocké svědectví zasvěcených 
mužů a žen, kteří nacházejí ve slavení eucharistie a v ado-
raci sílu radikálně následovat Krista poslušného, chudého 
a čistého“28. I když zasvěcené osoby konají mnoho služeb 
na poli formace člověka a péče o chudé, ve výuce a ve službě 
nemocným, vědí, že hlavním cílem jejich života je „rozjímání  
o božských věcech  a vytrvalé sjednocení s Bohem“29. Církev 
očekává od zasvěceného života podstatné přispění přede-
vším v řádu bytí než v řádu činnosti. V tomto kontextu bych 
chtěl upozornit na svědectví, které panenství v úzkém sepětí 
s tajemstvím eucharistie vydává. Eucharistické tajemství 
vyjadřuje svůj vnitřní vztah nejen ke kněžskému celibátu, ale 
také k zasvěcenému panenství, neboť je výrazem výlučného 

27 Propositio 38.
28 Propositio 39. Srov. Jan Pavel II.: Posynodální apoštolská adhortace o zasvěceném 
životě a jeho poslání v církvi a ve světě Vita consecrata ze dne 25. března 1996, č. 95. Praha, 
Zvon 1996.
29 CIC, kán. 663, § 1.
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darování se církvi a Kristu, jehož přijímá jako svého snou-
bence s radikální a plodnou věrností.30 V eucharistii nachází 
zasvěcené panenství inspiraci a pokrm pro své totální sebeda-
rování Kristu. Navíc z eucharistie čerpá posilu a podnět být 
i v naší době znamením velkodušné a plodné lásky, kterou 
má Bůh vůči lidstvu. A konečně svým zvláštním svědectvím 
se zasvěcený život objektivně stává připomínkou a předzvěstí 
Beránkovy svatby (srov. Zj 19,7.9), která je cílem celých dějin 
spásy. Vytváří tak účinný poukaz na eschatologický horizont, 
který každý člověk potřebuje, aby podle něj mohl orientovat  
své životní volby a rozhodnutí.

Eucharistie a mravní proměna 

82. Když objevujeme krásu eucharistické formy křesťan-
ského života, je třeba uvažovat i o mravní síle, kterou tato 
forma aktivizuje k podpoře pravé svobody, jež je vlastní 
Božím dětem. Chtěl bych se tím vrátit k tématu, které bylo 
na synodě otevřeno a týká se vztahu mezi eucharistickou 
formou života a mravní proměnou. Papež Jan Pavel II. pro-
hlásil, že morální život má hodnotu „duchovní bohoslužby 
(srov. Řím 12,1; Flp 3,3); čerpá a bere obživu z onoho nevy-
čerpatelného zdroje svatosti a Božího oslavení, jimiž jsou 
svátosti, zejména eucharistie; tím, že má účast na oběti kříže, 
křesťan se spojuje s láskou Krista, který se nám daroval, 
a získává schopnost důsledně žít podle téže lásky ve všech 
svých životních postojích a skutcích“31. „V ,kultu‘ samotném, 
v eucharistickém sjednocení je obsaženo jednak to, že jsme 
milováni; jednak to, že následně máme milovat ty druhé.  

30 Srov. Jan Pavel II.: Vita consecrata, č. 34.
31 Jan Pavel II.: Encyklika o základech morálního učení církve Veritatis splendor ze dne 
6. srpna 1993, č. 107. Praha, Zvon 1994.
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Eucharistie, která se konkrétně neprojevuje láskou, je sama 
v sobě neúplná“.32

Odvolání na morální dosah duchovní bohoslužby nelze 
interpretovat podle moralistického klíče. Východiskem je 
šťastný objev dynamismu lásky v srdci toho, kdo Pánův dar 
přijme, odevzdá se mu a najde pravou svobodu. Morální pro-
měna, jež je nové bohoslužbě – tak, jak ji Kristus ustanovil –, 
vlastní, je určitým napětím a touhou odpovědět na Pánovu 
lásku celým svým bytím, i když s vědomím své vlastní křeh-
kosti. To, o čem hovoříme, se dobře odráží v evangelijním 
úryvku o Zacheovi (srov. Lk 19,1-10). Poté co veřejný hříšník 
pohostí Ježíše ve svém domě, cítí se být úplně proměněn, roz-
hoduje se darovat polovinu  svého majetku chudým a vrátit 
čtyřnásobně tomu, koho okradl. Morální napětí, které se rodí 
v pohostinném přijetí Ježíše, pramení z vděčnosti za neza-
slouženě zakoušenou Pánovu blízkost.

Eucharistie a důslednost v životě

83. Je důležité zdůraznit to, co synodální otcové nazvali 
eucharistickou důsledností, k níž je naše existence objektivně 
povolána. Bohoslužba milá Bohu není nikdy soukromým 
aktem bez dopadů na společenské vztahy. Vyžaduje veřejné 
svědectví naší víry. Platí to zjevně pro všechny pokřtěné, ale 
ještě naléhavěji se to týká těch, kteří díky svému společen-
skému nebo politickému postavení musí činit rozhodnutí 
týkající se základních hodnot, jako jsou úcta k lidskému 
života a jeho obrana od početí až po přirozenou smrt, rodina 
založená na manželském svazku mezi mužem a ženou, svo-
boda ve výchově dětí a prosazování obecného dobra ve všech 

32 Benedikt XVI.: Deus caritas est, č. 14.
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jeho podobách.33 S takovými hodnotami nelze obchodovat. 
Proto se katoličtí politici a zákonodárci, vědomi si své vel-
ké společenské zodpovědnosti, mají cítit být – díky svému 
správně formovanému svědomí – zvláště voláni k tomu, aby 
předkládali a podporovali zákony inspirované základními 
hodnotami lidské přirozenosti.34 To má i objektivní spojitost 
s eucharistií (srov. 1 Kor 11,27-29). Biskupové jsou povinni 
na takové hodnoty neustále poukazovat. Je to součástí jejich 
zodpovědnosti za stádo, jež jim bylo svěřeno.35

Eucharistie – hlásané tajemství 

Eucharistie a poslání

84. Při homilii během eucharistické slavnosti, kterou jsem 
slavnostně zahájil službu na Petrově stolci, jsem řekl: „Není 
nic krásnějšího než být zasaženi, překvapeni evangeliem, 
Kristem.  Není nic krásnějšího než ho poznat a jeho přátelství 
předávat jiným.“36 Toto tvrzení nabývá na ještě větší intenzi-
tě, máme-li na mysli eucharistické tajemství. Nemůžeme si 
nechat pro sebe lásku, kterou v této svátosti slavíme. Už svou 
povahou si vyžaduje, abychom ji odevzdávali všem. To, co svět 
potřebuje, je Boží láska; setkat se s Ježíšem a uvěřit v něho. 
Proto eucharistie není jen zdrojem a vrcholem života církve, 
ale je i jejím posláním: „Autenticky eucharistická církev je 

33 Srov. Jan Pavel II.: Encyklika o životě, který je nedotknutelné dobro Evangelium vitae 
ze dne 25. března 1995. Praha, Zvon 1995; Benedikt XVI.: Promluva k Papežské akademii 
pro život ze dne 27. února 2006: AAS 98 (2006) 264–265.
34 Srov. Kongregace pro nauku víry: Instrukce k některým otázkám ohledně působení 
a chování katolíků v politickém životě ze dne 24. listopadu 2002. Praha, ČBK 2003.
35 Srov. Propositio 46.
36 AAS 97 (2005) 711.
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církev misionářská.“37 Také my máme umět s přesvědčením 
říkat svým bratřím: „Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme 
i vám, abyste i vy měli s námi společenství“ (1 Jan 1,3). 
Opravdu není nic krásnějšího než se setkat s Kristem a hlásat 
ho všem. Ustanovení eucharistie předjímá to, co je jádrem 
Ježíšova poslání: on je od Otce poslaný, aby spasil svět (srov. 
Jan 3,16-17; Řím 8,32). Při Poslední večeři Ježíš svěřuje 
svým učedníkům svátost, která zpřítomňuje jeho oběť, v níž 
se v poslušnosti Otci obětuje za spásu všech. Nemůžeme 
přistoupit k eucharistickému stolu, aniž bychom se nechali 
vtáhnout do misijního pohybu, který vychází z Božího srdce 
se záměrem dospět ke všem lidem. Proto je misijní horlivost 
konstitutivním prvkem eucharistické formy křesťanského 
života.

Eucharistie a svědectví

85. První a základní misijní poslání, které vyrůstá ze sla-
vení svatých tajemství, je vydávat svým životem svědectví. 
Úžas z daru, který v Kristu dal Bůh, vkládá do našeho života 
novou dynamiku a tím nás zavazuje k tomu, abychom svěd-
čili o jeho lásce. Svědky se stáváme tehdy, když se skrze naše 
slova, skutky a způsob života projevuje a sděluje někdo jiný. 
Lze říci, že svědectví je prostředek, jímž pravda o Boží lásce 
zasahuje člověka v jeho dějinách a vyzývá ho, aby svobodně 
přijal tuto radikální novost. Ve svědectví jako by se Bůh 
vystavil riziku lidské svobody. Ale Ježíš je věrný a pravdivý 
svědek (srov. Zj 1,5; 3,14); přišel, aby vydal svědectví pravdě 
(srov. Jan 18,37). V této souvislosti se mi vybavuje jedna, 
prvním křesťanům velmi blízká myšlenka, která zaujme 

37 Propositio 42.
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i současné křesťany. Je to svědectví sebeobětování až k mučed-
nictví, které se v dějinách církve vždy považovalo za vrchol 
nové bohoslužby: „Přinášejte sami sebe v oběť“ (Řím 12,1). 
Vzpomeňme např. na vyprávění o mučednictví sv. Polykarpa 
ze Smyrny, žáka sv.  Jana. Celá dramatická událost je popsána 
jako liturgie až do té míry, že mučedník se stává eucharistií.38 
Připomeňme také eucharistické vědomí, které projevil Ignác 
z Antiochie při představě svého mučení: považuje se za „Boží 
pšenici“ a v mučednictví se touží stát „čistým Kristovým 
chlebem“.39 Křesťan, který obětuje svůj život v mučednictví, 
vstupuje do plného společenství s velikonočními událostmi 
Ježíše Krista a stává se spolu s ním eucharistií. Ani dnes 
církvi nechybějí mučedníci, v nichž se zvláštním způsobem 
projevuje Boží láska. A i když se od nás nepožaduje zkouška 
mučednictví, přece víme, že duchovní bohoslužba milá Bohu 
zahrnuje i vnitřní připravenost k němu.40 Své uskutečnění 
nachází v radostném a přesvědčivém svědectví důsledného 
křesťanského života v těch oblastech, kam nás Pán volá, aby-
chom ho tam hlásali.

Ježíš Kristus – jediný Spasitel

86. Při zaměření se na vnitřní vztah mezi eucharistií 
a misijním posláním  docházíme k tomu, že postupně objevu-
jeme obsah námi hlásaného poselství v jeho ucelené podobě. 
Čím živější bude v srdci Božího lidu láska k eucharistii, tím 
jasnější mu bude jeho misijní úkol – přinášet Krista. Nejen 
jakousi myšlenku nebo jím inspirovanou etiku, ale dar jeho 
Osoby. Ten, kdo není se svým bratrem schopen sdílet pravdu 

38 Srov. De martyrio sancti Polycarpi, XV,1: PG 5, 1039, 1042.
39 Sv. Ignác z Antiochie: Epistula ad Romanos, IV,1: PG 5, 690.
40 Srov. LG 42.
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o Lásce, neumí ještě obdarovávat v dostatečné míře. Eucha-
ristie jako svátost naší spásy nevyhnutelně připomíná jedi-
nečnost Krista a spásy, kterou završil za cenu své krve. Proto 
z eucharistického tajemství, ve které věříme a které slavíme, 
vychází nutnost stálé výchovy k misijní práci, jejímž středem 
je hlásání Ježíše, jediného Spasitele.41 Tím se zamezí tomu, 
abychom rozhodující dílo pomoci rozvojovým zemím, které 
je vždy zahrnuto v každém autentickém procesu evangelizace, 
zúžili na jeho čistě sociologické pojímání.

Náboženská svoboda 

87. V tomto kontextu bych se chtěl dotknout toho, co 
vyslovili otcové během synodálního shromáždění s ohledem 
na velké těžkosti, s nimiž se setkává poslání těch křesťanských 
obcí, které žijí v menšině či jsou zcela zbaveny náboženské 
svobody.42 Je třeba děkovat Pánu za všechny biskupy, kněze, 
zasvěcené osoby i laiky, kteří se velkodušně obětují pro hlásání 
evangelia a žijí svou víru s nasazením vlastního života. Ve světě 
bohužel existují oblasti, kde už jen vstoupit do kostela znamená 
heroické svědectví, jímž se člověk vystavuje riziku posměchu 
a násilí. I při této příležitosti chci ujistit o solidaritě celé církve 
s těmi, kdo trpí nedostatkem náboženské svobody. Tam, kde 
chybí náboženská svoboda, chybí v konečném důsledku ta 
nejdůležitější svoboda, neboť vírou člověk vyjadřuje své vnitřní 
rozhodnutí týkající se posledního smyslu života. Modleme 
se tedy, aby se v každém státě rozšiřovala náboženská svoboda 
a aby křesťané, jakož i příslušníci jiných náboženství, mohli 
svobodně žít své přesvědčení osobně i ve společenství.

41 Srov. Propositio 42; Kongregace pro nauku víry: Deklarace o jedinečnosti a spá-
sonosné univerzalitě Ježíše Krista a církve Dominus Iesus ze dne 6. srpna 2000, č. 13–15. 
Praha, ČBK 2000.
42 Srov. Propositio 42.
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Eucharistie – světu nabízené tajemství

Eucharistie – chléb lámaný za život světa

88. „Chléb, který já dám, je mé tělo, obětované za život 
světa“ (Jan 6,51). Těmito slovy Pán odhaluje pravý smysl daru 
vlastního života obětovaného za všechny lidi. Odkazuje to 
také na jeho niterný soucit, s jakým přistupuje ke každému 
člověku. V evangeliích se často mluví o Ježíšových citech, 
které choval vůči lidem, a zvláště vůči trpícím a hříšníkům 
(srov. Mt 20,34; Mk 6,34; Lk 19,41). Ježíš skrze hluboký 
lidský cit vyjadřuje Boží plán spasit každého člověka, aby 
mohl dosáhnout věčného života. Každé slavení eucharistie 
svátostně zpřítomňuje dar Ježíšova života přinesený na kříži 
za nás a za celý svět. Zároveň z nás Ježíš v eucharistii činí 
svědky Božího soucitu s každým bratrem a sestrou. V blízkosti 
eucharistického tajemství se rodí služba lásky vůči bližnímu, 
která „spočívá v tom, že já miluji v Bohu a s Bohem také oso-
bu, která mi není příjemná, nebo kterou dokonce neznám. 
To se může dít jedině na základě niterného setkání s Bohem, 
setkání, které se stalo jednotou vůle a dospělo až k tomu, že 
se týká i citu. Pak se učím hledět na osobu toho druhého 
už nejen svýma očima a skrze své pocity, nýbrž z hlediska 
Ježíše Krista.“43 Tím způsobem v lidech, kteří jsou okolo 
mne, poznávám bratry a sestry, za které Ježíš dal svůj život, 
protože je miloval až „do krajnosti“ (Jan 13,1). Naše spole-
čenství si mají při slavení eucharistie stále víc uvědomovat, 
že Kristova oběť je za všechny, a proto eucharistie podněcuje 
každého věřícího v Krista, aby se stával „chlebem lámaným“ 
za druhé a aby se angažoval pro spravedlivější a přátelštější 
svět. Při myšlence na rozmnožení chlebů a ryb máme poznat, 

43 Benedikt XVI.: Deus caritas est, č. 18.
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že Kristus i dnes vybízí své učedníky, aby se každý osobně 
angažoval: „Vy jim dejte jíst!“ (Mt 14,16). A tak povolání 
každého spočívá v tom, aby se spolu s Ježíšem stal chlebem 
lámaným za život světa.

Význam tajemství eucharistie pro společnost

89. Sjednocení s Kristem, které se uskutečňuje ve svátosti 
oltářní, nás uschopňuje k novým vztahům ve společnosti, 
„neboť ,mystika‘ této svátosti má sociální charakter (…) 
[vždyť] jsem sjednocen s Pánem i se všemi ostatními, kdo ho 
přijímají. (…) Krista nelze mít výhradně pro sebe, mohu mu 
náležet jedině ve spojení s těmi, kdo mu patří nebo mu patřit 
budou.“44 Proto je třeba objasnit vztah mezi eucharistickým 
tajemstvím a angažovaností pro společnost. Eucharistie je 
svátostí společenství mezi bratry a sestrami, kteří přijímají 
smíření v Kristu, jenž ze židů a pohanů učinil jediný lid 
a zboural zeď nepřátelství mezi nimi (srov. Ef 2,14). Jen tato 
ustavičná tendence ke smíření dovoluje důstojně přijímat 
Kristovo tělo a krev (srov. Mt 5,23-24).45 Prostřednictvím 
památky na svou oběť Ježíš posiluje společenství mezi bratry 
a sestrami, a zvláště vybízí ty, jejichž život je zatížen kon-
fliktem, aby se co nejdříve smířili a otevřeli dialogu a úsilí 
o spravedlnost. Podmínkami pravého míru jsou bezpochyby 
obnovená spravedlnost, smíření a odpuštění.46 Odtud se rodí 
ochota proměnit i nespravedlivé struktury, aby se mohla 

44 Tamtéž, č. 14.
45 Nikoli bez pohnutí jsme v průběhu synodálního shromáždění vyslechli velmi výmluvná  
svědectví o účinném působení svátosti při smíření. K tomu říká Propositio 49: „Díky slavení 
eucharistie se mohly znesvářené národy sejít okolo Božího slova, naslouchat prorockému 
hlásání o smíření díky odpuštění zdarma darovanému, obdržet milost obrácení, které 
umožňuje společenství téhož chleba a téhož kalicha.“
46 Srov. Propositio 48.
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obnovit úcta k důstojnosti člověka stvořeného k Božímu 
obrazu a podobě. Konkrétním rozvinutím této zodpověd-
nosti se eucharistie v životě stává tím, co ve slavení znamená. 
Jak jsem již dříve tvrdil, není vlastním úkolem církve brát 
do svých rukou politický boj za vytvoření spravedlivější spo-
lečnosti. Avšak církev nemůže a ani nesmí zůstávat na okraji 
boje za spravedlnost. Církev se musí zapojovat „prostřednic-
tvím racionální argumentace a musí probouzet duchovní síly, 
bez nichž by se spravedlnost, která vždy vyžaduje odříkání, 
nemohla prosadit ani rozvíjet“47.

V souvislosti se sociální zodpovědností všech křesťanů 
synodální otcové připomněli, že Kristova oběť je tajemstvím 
vysvobození, které na nás trvale naléhá a je nám stálou 
výzvou. Proto apeluji na všechny věřící, aby se stávali sku-
tečnými tvůrci pokoje a spravedlnosti: „Ten, kdo má účast 
na eucharistii, má usilovat o budování pokoje v našem světě 
poznamenaném mnohým násilím, válkami a dnes zvláště 
terorismem, ekonomickou korupcí a sexuálním vykořisťová-
ním.“48 Tyto problémy vyvolávají další ponižující jevy, které 
vzbuzují vážné obavy. Víme, že těmto situacím nemůžeme 
čelit povrchně. V síle slaveného tajemství je třeba odhalit 
všechny okolnosti stojící v protikladu k důstojnosti člověka, 
za něhož Kristus prolil svou krev, čímž potvrdil vysokou 
hodnotu každé jedince.

Pokrm pravdy a lidská bída

90. Nemůžeme zůstat nečinní před určitými procesy 
globalizace, které na světové úrovni často způsobují nesmírný 

47 Benedikt XVI.: Deus caritas est, č. 28.
48 Propositio 48.
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nárůst rozdílů mezi chudými a bohatými. Je nezbytné otevře-
ně poukázat na každého, kdo plýtvá bohatstvím země a tak 
působí do nebe volající nerovnosti (srov. Jak 5,4). Nelze mlčet 
např. nad „otřesnými záběry velkých utečeneckých táborů 
v různých částech světa, kde se shromažďují ti, kteří v útěku 
hledají šťastnější podmínky života, ale i zde stále trpí nouzí. 
Nejsou tito lidé našimi bratry a sestrami? Nepřišly jejich děti 
na svět se stejně oprávněným očekáváním štěstí jako ty dru-
hé?“49 Pán Ježíš, chléb věčného života, nás pobízí, abychom 
byli pozorní k bídě, v níž se nachází velká část lidstva. Jde 
o situace, za nimiž prokazatelně stojí zodpovědnost jiných 
lidí. „Na základě dostupných statistických údajů lze potvrdit, 
že téměř polovina z horentních  výdajů určených na zbrojení 
by byla více než dostačující, aby navždy vysvobodila z bídy 
nepřeberný zástup chudých. To je výzva pro lidské svědomí. 
Národům žijícím pod hranicí chudoby – z důvodů, které 
spíše závisí na mezinárodních, politických, ekonomických 
a kulturních vztazích než na neovladatelných okolnostech 
– může a musí dávat novou naději naše společné nasazení 
pro pravdu.“50

Pokrm pravdy nás podněcuje, abychom se stavěli proti 
situacím nedůstojným člověka, v nichž se umírá kvůli nedo-
statku potravy, z důvodu nespravedlnosti a vykořisťování. 
Dává nám novou sílu a odvahu neúnavně pracovat na budo-
vání civilizace lásky. Od počátku křesťané usilovali o spo-
lečenství majetku (srov. Sk 4,32) a o pomoc chudým (srov. 
Řím 15,26). Almužna sbíraná při liturgických shromážděních 
je toho nejen živou připomínkou, ale zároveň je stále aktuál-

49 Benedikt XVI.: Promluva k diplomatickému sboru akreditovanému při Apoštolském 
stolci ze dne 9. ledna 2006: AAS 98 (2006) 127.
50 Tamtéž.
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ní potřebou. Dobročinné církevní instituce, zvláště Caritas 
na jejích různých úrovních, poskytují cennou službu a pomoc 
lidem v nouzi, hlavně těm nejchudším. Čerpají přitom svou 
inspiraci z eucharistie, která je svátostí lásky, a stávají se jejím 
konkrétním vyjádřením. Zaslouží si uznání a povzbuzení 
v jejich solidárním působení ve světě.

Sociální nauka církve

91. Tajemství eucharistie nás uschopňuje a podněcuje, 
abychom se s odvahou angažovali ve strukturách tohoto světa 
a vnášeli do nich nové vztahy, které mají svůj nevyčerpatelný 
zdroj v Božím daru. Modlitba, kterou pokaždé opakujeme 
při mši svaté, „chléb náš vezdejší dej nám dnes“, nás zavazuje, 
abychom ve spolupráci s mezinárodními, státními i soukro-
mými institucemi udělali všechno, co je možné, aby ustal nebo 
se aspoň zmenšil skandální hlad a podvýživa, kterými trpí 
tolik milionů lidí hlavně v rozvojových zemích. Křesťanský 
laik formovaný ve škole eucharistie je povolán k tomu, aby 
přímo převzal svou politickou a sociální zodpovědnost. Aby 
mohl tyto úlohy patřičně vykonávat, je třeba ho připravovat 
konkrétní výchovou k lásce a spravedlnosti. Proto považuje 
synoda za potřebné, aby se v diecézích a křesťanských obcích 
poznávala a prosazovala sociální nauka církve.51 V tomto 
vzácném dědictví pocházejícím z nejstarší tradice církve 
nacházíme prvky, které s hlubokou moudrostí tváří v tvář 
palčivým sociálním problémům orientují postoje křesťanů. 
Nauka, která dozrávala během celých dějin církve, se vyzna-
čuje realismem a rovnováhou, čímž se vyhýbá falešným 
kompromisům nebo prázdným utopiím.

51 Srov. Propositio 48. K tomuto účelu je velmi užitečné Kompendium sociální nauky 
církve (pozn. red.: od konce roku 2007 k dispozici rovněž v českém překladu). 
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Posvěcování světa a ochrana stvoření

92. Pro rozvíjení hluboké eucharistické spirituality schop-
né významně ovlivňovat sociální sféru je také třeba, aby si 
křesťanský lid, vzdávající díky prostřednictvím eucharistie, 
uvědomoval, že tak činí i jménem celého stvoření, čímž 
se snaží posvěcovat svět a intenzivně pro tento cíl pracovat.52 
Eucharistie vnáší světlo do lidských dějin a do celého vesmíru. 
Ve svátostné perspektivě se každodenně učíme, že každá cír-
kevní událost má i charakter znamení, jehož prostřednictvím 
se nám Bůh sděluje a oslovuje nás. Tímto způsobem může 
eucharistická forma života vést k autentické změně způsobu 
pojímání dějin a světa. Liturgie nás vychovává k chápání 
výše uvedených věcí, když se během přípravy darů kněz 
obrací k Bohu s modlitbou požehnání a prosby nad chlebem 
a vínem, „plodem země“, „révy“ a „lidské práce“. Těmito slovy 
je do Bohu obětovaného daru zapojena veškerá lidská činnost 
a námaha. Obřad rovněž připomíná zemi jako Bohem stvo-
řenou, která rodí vše, co potřebujeme pro svou obživu. Země 
není jen neutrální skutečností a pouhou hmotou, kterou 
můžeme lhostejně používat podle své libovůle. Je  začleňová-
na do dobrého Božího plánu, v němž jsme všichni povoláni, 
abychom byli syny a dcerami v jediném Božím Synu, v Ježíši 
Kristu (srov. Ef 1,4-12). Obava o ekologickou situaci, v níž 
se stvoření v mnoha částech světa nachází, pozbývá svou 
bezútěšnost v perspektivě křesťanské naděje, která zavazuje 
k zodpovědnému jednání, jež dbá  o ochranu stvoření.53 Ve 
vztahu mezi eucharistií a vesmírem odhalujeme jednotu 
Božího záměru, jenž nás vede k pochopení hlubokého vztahu 

52 Srov. Propositio 43.
53 Srov. Propositio 47.
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mezi stvořením a „novým stvořením“, které začalo vzkříšením 
Krista, nového Adama. Máme na něm už nyní účast v síle křtu 
(srov. Kol 2,12n) a tím se našemu životu živenému eucharistií 
otevírá perspektiva nového světa, nových nebes a nové země. 
Z nebe na zem sestupuje nový Jeruzalém od Boha, vystrojený 
jako nevěsta okrášlená pro svého ženicha (srov. Zj 21,2).

Užitečnost Eucharistického kompendia

93. Na konci těchto úvah, věnovaných základním ideovým 
záměrům tak, jak byly v rámci jednání synody vyzdviženy, rád 
vyhovuji žádosti otců, kteří chtěli pomoci  křesťanskému lidu 
lépe věřit, slavit a žít tajemství eucharistie. Péčí příslušných 
dikastérií bude publikováno Kompendium, které do jedné 
publikace soustředí ty texty Katechismu katolické církve, 
modlitby, vysvětlení k eucharistickým modlitbám misálu 
a vše ostatní, co může být užitečné pro správné chápání, 
slavení a uctívání svátosti oltářní.54 Věřím, že tento nástroj 
napomůže k tomu, aby se památka Pánova Umučení a Zmr-
tvýchvstání každý den stávala stále více zdrojem a vrcholem 
života a poslání církve, což povede každého věřícího k tomu, 
aby ze svého života učinil pravou duchovní bohoslužbu.

54 Srov. Propositio 17.
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ZÁVĚR

94. Drazí bratři a sestry, eucharistie je na počátku kaž-
dé formy svatosti a každý z nás je povolán k plnosti života 
v Duchu Svatém. Kolik svatých učinilo svůj život opravdovým 
díky své eucharistické zbožnosti! Od sv. Ignáce z Antiochie 
po sv. Augustina, od sv. Antonína Velikého po sv. Benedikta, 
od sv. Františka z Assisi po sv. Tomáše Akvinského, od sv. 
Kláry z Assisi po sv. Kateřinu Sienskou, od sv. Pascala Bay-
lona po sv. Petra Juliána Eymarda nebo od sv. Alfonsa M. 
z Liguori po bl. Karla Foucaulda, od sv. Jana Marie Vianneye 
po sv. Terezii z Lisieux, od sv. Pia z Pietrelciny po bl. Terezu 
z Kalkaty či od bl. Piergiorgia Frassatiho po bl. Ivana Mertze 
– abych připomněl jen některá z mnohých jmen. Svatost vždy 
nacházela svůj střed ve svátosti eucharistie.

Proto je třeba, abychom v církvi v toto Nejsvětější tajemství 
skutečně věřili, s úctou ho slavili a intenzivně žili. Dar, kterým 
se Ježíš ve svátosti památky na své utrpení stává, dosvědčuje, že 
zdar našeho života spočívá v účasti na trojičním životě, který 
nám v něm byl nabídnut definitivním a účinným způsobem. 
Slavení a uctívání eucharistie umožňují, abychom se přiblížili 
k Boží lásce a k ní přilnuli až tak, že se s milovaným Pánem 
spojíme. Oběť našeho života, společenství se všemi věřícími 
a solidarita s každým člověkem jsou nevyhnutelnými aspekty 
„logiké latreía“, duchovní bohoslužby svaté a milé Bohu (srov. 
Řím 12,1), při níž je celá naše lidská podstata proměňována 
k Boží oslavě. Vyzývám proto všechny pastýře, aby věnovali 
co největší pozornost šíření křesťanské spirituality, která 
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je plně eucharistická. Ať kněží, jáhni i všichni, kdo konají 
eucharistickou službu, čerpají z těchto služeb s pečlivostí 
vykonávaných sílu a podněty pro vlastní i společnou cestu 
posvěcování. Povzbuzuji všechny laiky a zvláště rodiny, aby 
ve svátosti Kristovy lásky neustále nacházeli sílu k proměně 
svého života v autentické znamení přítomnosti vzkříšeného 
Pána. Žádám všechny osoby zasvěceného života, aby svým 
eucharistickým životem ukazovaly záři a krásu toho, že plně 
patří Pánu.

95. Na začátku čtvrtého století byla křesťanská bohoslužba 
císařskými úřady ještě zakázaná. Někteří křesťané v severní 
Africe však pociťovali neodkladnost slavit den Páně, a proto 
zákaz porušili. Při svém mučení prohlásili, že pro ně nebylo 
možné žít bez eucharistie, bez pokrmu Páně: sine dominico 
non possumus.55 Ať se tito mučedníci z Abitínie, ve spojení 
s mnoha svatými a blahoslavenými, kteří učinili z eucharistie 
střed svého života, za nás přimlouvají a ať nás učí věrnosti při 
setkávání s Kristem zmrtvýchvstalým. Také  my nemůžeme 
žít bez účasti na svátosti naší spásy a toužíme být iuxta domi-
nicam viventes – přenést do života to, co slavíme v den Páně. 
Tento den je vskutku dnem našeho definitivního osvobo-
zení. Co je na tom zvláštního, když toužíme prožívat každý 
den v souladu s novostí, jakou přinesl Kristus s tajemstvím 
eucharistie?

96. Kéž nás Maria, Neposkvrněná Panna, archa nové 
a věčné smlouvy, doprovází na této cestě setkání s Pánem, 
který přichází. V ní nacházíme uskutečněnou podstatu círk-
ve nejdokonalejším způsobem. Církev vidí v Marii, v „ženě 
eucharistie“, jak ji nazval Boží služebník Jan Pavel II.,56 svou 

55 Martyrium Saturnini, Dativi et aliorum plurimorum, 7, 9, 10: PL 8, 707, 709–710.
56 Srov. EE 53.
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nejzdařilejší  ikonu a nazírá ji jako nenahraditelný vzor 
eucharistického života. Proto za přítomnosti „verum Corpus 
natum de Maria Virgine“ na oltáři kněz jménem liturgického 
shromáždění říká slovy kánonu: „Uctíváme slavnou Pannu 
Marii, Rodičku našeho Boha a Pána, Ježíše Krista.“57 Její 
svaté jméno je vzýváno a uctíváno i v kánonech východních 
křesťanských tradic. Věřící „svěřují Marii, Matce církve, svůj 
život a svou práci. Snaží se, aby měli tytéž city jako Maria 
a pomáhají celému společenství žít jako živá oběť, milá 
Otci“58. Ona je tota pulchra, celá krásná, protože v ní září 
jas Boží slávy. Krása nebeské liturgie, která se má odrážet 
i v našich shromážděních, v ní našla  své věrné zrcadlo. 
Od ní se máme učit, jak se stávat lidmi eucharistie a církve; 
abychom se, jak píše sv. Pavel, mohli postavit „neposkvrnění“ 
před Boží tvář tak, jak nás Kristus chtěl mít od počátku (srov. 
Kol 1,21; Ef 1,4).59

97. Na přímluvu blahoslavené Panny Marie ať v nás Duch 
Svatý zapálí tentýž plamen, který hořel v srdcích emauzských 
učedníků (srov. Lk 24,13-35). Ať je v našem životě obnoven 
údiv nad eucharistií skrze jas a krásu, které vyzařují z litur-
gického obřadu, jenž je účinným znamením nekonečné krásy 
tajemství svatého Boha. Učedníci tehdy vstali a spěchali 
do Jeruzaléma, aby s bratry a sestrami ve víře sdíleli svou 
radost. Neboť pravá radost spočívá v poznání, že Pán zůstává 
s námi jako věrný společník na naší cestě. Eucharistie nás vede 
k pochopení, že zemřelý a vzkříšený Kristus je v tajemství 
církve, ve svém těle, i naším současníkem. A my jsme se stali 
svědky tohoto tajemství lásky. Přejme si navzájem, abychom 

57 Český misál. První eucharistická modlitba (Římský kánon), s. 436.
58 Propositio 50.
59 Srov. BENEDIKT XVI.: Homilie ze dne 8. prosince 2005: AAS 98 (2006) 15.
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přistupovali plni radosti a údivu ke svaté eucharistii, abychom 
zakoušeli a druhým hlásali pravdu těch slov, jimiž se Ježíš 
loučil se svými učedníky: „Já jsem s vámi po všechny dny až 
do konce světa“ (Mt 28,20).

Dáno v Římě u Svatého Petra dne  22. února o svátku 
Stolce svatého apoštola Petra, v roce 2007, ve druhém roce 
mého pontifikátu.
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