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Milí čtenáři,

dostáváte do rukou další publikaci určenou zejména pro spole-
čenství mládeže. Je součástí řady témat pro skupiny mladých lidí: 
o člověku (Na cestě k člověku, 2014), o církvi a společenství (Dar 
společenství církve, 2015), o sociální nauce církve (Křesťan ve 
víru světa, 2016). 

Jedná se o 10 témat, která se zaměřují na život ze svátostí.

Každé téma vychází z biblického úryvku a obsahuje vypracovaný 
text, kterým je možné se inspirovat při přípravě setkání. 

Témata jsou doplněna metodikou, jak téma zprostředkovat, a ná-
vrhem modlitby. 

Souhrn tvoří leták, který obsahuje shrnutí tématu v několika bo-
dech a je určen k rozdání účastníkům.

Jak materiál používat?

Aby si mladí osvojili určité téma, k tomu slouží jednoduchá me-
todika, návod k modlitbě, ale i vypracované téma. Vše je animáto-
rovi k inspiraci. 
Téma bude vhodné někdy účastníkům přímo přečíst, ale lepší 
bude, když si dle něj animátor připraví své vlastní, které ve spole-
čenství přednese svými slovy.
Téma může zaznít podle vhodnosti před metodikou, nebo až po ní. 
Modlitba je důležitá součást setkání a je vždy zaměřena na hlub-
ší uchopení tématu. Souhrn je před zakončením rozdán účastní-
kům.

Text publikace najdete ke stažení na: https://www.cirkev.cz/cs/
dokumenty-mladez-pro-spolecenstvi
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Jednotlivá témata na sebe navazují a tvoří společný celek, který je 
vhodné postupně probrat. Pochopitelně je možné vybrat z mate-
riálu třeba jen jedno téma, a o něm s mladými mluvit. 

Kéž tento materiál přispěje k hojnému využívání milosti Boží, 
kterou nám svátosti zprostředkovávají a kterou pro náš život to-
lik potřebujeme! 

Redakční tým

Poznámka: K biblickým citacím v textu je použit ekumenický pře-
klad.

Doporučená literatura společná všem tématům

Katechismus katolické církve. Zvon 1995.
Remery, M: Tweetuj s Bohem. Paulínky 2016.
Youcat. KNA 2011.

1
Svátosti v životě víry

Motto:„ Víra je odpověď na Slovo, které osobně interpeluje, 
na určité Ty, které nás volá jménem.“ 

(papež František)

Biblický text

Ježíš řekl: „Já jsem pravý vinný kmen a můj Otec je vinař. Ka-
ždou mou ratolest, která nenese ovoce, odřezává, a každou, 
která nese ovoce, čistí, aby nesla hojnější ovoce. Vy jste již čisti 
pro slovo, které jsem k vám mluvil. Zůstaňte ve mně, a já ve 
vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůsta-
ne-li při kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li ve mně. Já jsem vin-
ný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten 
nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic“.
(Jan 15,1-5)

  

Téma

Náš život je neustálý proces, změna a růst. Vyvíjíme se fyzicky 
i mentálně. Ovlivňují nás plánované i nečekané události. Zůstává-
me sami sebou, a přece se měníme. Tento proces zasahuje celou 
naši bytost a všechny naše vztahy. I náš vztah s Kristem založený 
na víře by měl v průběhu života růst a rozvíjet se.
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Na počátku bylo Slovo

Na počátku našeho života víry bylo slovo. Ať už s malým nebo 
velkým „S“. Na začátku našeho křesťanského života bylo slovo 
druhých lidí, ať už o Ježíši, nebo slova první dětské modlitby, 
nebo slovo o znamení kříže, nebo o čemkoli jiném, co mělo spoji-
tost s Bohem a křesťanstvím. Život věřícího křesťana začíná také 
setkáním se Slovem, Božím Synem, Ježíšem Kristem. Je to první 
oslovení Ježíše, první kroky odevzdání se jemu, první prožitky, 
ve kterých jsme najednou Ježíše museli vzít vážně a začali jsme 
s ním počítat. V počátku života víry stojí také naše vlastní slovo, 
kterým jsme reagovali na zvěst, jež byla adresována nám. Víra se 
rodí ze slyšení a dere se k životu tam, kde člověk začíná odpovídat 
Bohu a Kristovu evangeliu.

Překvapeni darem

Kdo uvěřil v Krista a snaží se o růst své víry, bývá čím dál tím více 
uchvácen velikostí daru, kterým víra je. Jak je možné, že si Ježíš 
vybral právě mě? Jak se stalo, že jsem právě já zareagoval na Je-
žíšovo pozvání a žiji s ním? Víra je nezasloužený dar Boží, který 
nám umožňuje postupně rozpoznávat Ježíšovu přítomnost v na-
šem životě, jeho lásku. Avšak tento dar, který v nějaké formě Bůh 
nabízí každému, vyžaduje přijetí a lidskou spolupráci.  

V péči nebeského vinaře

Nebeský Otec, který k nám mluví a který nás přivedl k víře skr-
ze naše rodiny, přátele, kněze, četbu, zlomové okamžiky, se dál 
o naši víru stará. Ježíš používá přirovnání o vinných ratolestech, 
vinném kmeni a vinaři (srov. Jan 15,1n), svatý Pavel srovnává ob-
dobí, kdy jednal jako dítě a jako dospělý muž (srov. 1 Kor 13,11n). 
Bůh Otec o naši víru, lásku i naději pečuje tím, že nám dal Du-
cha Svatého. Duch Svatý nám dává poznávat Ježíše Krista. Zapo-
juje nás do společenství církve. Umožňuje nám potkávat Ježíše 

v modlitbě i uprostřed denních situací. Ve svátostech se nás Ježíš 
zcela mimořádně dotýká a pečuje o nás.

Svátosti jako znamení Boží blízkosti

Podrobněji o svátostech budeme přemýšlet v dalších setkáních. 
Ale alespoň pro začátek je možné říct, že svátosti jsou zcela mi-
mořádným způsobem, jak se nám Bůh stává blízkým, jak můžeme 
zakusit Ježíšův uzdravující dotek a působení Ducha Svatého v ka-
ždém období svého života. Svátostmi se Bůh nevtírá do života lidí, 
ale vytváří velice konkrétní prostor víry, v němž se setkává Boží 
starostlivost a lidská otevřenost. Podstatou svátostí je jednání 
celé Nejsvětější Trojice. V každé svátosti působí moc Kristova 
kříže a jeho zmrtvýchvstání. Křtem jsme ponořeni do Nejsvětější 
Trojice a získáváme nezrušitelné pouto a pevný základ pro celý 
křesťanský život. Biřmováním jsme uschopněni pro plnější život 
v Duchu. Eucharistií a svátostí smíření je oživován a očišťován 
náš každodenní život lásky k Bohu a k lidem. V pomazání nemoc-
ných přichází Ježíš na pomoc nemocnému. Ve svátosti manželství 
a kněžství Bůh zdokonaluje volbu člověka pro lásku a pro službu.

Dělení svátostí

Církev nepřetržitě věří, že ve svátostech zakoušíme Kristovo pů-
sobení a že všechny svátosti mají počátek v Kristově založení. 
Výčet míst a způsobů, kdy Bůh jedná ve prospěch člověka, býval 
v církevních dějinách různý a někdy velmi dlouhý.

Tridentský koncil (1545–1563) de inoval sedm svátostí. Mlu-
víme o svátostech iniciačních, které člověka uvádějí do křesťan-
ského života. Jsou jimi křest, biřmování a eucharistie. Pak jsou 
svátosti uzdravení: smíření a pomazání nemocných. Třetí skupinu 
tvoří svátosti, které slouží společenství: svátost kněžství a man-
želství. Někdy se o nich hovoří jako o svátostech stavu. Některé 
svátosti můžeme přijmout pouze jednou za život, protože křesťa-
novi vtiskují do duše nezrušitelné duchovní znamení: jde o křest, 
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biřmování a kněžství. Některé naopak můžeme přijímat opako-
vaně: jde o eucharistii, svátost smíření, pomazání nemocných 
a za jistých okolností manželství. Eucharistii máme přijímat co 
nejčastěji, svátost smíření často a pravidelně, svátost nemocných 
při nové vážné nemoci či při jejím zhoršení a svátost manželství 
je možné přijmout znovu po smrti manžela či manželky. 

Křest vodou ve jménu Otce a Syna a Ducha Svatého je společný 
všem křesťanským církvím a vyznáním a tvoří pevný jednotící 
základ. Víra, nauka a prožívání ostatních svátostí nejsou ve všech 
křesťanských církvích stejné.

Metodika

Vybídněte účastníky, aby se podělili o to, kdy si poprvé uvědomili 
svou víru. „Poprvé“ je myšleno časově, jde o nejranější vědomou 
vzpomínku. Zvlášť pokud budou zaznívat dětské vzpomínky, vy-
užijte toho k navození příjemné a bezpečné atmosféry ve spole-
čenství.

Poté vyzvěte účastníky ještě jednou, aby se podělili o chvíli, kdy si 
poprvé uvědomili svou víru. Tentokrát je ale pod slovem „poprvé“ 
myšlena zkušenost prvořadá, základní, nejpodstatnější, nejvý-
znamnější, rozhodující pro současný křesťanský duchovní život. 
Nekomentujte a nehodnoťte projevy zúčastněných. Spíše oceňte, 
jestliže výpovědi nebudou frázovité a formální.

Nabídněte přítomným osobní zamyšlení nad proměnou jejich 
víry pomocí následující aktivity. Rozdejte přítomným listy formá-
tu alespoň A4. Pobídněte je, ať do levé části listu nakreslí sami 
sebe ve věku, který odpovídá jejich časově prvním vzpomínkám 
víry. Do pravé poloviny ať nakreslí sami sebe ve věku, ve kterém 
právě jsou. Obrázky mohou být velmi schematické nebo symbo-
lické. K oběma kresbám-postavičkám ať doplní nejpodstatnější 
vlastnosti z pohledu křesťanského života. Následně ať do prosto-
ru mezi postavičkami zapíší události, setkání, osoby, myšlenky, 
díky nimž se jejich křesťanský život změnil.

Dáváme pozor na to, zda se v zapsaných výrazech objeví svátosti, 
popř. v jakém světle. Pokud svátosti na cestě víry a zrání křes-
ťanského života u účastníků zmíněny nejsou, volně nadhodíme, 
jaké místo by v našem životě mohly mít, nebo proč je Bůh vnesl 
do života církve a křesťanů. Menší vnímavost ke svátostem může 
posloužit jako motivace poznávat jejich důležitost během dalších 
společných setkání.  
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Modlitba

Píseň.

Přečtěte úryvek evangelia Jan 15,1-5.

Vyzvěte účastníky, aby měli u sebe listy, s nimiž pracovali. Mod-
líte-li se v kruhu, můžete tyto listy položit doprostřed. Děkujte 
vlastními slovy za události, osoby, prožitky, setkání, myšlenky, 
které vás dobrým způsobem ovlivnily v růstu křesťanského živo-
ta. Modlete se za to, aby vaše životy přinesly dobré plody.

Zakončete společnou modlitbou Otčenáš a vhodnou písní.

Zdroje k rozšíření tématu

Bergman, R.: Čtyři boje aneb témata (nejen) pro mladé. Po-
werprint 2013.
Kašparů, M.: Malý kompas víry. Matice cyrilometodějská 
2015.
Kašparů, M.: Věroměr. Matice cyrilometodějská 1999.
Kunetka, F.: Úvod do liturgie svátostí. KNA 2001.

Souhrn: Svátosti v životě víry

„Církev přijímá sebe samu a záro-
veň se vyjadřuje v sedmi svátos-
tech, skrze něž Boží milost kon-
krétně působí na existenci věřících 
tak, aby se celý jejich Kristem vy-
koupený život stal Bohu milou 
obětí.“ 

(Benedikt XVI.)

  Bůh touží po našem růstu a přeje si, aby náš život byl na-
plněný a radostný.

  V sedmi svátostech se setkáváme s Kristem a zakoušíme 
jeho spásonosné jednání s ohledem na různé momenty 
našeho života. Jedná se o křest, biřmování, eucharistii, 
smíření, kněžství, manželství, pomazání nemocných. 

  Přijímáním svátostí ve víře a lásce se věřící otevírá pro 
Boží působení a spolupracuje s Boží milostí na proměně 
svého života podle Kristova vzoru.  
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2
Slavíme svátosti

Motto:„ Boží slovo slyšené a slavené, zejména v eucharis-
tii, živí a vnitřně posiluje křesťany a uschopňuje je 
k autentickému evangelijnímu svědectví v každo-
denním životě.“ 

(papež František)

Biblický text

Ti, kteří přijali jeho slovo, byli pokřtěni a přidalo se k nim 
toho dne na tři tisíce lidí. Vytrvale poslouchali učení apošto-
lů, byli spolu, lámali chléb a modlili se. Všech se zmocnila bá-
zeň, neboť skrze apoštoly se stalo mnoho zázraků a znamení. 
Všichni, kteří uvěřili, byli pospolu a měli všechno společné. 
Prodávali svůj majetek a rozdělovali všem podle toho, jak kdo 
potřeboval. Každého dne pobývali svorně v chrámu, po do-
mech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a s upřímným 
srdcem. Chválili Boha a byli všemu lidu milí. A Pán denně při-
dával k jejich společenství ty, které povolával ke spáse.
(Sk 2,41,48)

Téma

Vyprávění Bible od první stránky o stvoření až po poslední pa-
sáže z knihy Zjevení o nebeském Jeruzalému dosvědčuje laskavý 

a starostlivý vztah Boha k člověku. Tento postoj se projevuje tím, 
že Bůh s lidmi hovoří a zároveň se pro ně angažuje. Zatímco my 
lidé mnohokrát vydatně mluvíme, ale ke konkrétním skutkům 
už nedojde, u Boha jsou slovo a čin nerozlučně spojeny. Svátosti 
v životě církve jsou tím místem, kde věřící zakouší současně Boží 
slovo a jeho jednání ve prospěch člověka. Vzkříšený Kristus vyslal 
apoštoly, aby šli do celého světa, hlásali jeho evangelium, křtili, 
slavili jeho památku, odpouštěli hříchy, uzdravovali. Biskupové 
a kněží od apoštolů převzali tento úkol a zprostředkovávají Kris-
tovo jednání ve svátostech lidem naší doby.

Pojem „svátost“

Mnozí si pamatují obvyklou de inici: „Svátosti jsou viditelná 
znamení neviditelné Boží milosti.“ Tato formulace klade důraz 
především na to, co věřící ve svátostech získává, tj. Boží milost. 
V současnosti se důraz přesouvá spíše na spojení s Kristem a na 
spásu, kterou získal lidem svou smrtí a zmrtvýchvstáním. Svátos-
ti jsou pak popisovány jako „účinná znamení Kristova spásonos-
ného tajemství“. I tato formulace je správná, ale schází v ní odkaz 
na církev, jejímž prostřednictvím křesťan svátosti přijímá. Aby 
v de inici svátostí byly obsaženy všechny tři skutečnosti (Boží 
milost, Kristovo tajemství spásy a církev), Katechismus katolické 
církve podává toto vysvětlení: „Svátosti jsou účinná znamení mi-
losti, ustanovená Kristem a svěřená církvi, jimiž se nám uděluje 
božský život. Viditelné obřady, jimiž jsou svátosti slaveny, zna-
menají a udílí milosti, které jsou vlastní každé svátosti. Svátosti 
přinášejí plody v těch, kteří je přijímají s požadovanou dispozicí“ 
(KKC 1131).

Onou dispozicí se na prvním místě myslí víra v Boha Otce, Syna 
a Ducha Svatého – víra podle Vyznání víry. Konkrétním vyjádře-
ním této víry je křest. „Křest je vždy spojen s vírou“ (KKC 1226). 
Předpokladem křtu je víra: víra dospělého nebo víra rodičů dítě-
te, vychovatelů, víra Církve. Další svátosti může přijímat pouze 
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pokřtěný. K podmínkám pro přijetí svátostí patří také život v mi-
losti, napojení na společenství církve a stav bez těžkého hříchu. 
Velkou pomocí a někdy vyžadovanou podmínkou před přijetím 
dalších svátostí je svátost smíření, v níž nejprve Kristus uzdravuje 
vztah mezi ním a námi, aby pak následně mohla v našem životě 
přijatá svátost působit.

Setkání a osobní vztah s Kristem

Křesťanský život není na prvním místě o sdílení krásných myš-
lenek nebo o emocionálních prožitcích, ani o osobním nasazení 
pro morální ušlechtilost, ale o setkání s živým Kristem. Ale jak 
se s ním setkat, když ho náš přirozený pohled nevidí a Ježíš už 
neprochází s apoštoly po ulicích Palestiny?

Ježíš svým učedníkům slíbil, že s nimi bude po všechny dny až 
do konce světa (srov. Mt 28,20), a dal jim svého Ducha. Tento 
Duch nám dává zakoušet přítomnost Ježíše Krista nejrůznějšími 
způsoby: v eucharistii, v Božím slově, v představitelích církve, ve 
společenství, v jednotlivých událostech a lidech, a mimořádným 
způsobem ve všech ostatních svátostech.

Svátosti pocházejí od Krista. On je ustanovil jako způsob, jímž 
se s ním setkáváme a ve kterém také zakoušíme jeho spásonos-
né působení pramenící z Kristova kříže a zmrtvýchvstání. Síla 
velikonočního tajemství přítomná ve svátostech proměňuje náš 
život. 

Svátosti víry a církve

Neporozumění, které museli překonat Ježíšovi současníci, ob-
dobně překračuje i do naší doby. S moudrými Ježíšovými slovy 
jeho současníci souhlasili, ale jen stěží dokázali přijmout, že je-
jich vztah k Bohu má procházet skrze něj. Nebylo pro ně jedno-
duché přijmout, že on je život, pravda a cesta, která vede k Bohu. 
Že on je jediný prostředník mezi Bohem a člověkem. Tato obtíž 

konkrétnosti a hmatatelnosti, kterou Ježíšovi současníci museli 
překonat vírou, se opakuje i dnes ve vztahu k církvi a ke svátos-
tem. Proč má člověk přijmout církev jako cestu k Bohu a svátos-
ti církve jako nutné prostředky ke spáse? Copak neexistují i jiné 
cesty a jiné prostředky?

Přijímání svátostí má svůj základ ve víře v Krista. Základem je 
víra, že Ježíš Kristus, Boží Syn, přišel z nebe, zvěstoval nám evan-
gelium, zemřel a vstal z mrtvých za nás, vstoupil do Otcovy slávy 
a „nyní je denně živý po našem boku, aby nás osvěcoval, posiloval 
a osvobozoval“ (papež František). Způsob, jak se s Kristem máme 
setkávat a jak ho máme následovat, si nevybíráme my, ale ustano-
vil ho on. On ustanovil církev jako znamení a nástroj sjednocení 
s ním. Svátosti jsou svátostmi církve, protože se Kristus jejím pro-
střednictvím setkává s lidmi. On koná vše na způsob společenství, 
trojičně. Svátosti tak církev putující po zemi budují a působením 
Ducha Svatého z ní vytvářejí Kristovo Tělo. Platně je proto může 
přijmout jen živý člověk.

Přijímání svátostí

Každá svátost zahrnuje konkrétní viditelné znamení (lití vody, 
mazání olejem atd.), slovo (např. „N., já tě křtím ve jménu Otce 
i Syna i Ducha Svatého“) a účinek (přivtělení ke Kristu, odpuště-
ní hříchů atd.). Jejich účinnost zajišťuje Kristus, protože on sám 
mocí svého Ducha ve svátostech působí. Platnost svátostí tedy 
nemůže zeslabit či zrušit nedokonalosti nebo hříchy toho, kdo 
je uděluje, ani toho, kdo je přijímá. Jejich plodnost a proměňující 
dopad však závisejí na duchovní připravenosti a dispozici toho, 
kdo svátosti přijímá. K této připravenosti patří víra v Kristovo 
proměňující působení, otevřenost pro jeho jednání a ochota sla-
vit svátosti takovým způsobem a za takových podmínek, jak to 
církev stanovila. Duch Svatý potom skutečně může uzdravovat 
a proměňovat ty, kteří svátosti přijímají. Tím je více připodobňu-
je ke Kristu a začleňuje do Kristova Těla, kterým je církev. Protože 
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jsme lidmi na cestě, kteří mají dorůst do Kristovy plnosti, církev 
nás zve, abychom často přistupovali ke svátostem a rostli k doko-
nalosti.

Svátostiny

Z Kristova velikonočního tajemství nevycházejí jen svátosti, ale 
i tzv. svátostiny. Jsou to posvátná znamení ustanovená církví, kte-
rá posvěcují různé životní situace. Při nich si uvědomujeme Boží 
přítomnost a prosíme o jeho dobrotu, a zároveň si uvědomujeme, 
že vše má být nasměrováno na Boha.
Svátostiny tvoří modlitba, doprovázená znamením kříže a jinými 
znameními. Jejich účinnost spočívá nejen na dispozici toho, kdo 
je používá, ale především v přímluvné modlitbě církve. 

Mezi svátostinami zaujímají důležité místo požehnání. Žehnají 
se osoby (např. žehnání rodičů snoubencům před svatbou), jídlo 
(požehnání před jídlem u stolu), předměty (křížky, medailky, sví-
ce, dopravní prostředky atd.) a místa (domy, byty, úřady, služebny 
atd.). Mezi svátostiny patří zasvěcení osob Bohu (řeholní sliby, 
požehnání pro službu lektora, akolyty, katechety atd.) a vyhra-
zení předmětů (kalich, ornát, štola, posvátné oleje využívané při 
svátostech katechumenů, křižmo /např. při biřmování/, olej ne-
mocných atd.) a míst pro bohoslužbu (kostel, oltář, křížová cesta 
atd.). Ke svátostinám náleží také modlitba ochrany od zlého, tzv. 
exorcismus (např. Otčenáš, modlitba Svatý Michaeli, archanděli…, 
nošení požehnaných předmětů). 

Metodika

Slavení svátostí má svou krásnou teologii, ale v konkrétním sla-
vení na konkrétním místě to leckdy vypadá všelijak. Nebylo tomu 
jinak ani na začátku dějin církve. Už sv. Pavel napomíná křesťany 
v Korintu a vytýká jim nevhodné slavení večeře Páně, tj. eucharis-
tie (1 Kor 11,17-34).

Přečtěte si společně tento úryvek a najděte:
– Co Pavel Korinťanům v jejich slavení eucharistie vytýká?
– Na čem slavení eucharistie zakládá?
– K čemu křesťany v Korintě vybízí?

Je-li to vhodné, rozdělte se do skupin s malým počtem účastníků 
(dva až čtyři) a v jednotlivých skupinách napište list vašemu far-
nímu společenství ohledně slavení mše svaté. Zachovejte formu 
dopisu ve třech částech: vytýkejte špatné slavení, zdůvodněte, 
proč se vůbec scházet ke slavení eucharistie, a povzbuďte ke kon-
krétním krokům nápravy.

Dopisy si poté společně přečtěte a uvažujte nad tím, v čem vy 
sami byste měli zlepšit své slavení mše svaté. Nemluvte o chy-
bách kněží nebo farníků, ale o sobě, o tom, co můžete pro lepší 
slavení udělat právě vy.
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Modlitba

Píseň.

Přečtěte úryvek Ef 1,3-10.

Poděkujte svými vlastními slovy za to, že jste se s Kristem v živo-
tě setkali, a za všechna místa a způsoby, jakými se s ním setkává-
te. Poděkujte také za to, co od Krista dostáváte.
Vyvrcholením vaší společné modlitby může být Otčenáš a závě-
rečná píseň.

Zdroje k rozšíření tématu

Guardini, R.: O posvátných znameních. KNA 1992.
Katechismus katolické církve, 1135–1199.
Ratzinger, J.: Duch liturgie. Barrister & Principal 2012.

Souhrn: Slavíme svátosti

„Víra a svátosti jsou dva doplňující 
se aspekty církevního života. Víra 
je vzbuzována hlásáním Božího 
slova. Živí se a roste milostiplným 
setkáním se zmrtvýchvstalým Pá-
nem, které se uskutečňuje ve svá-
tostech: Víra se vyjadřuje v obřadu 
a obřad posiluje a upevňuje víru.“ 

(Benedikt XVI.)

  Svátosti jsou účinná znamení milosti, ustanovená Kris-
tem a svěřená církvi, jimiž se nám uděluje božský život. 

  Přijímáním svátostí ve společenství církve se setkáváme 
s Kristem tím způsobem, jaký on pro nás ustanovil.

  Kristův dar spásy získáváme různými způsoby, vrchol-
ným způsobem ale ve svátostech, pokud jsme pro jejich 
přijetí vhodně duchovně připraveni.
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3
Vstoupit branou – svátost křtu

Motto:„ Křest je ‘první vzkříšení’. Pokřtěný se rodí k nové-
mu životu a zadarmo je obdařen důstojností syna 
Božího.“ 

(Benedikt XVI.)

Biblický text

Nevíte snad, že všichni, kteří jsme pokřtěni v Krista Ježíše, 
byli jsme pokřtěni (ponořeni) v jeho smrt? Byli jsme tedy 
křtem spolu s ním pohřbeni (ponořeni) ve smrt, abychom – 
jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých slavnou mocí svého Otce 
– i my vstoupili na cestu nového života.
(Řím 6,3-4)

Téma

Bible nás ujišťuje, že na počátku světa stvořil Bůh vše z lásky 
a jeho dílo bylo dobré. Po stvoření člověka jako muže a ženy do-
konce sám Stvořitel pronese, že tento vrchol jeho díla je velmi 
dobrý. Avšak do dějin světa vstoupil hřích. Ten vnesl disharmonii 
mezi člověka a Boha, a následně i mezi lidi a do celého stvoře-
ní. Svět zamořil hřích, jehož důsledkem bylo oddělení člověka od 
Boha, od pramene, od lásky. 

Bůh ve své lásce nenechal člověka na pospas hrůze hříchu, ale 
ohlásil plán spásy, plán záchrany. Důležitou pravdu víry shrnu-
je svatý Pavel: „Vím totiž, že ve mně, to jest v mé lidské přiro-
zenosti, nepřebývá dobro. Ve své nejvnitřnější bytosti s radostí 
souhlasím se zákonem Božím; když však mám jednat, pozoruji, 
že jiný zákon vede boj proti zákonu, kterému se podřizuje má 
mysl, a činí mě zajatcem zákona hříchu, kterému se podřizují 
mé údy. Jak ubohý jsem to člověk! Kdo mě vysvobodí z tohoto 
těla propadlého smrti? Díky Bohu. Je to možné skrze Ježíše Kris-
ta, našeho Pána“ (Řím 7,18-25). 

Ježíš Kristus svou smrtí a zmrtvýchvstáním zachránil člověka od 
hříchu, spasil ho, otevřel mu ztracený ráj, nebe. Apoštoly pak posí-
lá hlásat evangelium a křtít: „Jděte ke všem národům a získávejte 
mi učedníky, křtěte je ve jménu Otce, i Syna, i Ducha Svatého, a učte 
je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal“ (Mt 28,19-20). 

Křest je branou, jíž se člověk opět sjednocuje s Kristem. Bůh 
v něm navazuje s člověkem vztah, který dědičný hřích přerušil. 
Proto je křest pro lidi zcela zásadní. 

Nový život 

Ve Starém zákoně proroci připomínali, že Bůh ve své lásce při-
pravuje pro člověka proměnu: „Dám jim jedno srdce a vložím do 
jejich nitra nového ducha, odstraním z jejich těla srdce kamenné 
a dám jim srdce z masa, aby se řídili mými nařízeními, zachová-
vali moje řády a jednali podle nich. I budou mým lidem a já jim 
budu Bohem“ (Ez 11,19-20). Křest zásadně mění nitro, duši člo-
věka – napojuje ji na Boží milost. Křtem vstupujeme do nového 
rozměru a stylu života. Ježíš vysvětluje důležitost křtu během 
noční rozmluvy s farizejem Nikodémem: „Amen, amen, pravím 
tobě, nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha, nemůže vejít do králov-
ství Božího. Co se narodilo z těla, je tělo, co se narodilo z Ducha, je 
duch“ (Jan 3,5-6). Narozením se člověk, ať se mu to líbí nebo ne, 
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stává adeptem smrti, která je následkem dědičného hříchu (srov. 
Mdr 1,13-14). Křtem se člověk znovu rodí, je započata cesta jeho 
vzkříšení. „Nic by nám neprospělo, že jsme se narodili, kdyby-
chom nebyli vykoupeni“ (Exultet).

Křtem jsme osvobozeni od dědičného hříchu a všech hříchů osob-
ních (je-li někdo křtěn jako dospělý) a jsme znovuzrozeni jako 
adoptivní Boží děti, stáváme se Kristovými údy. Křest je zákla-
dem celého křesťanského života, vstupní branou k životu v Du-
chu a branou, která otevírá přístup k ostatním svátostem. Křest je 
vstupní branou do Božího království. 
 
„Křest je nejkrásnějším a nejvelkolepějším z Božích darů. Nazý-
váme ho darem, milostí, pomazáním, osvícením, šatem neporuši-
telnosti, koupelí obnovy, pečetí a vším, co je nejcennější. Dar, pro-
tože je dán těm, kteří nic nepřinášejí; milost, protože je udělován 
i viníkům; křest, protože hřích je pohřben do vody; pomazání, 
protože je svatý a královský (takoví jsou ti, kdo jsou pomazáni); 
osvícení, protože je oslnivým světlem; šat, protože zakrývá naši 
hanbu; koupel, protože nás umývá; pečeť, protože nás chrání a je 
znamením Boží svrchovanosti!“ (KKC 1216).

Stáváme se dětmi Božími

Není mnoho míst, ve kterých se hovoří o vztahu Ježíše a dětí. 
O to jsou tyto pasáže vzácnější. Na co asi mysleli apoštolové, 
když jim, dospělým mužům, dává za příklad malé a bezbran-
né dítě, které v tehdejší společnosti nemělo moc velkou váhu? 
„Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť takovým pa-
tří království Boží. Amen, pravím vám, kdo nepřijme Boží krá-
lovství jako dítě, jistě do něho nevejde“ (Mk 10,14-15). Být Bo-
žím dítětem nespočívá v dětinskosti, ale v nádheře čistého srdce 
a rozzářených očí člověka, který se umí radovat a těšit z Božího 
přátelství. Znamená to být dítětem, které žije ve vědomí, že jeho 
Otcem je sám Bůh – Láska.

Vstupujeme do společenství církve

Křtem se nestane člověk osamoceným běžcem do nebe, ale 
vstoupí do velké rodiny ostatních Božích dětí, do společenství, 
které nazýváme církev, do společenství těch, kteří náleží Pánu, 
do společenství, které založil sám Ježíš Kristus, do společenství 
shromážděnému v Duchu Svatém. Církev je jako jedno velké živé 
tělo a Kristus je její hlavou. 

Ekumenický rozměr

Křest nás spojuje se všemi, kdo jsou pokřtěni, i když nevyznávají 
celou víru nebo nezachovávají jednotu společenství pod vedením 
papeže. Proto je základem ekumenického společenství.1 Pokud je 
křest vykonán náležitě, je platný a neopakovatelný.

Jak a kdo křtí

Křtí se ponořením do vody nebo litím vody na hlavu člověka a zá-
roveň se vyslovují slova stanovená Ježíšem: „Já tě křtím ve jménu 
Otce, i Syna, i Ducha Svatého.“ 

Obvykle křtí biskup, kněz či jáhen, ale v případě potřeby (např. 
umírající novorozeně) může křtít kdokoliv (i nepokřtěný), pokud 
má úmysl dělat to, co při křtu konají křesťané. 

Protože křest vtiskuje do duše nezrušitelnou pečeť, znamení, že 
patříme ke Kristu, nelze opakovat ani zrušit.

1  V tomto ohledu je vhodné připomenout, že je skutečně žádoucí modlit se za jednotu 
křesťanů a za sjednocení církví. Posuzování osobní upřímnosti členů jiných křesťan-
ských společenství nám sice nepřísluší, ale pravdou je, že v současném stavu nemů-
žeme jejich křesťanství považovat za stejné jako katolické. Křesťanství rozdělené do 
mnoha malých církví svou nejednotou při hlásání evangelia velmi ztratilo na účinnosti 
a dokonce mnohdy způsobuje i pohoršení.
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Nutnost křtu ke spáse

Křest je nutný ke spáse člověka (KKC 1257). Kdo by o důležitos-
ti křtu věděl a nenechal se pokřtít, jeho spása je v sázce. Pán Je-
žíš o nutnosti křtu hovořil (např. Jan 3,5). Církev učí, že existuje 
i křest krve (nepokřtěný mučedník) a touhy (člověk umře dříve, 
než stačí být pokřtěn, ale byl rozhodnutý, že se pokřtít nechá). 
Dále církev učí, že Bůh může spasit i ty, kteří (bez vlastní viny) 
nikdy nepoznali Boha, ale žili podle vlastního svědomí a hledali 
pravdu (srov. KKC 1260), a také spasit nenarozené či nepokřtě-
né děti. 

Protože církev ví o důležitosti křtu, křtí i malé děti věřících 
rodičů. Zatímco děti jsou křtěny během celého roku, u dospě-
lých, kteří procházejí přípravou – tzv. katechumenátem, se dává 
přednost křtu o Velikonoční vigilii, která je v církvi chvílí, kdy 
pokřtění obnovují své křestní závazky. Postní doba je vnímána 
jako příprava na tuto obnovu a jako intenzivní příprava kate-
chumenů na jejich křest. 

Katechumenát

Katechumenát zpravidla trvá více než jeden školní rok. Během 
této doby se dospělí zájemci o křest seznamují s vírou, s Biblí, 
Božími přikázáními a s praxí života v církvi. Důležitým průvod-
cem během celé přípravy i později v době po křtu je kmotr/a. Ten 
musí být pokřtěný, za normálních okolností biřmovaný a žijící 
z víry. Měl by být vybírán velice uvážlivě, protože jeho úkolem je 
napomáhat druhému k životu ve víře. Součástí katechumenátu je 
též ukotvení do konkrétního malého společenství věřících. 

Křest dětí

Malé děti, které se ještě nemohou pro křest rozhodnout samy, je 
možné křtít tehdy, když se za jejich další uvádění do života s Kris-
tem zaručí církev. Rodiče proto u křtu svých dětí slibují, že své 

dítě budou vychovávat ve víře. Jedná se o závažný slib, který dá-
vají Bohu.

Žít ze křtu

Křest je velký Boží dar. Avšak je důležité, aby ho každý pokřtě-
ný, zvláště pokud přijal tuto svátost jako dítě, v sobě rozvíjel. Žít 
ze křtu znamená vědomě rozvíjet vztah s Ježíšem, žít uprostřed 
církve a otevírat se dalším Božím darům. Riziko každého pokřtě-
ného je, že sice Boží milost přijme, ale pak ji nechá ležet ladem 
a dál s ní nespolupracuje. 



26 27

Metodika

Přineste si na setkání upomínku na svůj křest (potvrzení od kně-
ze) a nějaké fotky z vlastního křtu.
Navzájem si o svém křtu vyprávějte, třeba dle následujících otá-
zek: 
− V jakém kostele jste byli pokřtěni?
− Jakého křestního patrona vám rodiče vybrali?
− Znáte den svého křtu?
− Připomínáte si každý rok den svého křtu?
− Slavíte den křtu jako velký svátek?
− Jak vám na cestě víry pomáhá váš kmotr/a?

Modlitba

Vykonejte si obnovu křestního vyznání.
Lze postupovat například takto:

Doprostřed, a jsme-li v kostele – dopředu, se postaví rozsvícená 
svíce (ideálně velikonoční, tzv. paškál) a nádoba s vodou (je-li to 
možné, posvěcená knězem). 
Přítomní si sednou nebo kleknou.

Píseň.

Pak se přečte vhodný úryvek z Písma, např. Ez 36,16-28, Sk 2,37-
47, Řím 6,3-11. 

Chvíle ticha, která se ukončí písní.

Animátor (není-li přítomen jáhen nebo kněz) říká:

My všichni máme účast na Kristově vítězství nad smrtí. Neboť 
křtem jsme byli spolu s Kristem pohřbeni, abychom s Kristem 
vstali k novému životu. Proto nyní obnovme své křestní vyznání: 
Zřekněme se ducha zla a vyznejme víru v Krista Ježíše, zřekněme 
se hříchu a slibme, že chceme sloužit Bohu v jeho svaté církvi.

An. (animátor): Chcete tedy žít ve svobodě dětí Božích, a zříkáte 
se proto hříchu?
Všichni: Ano.

An.: Chcete, aby vás nikdy hřích neovládl, a zříkáte se proto vše-
ho, co k němu láká?
Všichni: Ano.

An.: Zříkáte se tedy ducha zla a všeho, co působí a čím se pyšní? 
Všichni: Ano.
 
An.: Věříte v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země?
Všichni: Věřím.

An.: Věříte v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž 
se narodil z Marie Panny, byl ukřižován a pohřben, vstal z mrt-
vých a sedí na pravici Otcově?
Všichni: Věřím.

An.: Věříte v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství 
svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení mrtvých a život věčný?
Všichni: Věřím.

An. končí slovy:
Všemohoucí Bůh, Otec našeho Pána Ježíše Krista, nás vysvobodil 
z hříchu a dal nám život z vody a z Ducha Svatého. Kéž v nás svou 
milost chrání, abychom byli s Kristem spojeni na věky věků.
Všichni: Amen.
 



28 29

Pak se společně zpívá píseň, např. Jako laň prahne…, a každý do-
jde k nádobě s vodou, namočí si v ní ruku a požehná se.
Je možné také požehnání vodou udělat tak, že vždy jeden namo-
čenou rukou udělá kříž na čele druhému. (Lépe vystihuje sku-
tečnost, že se nemůžeme pokřtít sami, ale potřebujeme někoho 
druhého.) 

Závěrečná píseň.

Zdroje k rozšíření tématu

Ambros, P.: Křest – průvodce k obnově křestního vyznání. Re-
fugium 2011. 
Lewis, C. S.: K jádru křesťanství. Návrat domů 2011.
Lobkowicz, F.: Křest. KNA 2007.

Souhrn: Vstoupit branou – svátost křtu

„Jděte ke všem národům a získá-
vejte mi učedníky, křtěte je ve jmé-
nu Otce, i Syna, i Ducha Svatého, 
a učte je zachovávat všechno, co 
jsem vám přikázal.“ 

(Ježíš)

    Křest proměňuje člověka v dítě 
Boží a uvádí ho do společenství 
církve. Smývá dědičný hřích a od-

pouští všechny osobní hříchy. 
  Křest vtiskuje do duše člověka nesmazatelné znamení, 

proto jej nelze opakovat či zrušit. 
  Je důležité, že se křtí i malé děti. Křest je důležitý pro 

spásu člověka. Avšak každý pokřtěný je odpovědný za 
to, aby svůj křest rozvíjel a po celý život spolupracoval 
s Boží milostí.
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4
Vybaveni na cestu – svátost 
biřmování

Motto:„ Proste Ducha Svatého, aby se svojí přítomností pro-
jevil ve vašem životě.“ 

(sv. Jan Pavel II.)

Biblický text

Když apoštolové v Jeruzalémě uslyšeli, že v Samařsku přijali 
Boží slovo, poslali k nim Petra a Jana. Oni tam přišli a modlili 
se za ně, aby také jim byl dán Duch Svatý, neboť ještě na niko-
ho z nich nesestoupil; byli jen pokřtěni ve jménu Pána Ježíše. 
Petr a Jan tedy na ně vložili ruce a oni přijali Ducha Svatého. 
(Sk 8,14-17)

Téma

Svátost biřmování patří mezi iniciační svátosti. Vtiskuje du-
chovní pečeť a charakter, a proto ji přijímáme pouze jednou za 
život. Biřmování nás společně se křtem a eucharistií uvádí do 
plného křesťanského života a dovršuje v nás křestní milost. 
Pomáhá nám najít naše místo v životě i v církvi a dodává nám 
sílu ke správnému rozhodování a jednání. Je svátostí, při kte-
ré je pokřtěný vkládáním rukou, pomazáním křižmem (olejem 

posvěceným biskupem) a modlitbou biskupa naplněn Duchem 
Svatým k vnitřnímu posílení života s Bohem a ke statečnému vy-
znávání víry. První „biřmování“ se uskutečnilo o Letnicích, kdy 
se v Jeruzalémě strhl hukot, objevily se ohnivé jazyky a Ježíšovi 
učedníci byli naplněni Duchem Svatým (srov. Sk 2,1-4), který je 
láskou Otce a Syna. 

Proč, kdy a kdo komu

Biřmování by měl přijmout každý pokřtěný, který tuto svátost 
ještě nepřijal. Proč? Především proto, že Bůh v této svátosti na-
bízí křesťanovi pomoc, posilu, zdokonalení, vybavení pro aktiv-
ní život. Ježíš nechce pouhé konzumenty svých darů. Potřebuje 
svědky, kteří ponesou sílu evangelia mezi lidi. Proto je správné 
mít touhu získat od něj vše, co k tomuto úkolu nabízí. 

Existují různé názory o věku, kdy biřmování přijmout. To, že se 
biřmování označujeme za „svátost křesťanské dospělosti“, ne-
znamená, že ji mohou přijmout až věkem dospělí. Jedná se o du-
chovní dospělost, tedy o dar určité křesťanské plnosti. Kdy ji tedy 
přijmout? Zvyklosti jsou různé. V našich podmínkách je běžné 
přijmout ji během studia na střední škole. Klade se přitom důraz 
na osobní rozhodnutí pro tuto svátost. Pochopitelně je možné ji 
přijmout i v mladším či starším věku. Když je někdo křtěný jako 
dospělý, přijímá tuto svátost společně se křtem. 

Řádným udělovatelem je biskup. Někdy může biřmovat kněz, kte-
rý je biskupem pověřen (např. při udělování svátostí dospělým 
katechumenům). V případě nebezpečí smrti může udělovat svá-
tost biřmování kterýkoli kněz.

Příprava

Před přijetím biřmování je vhodné dobře se na svátost připravit. 
Je to skvělá příležitost objevit a rozvíjet sílu společenství a smě-
řovat s dalšími biřmovanci ke společnému cíli. Mnohé skupiny 
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biřmovanců se scházejí i po přijetí svátosti a sdílejí společně svůj 
život s Kristem. Přípravy mohou mít různou formu a délku, ale 
vždy by měly být školou křesťanského života. Neměla by chybět 
snaha biřmovanců zapojit se do života farnosti, navštěvovat spo-
lečenství, růst ve víře a žít s Kristem. Určitě je vhodná intenziv-
nější modlitba, četba Písma, svatá zpověď a přijímání eucharistie. 

Obřad udílení svátosti

Biřmování se uděluje zpravidla při mši svaté, která je velkou slav-
ností pro biřmované, ale i pro celou farnost a církev. Biřmovanci 
jsou představeni biskupovi, který bude svátost udílet. Po homilii 
následuje obnova křestních slibů, vyznání víry a zřeknutí se zla. 
Poté se biskup nad biřmovanci modlí a prosí o dary Ducha Sva-
tého. Pak jsou všichni vyzváni k tiché modlitbě. Po ní následuje 
vlastní biřmování. Biřmovanci jednotlivě předstupují před bisku-
pa, který jim křižmem označuje čelo se slovy: „(Jméno patrona), 
přijmi pečeť daru Ducha Svatého.“ Biřmovanec odpoví: „Amen“ 
a biskup dodá: „Pokoj tobě.“ 

Kmotr drží během udílení svátosti ruku na biřmovancově pra-
vém rameni. Jedná se o znamení, že při něm stojí a bude mu opo-
rou ve víře. Měl by mu pomáhat, aby se z něj stal zralý křesťan 
a učedník Krista. Biřmovací kmotr může být stejný jako křestní, 
nebo někdo jiný. Podmínkou však je, že musí být pokřtěný, biř-
movaný a starší 16 let. 

Biřmovanci si také vybírají nové jméno na znamení nového živo-
ta. Tímto jménem je biskup osloví při pomazání. Biřmovací pat-
ron je vzorem ve víře a je inspirací v životě, ale též přímluvcem 
v nebi. Může to být kterýkoli svatý nebo blahoslavený. Dokonce si 
člověk může vybrat patronů více, a ti nemusejí být ani stejného 
pohlaví jako biřmovanec. 

Přijmi pečeť

Co znamená ono „přijmi pečeť“? Je to neviditelné a nesmazatel-
né znamení, které nám Bůh vtiskuje do duše. Stejně jako na do-
kumenty nebo majetek se pečetě tiskly na znamení, že někomu 
patří, biřmováním jsme označeni, že patříme Kristu, že Bůh nás 
bude chránit a my máme za úkol žít jako jeho svědkové. Pomazání 
posvátným olejem má mnoho významů. Olej je v Bibli popisován 
jako symbol obdarování, bohatství, očištění a uzdravení. 

Účinky biřmování

Biřmováním je na nás v plné míře vylit Duch Svatý. Již při křtu 
jsme dostali Ducha Svatého a biřmováním obdržíme plnost jeho 
darů. Jsme ponořeni do Ducha Svatého, který je láska a zcela se 
nám daruje. Tato svátost v nás prohlubuje křestní milost, utvrzu-
je nás ve víře, pevněji spojuje s Kristem a celou církví a rozmno-
žuje v nás různé projevy darů Ducha Svatého (moudrost, rozum, 
rada, síla, poznání, zbožnost a bázeň Boží). Ty povzbuzují křesťa-
ny k životu, který nese různé plody Ducha Svatého: lásku, radost, 
pokoj, shovívavost, vlídnost, dobrotu, tichost a zdrženlivost (Gal 
5,22-23). Svatý Augustin vícekrát napsal, že kdo chce poznat, zda 
má Ducha Svatého, ať se podívá do své duše. Má-li v ní lásku, má 
Ducha Svatého. 

Duch Svatý nám dává sílu, abychom hlásali Krista a svědčili o jeho 
působení, a překonávali překážky a těžkosti života. Hlásání víry 
je i naší povinností jako křesťanů. Měli bychom svědčit o Bohu 
svým životem a pravdy víry hájit. Jak řekl Ježíš učedníkům, máme 
být solí země a světlem světa (srov. Mt 5,13-14). Stejně jako apo-
štolové po Letnicích přestali být nejistí, máme i my z duše setřást 
strach a obavy a vyznávat svou víru. Máme být Ježíšovými svědky 
ve škole, doma, v práci…, zkrátka všude. 

Křtem a biřmováním se stáváme plnými účastníky života cír-
kve. Přijetím těchto svátostí získáváme dary a potřebnou milost 
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k plnění úkolů a služeb v církvi. Pokud to situace vyžaduje, mů-
žeme být pověřeni pro službu slova, vedení liturgických modliteb, 
udělování křtu a rozdávání svatého přijímání (Christi ideles laici). 

Stručně můžeme říci, že ve křtu dostáváme Ducha Svatého pře-
devším pro sebe, pro své posvěcení, a ve svátosti biřmování pro 
službu, pro hlásání evangelia. 

Žít z biřmování

Biřmování je velkou událostí života, která se má projevovat v ka-
ždé životní situaci. V roce 1997 v Hradci Králové řekl mladým li-
dem svatý papež Jan Pavel II.: „Proste Ducha Svatého, aby se svojí 
přítomností projevil ve vašem životě. Mně samotnému byl záži-
tek působení Ducha Svatého předán zvláštním způsobem mým 
otcem, když jsem byl zhruba ve vašich letech. Když jsem měl těž-
kosti, doporučoval mi, abych se modlil k Duchu Svatému, a tato 
rada mi ukazovala cestu, po které dodnes kráčím. Říkám vám to, 
protože jste mladí, jako jsem tehdy byl i já. A mluvím na základě 
mnohaleté zkušenosti, prožité i v těžkých dobách.“

A Benedikt XVI. na Světovém setkání mládeže v Sydney mladé vy-
zval: „Nechte se utvářet jeho dary. Tak jako církev putuje s celým 
lidstvem, tak jste také vy povoláni uplatňovat dary Ducha ve vý-
šinách i nížinách každodenního života. Přičiňte se, aby vaše víra 
dozrála studiem, prací, při sportu, hudbou, uměním. Podpořte ji 
modlitbou a živte ji svátostmi, aby tak byla pramenem inspirace 
a pomocí pro ty, kteří jsou kolem vás. Život konec konců není pou-
hým hromaděním a je mnohem víc, než dosažený úspěch. Oprav-
du žít znamená být proměněn zevnitř, být otevřen silou lásky 
Boží. Přijetím moci Ducha Svatého můžete i vy proměnit svoje 
rodiny, společenství i národy. Osvoboďte tyto dary! Učiňte, ať jste 
velcí díky moudrosti, rozumu, síle, umění a zbožnosti!“
 

Metodika

Příprava na tuto aktivitu by měla začít doma, kdy si každý účast-
ník setkání najde životopis svého biřmovacího (nebo křestního) 
patrona a podrobně se s ním seznámí. 

Na začátku aktivity každý řekne jméno svého patrona a pár infor-
mací o jeho životě. Může připojit i důvod, proč si daného patrona 
vybral, v čem se mu podobá a v čem mu je inspirací. 

Poté položíme účastníkům následující otázky (pokud vás je více, 
můžete se rozdělit do skupin po 5–7 lidech):

Otázky pro ty, kteří jsou biřmovaní:

− Co ti zůstalo v paměti z doby, kdy jsi přijal/a svátost biřmo-
vání? 

− Změnilo se od té chvíle něco v tvém životě?
− Kde konkrétně vnímáš ve svém životě působení Ducha Svaté-

ho? 
− Zaznamenal/a jsi nějaké obdarování?
− Jak často se modlíš k Duchu Svatému? 
− Vnímáš církev (farnost) jako svůj domov?
− Hovoříš alespoň někdy s nevěřícími o víře?

Otázky pro ty, kteří biřmovaní nejsou: 

− Uvažoval/a jsi už o přijetí svátosti biřmování?
− Pokud ano, co tě k jejímu přijetí vede? 
− Pokud ne, proč nemáš touhu ji přijmout?
− Co od této svátosti očekáváš? 
− Modlíš se k Duchu Svatému?
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Tip pro soukromou aktivitu: 
Napiš pohled nebo dopis svému biřmovacímu kmotrovi. Poděl se 
s ním o to, co prožíváš, co pro tebe biřmování znamená a jak z něj 
žiješ. 
 

Modlitba

Píseň (např. Duchu Svatý, přijď – Koinonia č. 189).

Znamení kříže.

Desátek slavného růžence „který jsi Ducha Svatého seslal“.

Píseň (např. Naplňuj mne Duchem – Koinonia č. 43).

Někdo přečte netradiční litanie k Duchu Svatému. Pokud text na-
kopírujete, odpovědi můžou říkat všichni sborově:

Duchu Svatý, prameni pravdy, Boží dechu, dárce života!

Překvapuj mě    uprostřed všedního dne.
Pronásleduj mě  do mých plánů.
Proměňuj mě    v mém poznání.
Naplňuj mě    svými dary.
Ponoř mě do sebe,   abych byl čistý.
Probouzej můj talent, ať ve mně pracuje.
Jednej ve mně,   ať se vytrácí mé já.
Rozžehni své charisma, ať o tobě svědčím.
Přitáhni si mě,   když utíkám.
Soustřeď mě,   když bezcílně bloumám.
Pobídni mě,    když polevuji. 
Dej mi křídla,    když tvořím.
Pospěš mi na pomoc,  když tě hledám.

Provázej mě,   když rozvažuji.
Dej mi pochopit,   když nechápu.
Pohni se mnou,   když ustrnu.
Postrč mě,    když váhám.
Očisťuj mě,   když mám pokušení.
Prohřívej mě,   když ochládám.
Zaplavuj mě,   když jsem samolibý.
Prostupuj mě,   když jsem prázdný.
Buď mi potěšením,  když jsem smutný.
Obejmi mě,   když jsem osamělý.
Modli se ve mně,  když nenacházím slova.
Utěšuj mě,   když jsem opuštěný.
Uzdravuj mě,   když jsem nemocný.
Drž mě,   když padám.
Skryj mě,    když jsem bezbranný.
Obklopuj mě,   když mě spaluje touha.
Rozjásej se ve mně,  když miluji.
(Youcat – modlitební knížka pro mladé, str. 104)

Chvíle ticha.

Postupně každý řekne jméno svého biřmovacího nebo křestní-
ho patrona (je možné i obou). Všichni ostatní odpoví: „Oroduj 
za nás“.

Na závěr znamení kříže.

Píseň (např. Duchem Svatým – Koinonia č. 102).
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Souhrn: Vybaveni na cestu – svátost biřmování

„Nechte se inspirovat příkladem 
svých patronů! Přijměte svým srd-
cem a svou myslí sedm darů Ducha 
Svatého! Poznejte moc Ducha Sva-
tého ve svém životě a věřte v ni“ 

(Benedikt XVI.)

   Biřmování patří mezi tři svá-
tosti (tzv. iniciační), které nás uvá-
dějí do křesťanského života.

  Biřmováním získáváme milosti a dary Ducha Svatého pro 
život a ke službě lidem kolem nás, pro evangelizaci.

  Z biřmování žijeme celý život tím, že rozvíjíme přijaté 
dary.

5
Znamenitý pokrm – eucharistie

Motto:„ Z ní Církev žije. Tímto ‘živým chlebem’ se sytí. Jak 
necítit potřebu vybízet všechny, aby to znovu a zno-
vu zakoušeli?“ 

(sv. Jan Pavel II.)

Biblický text

Hledáte mě ne proto, že jste viděli znamení, ale proto, že jste 
jedli chléb a nasytili jste se. Neusilujte o pomíjející pokrm, ale 
o pokrm zůstávající pro život věčný; ten vám dá Syn člověka, 
jemuž jeho Otec vtiskl svou pečeť. – Já jsem chléb života; kdo 
přichází ke mně, nikdy nebude hladovět, a kdo věří ve mně, 
nebude nikdy žíznit. – Já jsem ten chléb živý, který sestoupil 
z nebe; kdo jí z tohoto chleba, živ bude navěky. A chléb, který 
já dám, je mé tělo dané za život světa. – Ježíš jim řekl: Amen, 
amen, pravím vám, nebudete-li jíst tělo Syna člověka a pít jeho 
krev, nebudete mít v sobě život. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, 
má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den. Neboť mé tělo 
je pravý pokrm a má krev pravý nápoj. 
(Jan 6,26-27; 51; 53-55)
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Téma

Důležitost pokrmu pro život

S velkou vděčností v srdci vzpomínám na to, jak nám naše ma-
minka každé ráno připravovala snídani a svačinu do školy. Ne-
pamatuji si, zda jsme tehdy spolu s mými sestrami byli za to 
dostatečně vděční (vždyť víte, jak to u dětí bývá), ale dnes za to 
rozhodně vděčný jsem. Uvědomil jsem si, že maminka se každý 
den z lásky k nám obětovala, abychom neměli hlad a měli ve škole 
dostatek energie po celý den. V této každodenní maminčině ruti-
ně se ukrývala obrovská láska k nám dětem. Tento obyčejný lid-
ský příklad nám může alespoň zčásti přiblížit velikost daru lásky, 
který nám zanechal Pán Ježíš v eucharistii. 

Pokrm a nápoj pro duši

Ježíš také znal hlad a žízeň z vlastní zkušenosti. Mnohokrát na 
cestě hladověl a žíznil. Proto měl s hladovějícími soucit. Jednou 
řekl učedníkům: „Je mi líto zástupu, neboť již tři dny jsou se mnou 
a nemají co jíst. Poslat je domů hladové nechci, aby nezemdleli na 
cestě“ (Mt 15,32). Tehdy učinil zázrak a nasytil čtyři tisíce mužů 
kromě žen a dětí. A ještě předtím udělal podobný zázrak na pus-
tém místě za jezerem a nasytil pět tisíc mužů kromě žen a dětí. 
Tyto zázraky byly předobrazem ustanovení eucharistie při po-
slední večeři, kdy nám Pán Ježíš dal sám sebe za pokrm a nápoj, 
abychom v sobě měli život věčný. 

Ustanovení eucharistie

Ježíš si zvolil židovskou velikonoční večeři, aby splnil svůj slib 
a dal lidem své tělo za pokrm a svou krev za nápoj. Vypravuje 
o tom evangelista Lukáš (Lk 22,14-20). Z uvedeného vypravování 
je patrno, že Ježíš proměnil chléb ve své Tělo na začátku večeře, 

a víno ve svou Krev na konci večeře. Tímto obřadem předzname-
nal svou oběť na kříži a začala platit nová smlouva mezi Bohem 
a člověkem. Apoštolové byli prvními členy Božího lidu a hned byli 
účastni oběti chvály a díkůvzdání (srov. KKC 1359), které se při 
slavení eucharistie účastníme i my a také z ní žijeme.

Názvy této svátosti 

Tato svátost se označuje několika názvy, které vystihují její různé 
rysy. Pokusíme se tato jména přiblížit: 
− Eucharistie. Je díkuvzdáním Bohu. 
− Lámání chleba. Tento typický obřad židovské večeře použil 

Pán Ježíš při poslední večeři. Podle tohoto gesta ho poznali 
učedníci po zmrtvýchvstání.

− Večeře Páně. Pán Ježíš v předvečer své smrti jedl spolu se svý-
mi učedníky večeři, která zároveň předjímala Beránkovu sva-
tební hostinu v nebeském Jeruzalémě – nebeskou radost.

− Nejsvětější svátost. V ní skutečně přichází Ježíš v hmatatel-
ných způsobech chleba a vína, a nic není víc, než sám Ježíš.

Slavení eucharistie

Křesťané se scházejí na jedno místo k eucharistickému shromáž-
dění. V jejich čele stojí sám Kristus, který je hlavním aktérem eu-
charistie. Je veleknězem Nové smlouvy. On sám předsedá každé 
eucharistické oběti v osobě biskupa nebo kněze, který jedná „in 
persona Christi capitis“ – zosobňuje Krista jako Hlavu, ujímá se 
slova po čteních, přijímá obětní dary a pronáší eucharistickou 
modlitbu. 

Účastníci se aktivně podílejí na slavení, každý svým způsobem: 
lektoři – ti, kteří přinášejí obětní dary, ti, kteří rozdávají přijí-
mání…, především však svou pozornou účastí, tím, že sami sebe 
přinášejí jako dar Bohu a že se přidávají k modlitbám celého 
společenství. 
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Slavení eucharistie pozůstává ze dvou hlavních částí: z liturgie 
slova a liturgie oběti. Do liturgie slova jsou zahrnuty úvodní obřa-
dy, do kterých patří úkon kajícnosti, po něm oslavná píseň Sláva 
na výsostech Bohu (zpívá se jen v neděli, o slavnostech a svát-
cích, s výjimkou adventní a postní doby), modlitba, čtení (v ne-
děli a o slavnostech jsou čtení dvě), žalm, evangelium, promluva, 
vyznání víry (v neděli a o slavnostech) a přímluvy. Po přímluvách 
pokračuje mše svatá liturgií oběti, do níž patří přinášení obětních 
darů, eucharistická modlitba, obřad pokoje, svaté přijímání a na-
konec modlitba se závěrečným požehnáním a vysláním.

Tajemství eucharistie

Věříme, že mše svatá, kterou kněz přináší na oltáři, je skutečně 
svátostné tj. nekrvavé zpřítomnění oběti kalvárské; ve mši svaté 
jsme vtaženi do událostí, které nám přinesly spásu. Věříme, že 
chléb a víno posvěcené knězem se proměňují v tělo a krev Krista 
v nebeské slávě. Přestože se našim smyslům všechno jeví stejné 
jako předtím, věříme, že je zde Pán přítomen způsobem pravým, 
skutečným a podstatným. Každá mše je tedy zázrakem, kdy mocí 
Boží je proměněna celá podstata chleba v Ježíšovo tělo a celá 
podstata vína je proměněna v jeho krev. Avšak vlastnosti chle-
ba a vína, které smysly vnímáme, zůstávají nezměněny. Tuto ta-
jemnou proměnu nazývá církev velmi přiléhavě přepodstatněním 
(podle Vyznání víry bl. papeže Pavla VI.). 

Důležitost svatého přijímání

Pán Ježíš praví: „Kdo bude jíst mé tělo a pít mou krev, má život 
věčný“ (Jan 6,54). Uvedená Ježíšova slova jsou pro nás křesťany 
důležitá, protože kdo má za cíl život věčný, chce žít z eucharistie. 
Naopak ten, kdo eucharistii nepřijímá, ochuzuje svou duši a zvy-
ká si na vlažný život, snadno upadá a setrvává v těžkém hříchu, 
odkládá svátost smíření a hrozí nebezpečí, že odejde z tohoto 
světa nepřipraven. Ježíš k tomu říká: „Nebudete-li jíst tělo Syna 
člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život“ (Jan 6,53).

Jak často mohu přistupovat ke svatému přijímání?

Svaté přijímání není pro nás křesťany něco jako odměna za naše 
dobré skutky, ale je to posila na cestě za Pánem. Proto je důležité, 
abychom ke svatému přijímání přistupovali co nejčastěji, pokud 
možno denně. Kdo takovou možnost nemá, měl by přistupovat 
ke svatému přijímání alespoň v neděli a o velkých svátcích. Proto-
že lidé přijímání eucharistie zanedbávali, lateránský koncil roku 
1215 stanovil, že je povinnost přijmout ji alespoň jednou v roce, 
a to v době velikonoční. 

Ke svatému přijímání můžeme přistoupit jednou za den. Téhož 
dne je možno přistoupit k přijímání podruhé, pokud se koná 
v rámci mše svaté, na které jsme přítomni. 

Kdy mohu přijímat eucharistii?

K tomu, abychom mohli s klidným svědomím přistoupit ke stolu 
Páně, musíme splnit některé podmínky. Jde především o to, aby-
chom nebyli ve stavu smrtelného hříchu, protože přijímat ve sta-
vu těžkého hříchu je nepochybně vážné provinění proti Kristu, 
urážka jeho lásky. V případě, že je člověk ve stavu těžkého hříchu, 
má nejprve přistoupit ke svátosti smíření, aby rozhřešením získal 
dar odpuštění. Tak to učil již v prvních dobách církve sv. Pavel: 
„Kdo by jedl tento chléb a pil kalich Páně nehodně, proviní se pro-
ti tělu a krvi Páně. Nechť každý sám sebe zkoumá, než tento chléb 
jí a z tohoto kalicha pije“ (1 Kor 11,27-28).

Lehkých hříchů máme před svatým přijímáním litovat a mít úmy-
sl se jich vyvarovat, což konáme vždy na začátku mše svaté.

Ke svatému přijímání nás má vést láska k Ježíši a touha získat 
duchovní sílu, abychom měli vnitřní sílu následovat Pána. 

Hodinu před svatým přijímáním nemáme nic jíst ani pít, kro-
mě obyčejné vody a léků. Eucharistický půst nám má pomoci 
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uvědomit si rozdíl mezi obyčejným pokrmem a pokrmem svá-
tostným. Staří, nemocní a ti, kteří o ně pečují a chtějí přijmout 
spolu s nimi, mohou přistoupit ke svatému přijímání, i když bě-
hem jedné hodiny před přijímáním něco pojedli. 

Časté a upřímné přijímání svátostného Krista je pro nás zárukou 
věčného života. Je to nejlepší cesta, jak dojít ke spáse. Potřebu-
jeme přijímat také proto, abychom byli vytrvalí v lásce k Bohu 
a ke svým bližním, a měli sílu pro duchovní boj, který vedeme. 

Přijetím eucharistie jsme sjednocováni ve společenství všeobec-
né církve, která nám předává celý poklad víry. Plnost víry s námi 
nevyznávají všechny církve a církevní společenství. Východní 
církve (např. pravoslavní) uchovali kněžství a eucharistii, proto 
je možné za určitých okolností přistoupit u nich k této svátosti 
(např. když jsme dlouho mimo dosah katolického kostela). Cír-
kevní společenství vzniklá z reformace neuchovala ani kněžství, 
ani eucharistii. Proto jejich členové nemohou přistupovat k eu-
charistii v katolické církvi a katolíci nesmí přistupovat k Večeři 
Páně při jejich bohoslužbách. Přijímání napříč církvemi by odpo-
rovalo skutečnosti, i když bolestné, že ještě nejsme v plné jednotě. 

Účinky přijímání eucharistie

− Roste v nás intenzita spojení s Kristem. 
− Jsme očišťováni od lehkých hříchů.
− Je posilována naše duchovní imunita, abychom tak snadno do 

hříchů neupadali.
− Zvětšuje se naše láska k druhým lidem. Eucharistii nelze vní-

mat jen jako osobní setkání s Kristem. Tato svátost má silný 
společenský akcent. Vyžaduje, aby byla slavena uprostřed ži-
vého společenství, které zároveň uskutečňuje a posiluje. Eu-
charistie nás sjednocuje a vytváří z nás církev, rodinu Božích 
dětí. Proto nás tato svátost zavazuje k lásce k druhým, a to 
zvláště ke službě chudým, k odpuštění druhým a ke snaze 

o vzájemné porozumění a vzájemnou lásku. Tato svátost též 
posiluje naše rodiny.

− Eucharistie je pokrmem, kterým nás Ježíš proměňuje v sebe 
sama.

Úcta k eucharistii mimo mši svatou

Úcta k eucharistii není spojena jen se mší svatou. Svaté přijímání 
lze přijímat i mimo mši. Zvláště v době delší či vážné nemoci je 
vhodné požádat kněze o svaté přijímání. Církev velmi doporuču-
je, abychom setrvávali v modlitbě před eucharistií. Proto je vhod-
né zajít do kostela během dne a pozdravit Pána. Zvykem je také 
konat výstav eucharistie a udělovat svátostné požehnání. Pokud 
je to možné, je vhodné občas končit setkání modlitbou v kostele 
před svatostánkem.
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Metodika

Varianta A 

Svatý Tomáš Akvinský složil krásné básně, které opěvují eucha-
ristii. V českém jazyce je máme zhudebněny. Jde o písně Klaním 
se ti vroucně (Kancionál 712) a Chvalte ústa (Kancionál 704).
Rozmnožte texty písní a rozdejte je. Každý si je v tichu přečte. 
Pak každý řekne, co si uvědomil a co ho oslovilo. Písně si můžete 
zazpívat.

„Klaním se ti vroucně“ 

1. Klaním se ti vroucně, skrytý Bože náš, / jenž tu ve svátosti sebe 
ukrýváš. / Tobě srdcem svým se zcela poddávám, / před tebou 
svou slabost, Bože, vyznávám. 

2. Zrakem, hmatem, chutí, tebe nevnímám, / a jen sluchem svým 
tě jistě poznávám. / Věřím vše, co hlásal světu Kristus Pán, / 
v něm je základ pravdy lidstvu všemu dán. 

3. Na kříži jsi tajil jenom božství své, / zde je také skryto člově-
čenství tvé. / V obojí však věřím celým srdcem svým, / o milost tě 
prosím s lotrem kajícím. 

4. Rány tvé jak Tomáš vidět nežádám, / že jsi Pán a Bůh můj vrouc-
ně vyznávám. / Rač mé chabé víře větší sílu dát, / více v tebe dou-
fat, víc tě milovat. 

5. Plode smrti Páně, chlebe života, / v němž se lidem dává Boží 
dobrota, / dej mé duši stále jenom z tebe žít, / v tobě Boží lásku 
rozjímat a ctít. 

6. Dobrý Pelikáne, Jezu, Pane můj, / krví svou nás hříšné z hříchů 
očisťuj, / vždyť jediná krůpěj její stačila, / aby všeho světa viny 
obmyla. 

7. Rač, ó Jezu Kriste, jenž jsi nám zde skryt, / srdci toužícímu tou-
hu vyplnit, / abych, jak zde hledím s vírou na oltář, / v nebesích tě 
jednou spatřil tváří v tvář. 
Amen. 

„Chvalte ústa“

1. Chvalte ústa, vznešeného / těla Páně tajemství, / chvalte 
předrahou krev jeho, / kterou z milosrdenství, / zrozen z lůna 
panenského, / prolil Král všech království. 

2. Nám byl dán a nám se zrodil / z Panny neporušené, / jako pout-
ník světem chodil, / sil zde zrno pravdy své, / skvělým řádem vy-
vrcholil / svoje žití pozemské. 

3. Na poslední večer k stolu / s bratřími když zasedal, / beránka 
by s nimi spolu / podle zvyku pojídal, / dvanácteru apoštolů / za 
pokrm sám sebe dal. 

4. Slovo v těle slovu dává / moc chléb v tělo proměnit, / z vína 
Boží Krev se stává. / I když Pán je smyslům skryt, / stačí sama 
víra pravá / srdce čisté přesvědčit. 

5. Před Svátostí touto slavnou / v úctě skloňme kolena, / boho-
službu starodávnou / nahraď nová, vznešená, / doplň smysly, 
které slábnou, / víra s láskou spojená. 

6. Otci, Synu bez ustání / chvála nadšená ať zní, / sláva, pocta, 
díkůvzdání / naše chvály provází. / Duchu též ať vše se klaní, / 
který z obou vychází. / Amen. 
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Varianta B

Jiná možnost, jak téma přiblížit, je dopředu všechny požádat, 
aby si na setkání vzali fotku z prvního svatého přijímání. Fotky 
se ukáží a každý řekne, kdy nejvíce prožil krásu setkání s Ježíšem 
v eucharistii. 

Modlitba

Je vhodné uspořádat adoraci. Níže je návod, jak takovou modlitbu 
ve společenství připravit.

ADORACE – modlitba před eucharistií

V současné době jsme svědky velké touhy po modlitbě. Mladí se 
chtějí modlit. Jedním z velice krásných projevů dnešní zbožnos-
ti jsou adorace – klanění Nejsvětější svátosti oltářní, eucharistii, 
Pánu Ježíši přítomnému v proměněné hostii. 

Jak prožít adoraci?

Není to nic těžkého a můžeme být vynalézaví. I když podstata 
adorace je v niterném setkání s Kristem, je dobré i její vnější po-
dobu dobře připravit. Vždyť i vnější ráz adorace je pro naše se-
tkání s Ježíšem důležitý. 

Dva způsoby: 
− před zavřeným svatostánkem
− před vystavenou eucharistií v monstranci či ciboriu
   
Otevřít svatostánek a vystavit eucharistii může kněz a jáhen. Ti 
smí eucharistií také žehnat. Akolyta a mimořádný udělovatel sva-
tého přijímání (povolení k donášení nemocným) a další pověře-
ní biskupem mohou pouze vystavit. Pokud kněz či jáhen otevírá 

svatostánek v jiném kostele než ve svém, musí vždy souhlasit 
místní kněz. Stejně tak je tomu i u ostatních vystavovatelů. 

Podoba 

− více klasická (zpívání ze zpěvníku s varhany, kadidlo, pluviál, 
zvonky, litanie....) 

− tichá (celou dobu je ticho pro osobní modlitbu)
− s kytarou a osobní modlitbou (tichá, spontánní modlitby, zpěv 

písní)

Co zpívat

Vhodné písně z Kancionálu (z řady 700).
Písně kytarové – písně k modlitbě. Máme jich celou řadu a jsou 
překrásné: Koinonia, Hosana, písně z Taizé. 

Základní modlitba

Můžeme používat k inspiraci různé připravené texty k rozjímání, 
úryvky můžeme číst, můžeme ale také použít modlitby spontánní 
i pro začátek adorace. Vhodné je využít nějakou myšlenku papeže 
k mladým. 

Prostředí modlitby

Adoraci budeme konat přednostně v kostele. Protože naše koste-
ly v zimě bývají chladné, je někdy lepší přenést eucharistii na faru 
do pěkně připravené místnosti a vykonat adoraci tam. Připraví-
me stůl s bílým ubrusem, na něj dáme korporál, dvě svíce a pokud 
možno květiny. Lze zůstat v přítmí a rozsvítit pouze svíce, které 
ozařují svatostánek nebo monstranci. 
Nebojme se říci knězi a požádat o výstav, nebo jej alespoň po-
prosit o klíče od kostela, abychom sami mohli zajít na chvíli před 
svatostánek. Na konci se nezapomeňme přesvědčit, že jsme svíce 
opravdu zhasli.
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Postoje při modlitbě

Každému bude vyhovovat asi něco jiného. Obecně platí, že je dob-
ré přistoupit k eucharistii co nejblíže, např. na nějaký koberec 
před svatostánkem. Postoj úcty vyjadřujeme klečením, můžeme 
však i stát nebo polosedět. Sepnuté ruce jsou výrazem pokory 
a prosby, ale je možné je i svěsit podél těla nebo je držet rozepja-
té. Společně se chytit za ruce můžeme např. při modlitbě Otčenáš.

Řád modlitby

Je vždy dobré, aby ten, kdo modlitbu vede, napřed řekl, jak bude 
adorace probíhat a jak bude dlouhá. To pomůže k vnitřnímu 
uklidnění. Pokud takovou modlitbu konáme společně, většinou 
bude trvat 15–30 minut.

Návrh I:
Úvod – musíme se ztišit (několik písní).
Úvodní modlitba.
Delší ticho.
Píseň.
Modlitba spontánní střídaná písněmi.
Modlitbu můžeme i rozdělit vlastními slovy na různé druhy: na 
modlitbu díků, chvály, prosby, přímluvnou...
Vždy je pěkné, když se nějak společně odpovídá: Amen, zpěvem 
Kyrie, Díky tobě, Pane..., Prosíme Tě, vyslyš nás..., Gospodine po-
miluj…
Závěrem modlitba shrnutí a je-li zde kněz nebo jáhen, požehnání.

Nakonec opět píseň, která může být i mariánská. 

Návrh II:
Úvod stejný, a pak dále rozděleno na pravidelné úseky.
Úsek obsahuje píseň, krátkou četbu vhodného textu a ticho.
Na závěr opět nechat čas na modlitbu vlastními slovy.

Adorace a osobní modlitba

Adorace vyžaduje osobní modlitbu každého a vyžaduje víru v pří-
tomnost Krista. 
Co ale dělat, když se adorace účastním a během ní pociťuji neklid 
a modlitba mi nejde? 
Mám-li čisté svědomí, tak odevzdám Pánu sám sebe a své veli-
kánské starosti. 
Mám-li svědomí zatížené vážným hříchem, jdu ke zpovědi. 
Někdy jsem neklidný, protože se bojím, že něco bude jinak, než 
chci já. I tento strach odevzdej Pánu. 
Možná, že příčinou je neláska k někomu. Pak je třeba odpustit 
a rozhodnout se udělat krok k tomu, s kým si nerozumím. 
Někdy budu asi unaven. Tak si sednu k nohám Pána a snad si i na 
chvilku zdřímnu, jak říká papež František. 
Někdy se budu na eucharistii asi jen tak dívat a beze slov se Pánu 
odevzdávat. 
Někdy pomůže, že v této chvíli se budu postupně modlit za druhé 
lidi a jejich potřeby. 

Při jakékoliv těžkosti při adoraci platí to, co o modlitbě obecně: 
nezneklidňovat se, ale dobře využít čas, nezkracovat ho a zkoušet 
různé druhy modlitby.

Zdroje k rozšíření tématu

Benedikt XVI.: Sacramentum caritatis. Paulínky 2007.
Houkal, J.: Co se děje v kostele? Knížka pro ministranty. Portál 
2015.
Jan Pavel II.: Ecclesia de eucharistia. KNA 2003.
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Souhrn: Znamenitý pokrm – eucharistie

„V ten den to nebyl už jen pohled, 
ale splynutí, nebyli dva. Terezie 
zmizela jako kapka v oceánu. Zů-
stal jen Ježíš. On byl Pán, on byl 
král.“ 

(Sv. Terezie z Lisieux)

   Eucharistie je svátost, která nás 
přičleňuje k oběti na kalvárii a ke 

zmrtvýchvstání. V proměněné hostii je Kristus přítomen 
způsobem pravým, skutečným a podstatným.

  Svaté přijímání nás posiluje na cestě za Kristem, chrání 
od hříchu a vede k lásce k bližním. 

  Církev doporučuje, abychom se před eucharistií modli-
li soukromě i společně, v tichu či při výstavu, prováděli 
adoraci. 

6
Regenerace – svátost smíření

Motto:„ Pán i na nás ustavičně hledí s milosrdenstvím; ne-
zapomínejme na to. Nemějme strach se k Němu 
přiblížit! Má milosrdné srdce. Ukážeme-li mu svoje 
vnitřní rány, svoje hříchy, On nám vždycky odpustí.“

(papež František)

Biblický text

Do jeho blízkosti přicházeli sami celníci a hříšníci, aby ho sly-
šeli. Farizeové a učitelé zákona mezi sebou reptali: „On přijí-
má hříšníky a jí s nimi!“ Pověděl jim toto podobenství: „Má-li 
někdo z vás sto ovcí a ztratí jednu z nich, což nenechá těch 
devadesát devět na pustém místě a nejde za tou, která se ztra-
tila, dokud ji nenalezne? Když ji nalezne, vezme si ji s radostí 
na ramena, a když přijde domů, svolá své přátele a sousedy 
a řekne jim: ‚Radujte se se mnou, protože jsem nalezl ovci, 
která se mi ztratila.’ Pravím vám, že právě tak bude v nebi vět-
ší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad de-
vadesáti devíti spravedlivými, kteří pokání nepotřebují“. 
(Lk 15,1-7)
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Téma

Bůh hledá hříšníka 

Ze zkušenosti víme, že upadáme do hříchů. Není to rozhodně 
něco, čím bychom se měli chlubit. Hřích je naopak skutek, za 
který bychom se měli spíše stydět. Na druhé straně Písmo svaté 
opětovně potvrzuje, že Bůh je milosrdný Otec, který nechce smrt 
hříšníka, ale chce, aby se obrátil a žil. Ježíš například vyzval cel-
níka Matouše, aby ho následoval jako učedník (Mt 9,11-12). Jindy 
k němu přistoupila velká hříšnice, padla mu k nohám a rozplaka-
la se (Lk 7,47-50). Ježíš ochotně odpustil každému, kdo ho o to 
poprosil. Aby toto odpuštění trvalo i po jeho nanebevstoupení, 
večer toho dne, kdy se vzkříšený ukázal apoštolům, jim řekl: „Při-
jměte Ducha Svatého, komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuště-
ny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou“ (Jan 20,22-23). 

Moc odpouštět hříchy 

Apoštolům, dnes biskupům a kněžím, svěřil Ježíš moc odpouštět 
hříchy. Kněží neodpouštějí vlastním jménem, ale jménem Božím. 

Svátost smíření ustanovil Ježíš Kristus na prvním místě k obno-
vení nadpřirozeného života v křesťanovi, který přátelství s Bo-
hem ztratil smrtelným (těžkým) hříchem. Avšak je velice užitečná 
i tomu, kdo vyznává jen všední hříchy, protože ho mocně posiluje 
na jeho duchovní cestě. Proto církev vybízí k pravidelnému slave-
ní této svátosti. 

V každé svátosti smíření Ježíš odpouští hříchy, obnovuje a upev-
ňuje intenzitu našeho spojení s ním, posiluje nás v duchovním 
zápase o dobro, uděluje duchovní pokoj. Protože i ten nejtajnější 
hřích není jen soukromou záležitostí, ale má dopad na celek, na 
vztahy, na celou církev (zamořuje církev a svět zlem), ve svátosti 

smíření se obnovuje společenství s církví a s druhými, které bylo 
narušeno. Jedná se tedy po všech stránkách o dar uzdravení: živo-
ta hříšníka, i církve a světa. 

Odpouští Bůh každému? 

Bůh nad nikým neláme hůl, ale každého je ochoten vzít na mi-
lost, i toho největšího hříšníka. Můžeme dokonce říci, že touží po 
tom, aby mohl odpustit opravdu každému. Bůh nás miluje a chce, 
aby nikdo, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť 
právě proto Ježíš umřel na kříži – aby nás osvobodil od hříchu. 
Z naší strany je třeba „jít do sebe“, podobně jako marnotratný syn 
v evangeliu, s pokorou přiznat svou hříšnost, svých hříchů litovat 
a udělat předsevzetí více se daného hříchu nedopustit. 

Názvy svátosti smíření

− Nejčastěji se hovoří o svátosti smíření, protože dává hříšníkovi 
Boží lásku, která usmiřuje: „Smiřte se s Bohem“ (2 Kor 5,20). 
Ten, kdo žije z milosrdné lásky Boha, je ochoten odpovědět 
na Pánovu výzvu: „Jdi se napřed smířit se svým bratrem“ (Mt 
5,24). 

− Můžeme ji pojmenovat jako svátost zpovědi, protože odsou-
zení, vyznání hříchů před knězem, je podstatným prvkem 
této svátosti. V hlubokém smyslu je také vyznáním, uznáním 
a chválou svatosti Boha a jeho milosrdenství vůči hříšnému 
člověku.

− Často jí říkáme svátost pokání, protože uskutečňuje a posvěcu-
je proces obrácení, lítosti a zadostiučinění křesťana–hříšníka, 
který je vždy osobní, ale zároveň i společenský – církevní. 

− Nazývá se též svátost obrácení, protože uskutečňuje Ježíšovu 
výzvu: obraťte se, a navrací nás k Otci, od něhož jsme se vzdá-
lili hříchem. 

− Dalším názvem je svátost odpuštění, protože prostřednictvím 
kněžského rozhřešení Bůh uděluje kajícníkovi „odpuštění 
a pokoj“. 
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Slavení svátosti smíření

Způsob slavení svátosti smíření prodělal v církvi vývoj – od ve-
řejného vyznání k soukromé zpovědi. Vždy však byla a je nutná 
osobní přítomnost kněze a kajícníka. Není tedy možné poslat za 
sebe ke zpovědi někoho jiného, ani se zpovídat po telefonu nebo 
sociálních sítích.

Soudobý obřad a jeho části si lze podrobně nastudovat na: 
http://www.liturgie.cz/zpoved/zpoved-krok-za-krokem/

Zpytování svědomí

Dříve než přistoupíme k samotnému vyznání hříchů, je třeba 
„vstoupit do svého nitra jako marnotratný syn“ a zjistit jeho stav. 
Hovoříme o zpytování svědomí. Je to důležitá chvíle, kdy uvažu-
jeme o svém životě, o Boží lásce projevující se v našem životě, ale 
také o hříších, chybách a poklescích, abychom se pak co nejlépe 
a upřímně vyznali. Je vhodné naučit se zpytovat své svědomí pra-
videlně, nejlépe denně, večer před spaním. Takové krátké zpyto-
vání obsahuje nejen hledání hříchů, ale i toho dobrého, co nám 
Bůh dal prožít.2 

Před zpovědí je vhodné, aby zpytování trvalo delší chvíli (cca 
10 minut). Jedná se o modlitbu, kterou můžeme zahájit četbou 
vhodné části Písma a ukončit modlitbou lítosti. Během vlastní-
ho zpytování bývá užitečné použít zpovědní zrcadlo s otázkami. 

2  Naučit se správně zpytovat svědomí předpokládá pochopení následující 
skutečnosti našeho duchovního života. Někdo je sám k sobě přísnější, někdo 
benevolentnější. Dosáhnout objektivního hodnocení lze jen obtížně. Proto ne-
jde o to, abychom si řekli, zdali jsme byli dobří nebo špatní. Člověk má vždycky 
sklon k hříchu, ke slabosti, k egoizmu. Musí tedy vést duchovní boj, který často 
znamená volit si těžší cestu, když je prospěšná druhým, volit si službu dru-
hým… kříž. K tomu musí každý postupně dospět. Nikomu to není automaticky 
dané. Proto musíme bojovat sami se sebou. Během zpytování svědomí se proto 
máme zaměřit na to, jestli jsme bojovali nebo ne, zapírali se nebo ne, usilovali 
jsme o postup na cestě svatosti nebo ne. 

Doporučit lze zrcadla z Kancionálu a ta, která bývají obsažena 
v programových průvodcích pro účastníky celostátních a světo-
vých setkání mládeže.

Lítost

Zpytování svědomí vrcholí lítostí. Aby nedošlo k omylu: většinou 
se nejedná o citový prožitek. Pravá lítost je rozhodnutí našeho ro-
zumu a vůle. Lítost může být přirozená (není v ní místo pro Boha, 
jde jenom o stud před lidmi) nebo nadpřirozená (motivovaná Bo-
hem), která se dále dělí na nedokonalou (ze strachu před Božím 
trestem) a dokonalou (uvědomujeme si, že jsme nevděční k Bohu 
a že pro náš hřích Kristus trpěl a umřel). Přirozená lítost je pro 
odpuštění hříchu nedostatečná. Nedokonalá lítost stačí k odpuš-
tění hříchů ve zpovědi, ale jestliže vztah s Ježíšem bereme vážně, 
tak se snažíme o lítost dokonalou, litujeme proto, že jsme jej zra-
nili. Lítost má být konkrétní. Bylo by nedostačující, kdybychom 
nad hříchy „jenom plakali“. Pravá lítost vede k rozhodnutí změnit 
život k lepšímu. 

Předsevzetí 

Je jasné, že jsme křehcí a můžeme opět padnout do hříchů. Ne-
měla by nám však chybět dobrá vůle, protože jinak bychom lítost 
jen předstírali a klamali sami sebe. U těžkých hříchů musíme mít 
rozhodnutí, že se jim vyhneme. U každé zpovědi je žádoucí uložit 
si do příští zpovědi konkrétní předsevzetí: co konkrétně uděláme 
pro svůj duchovní růst, pro lásku k bližním, co pro změnu špat-
ných návyků? V tom může velice pomoci zpovědník. 

Vyznání

Komu by se chtělo mluvit o napáchaných chybách? Z toho důvodu 
vyznání nebývá příjemné, ale je užitečné. Mělo by být upřímné, 
úplné a zřetelné. Je třeba vyznat všechny těžké hříchy, které si 
uvědomujeme, a jejich počet. U lehkých hříchů není povinnost 
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vyznat všechny, ale je vhodné zmínit ty, na které jsme při zpyto-
vání svědomí přišli. 

Nemusíme se obávat toho, že by kněz vyzradil něco ze zpovědi, 
protože církev ho zavazuje mlčenlivostí – zpovědním tajemstvím. 
Kněz nemůže prozradit nic, i kdyby ho to mělo stát život. Kdyby 
prozradil byť jenom všední hřích, byl by vyloučen z církve. Kněz 
se nakonec ani tak nezajímá o hříchy, jako o odpuštění, které 
může Božím jménem nabídnout. Sám také potřebuje Boží odpuš-
tění a přistupuje k této svátosti. Také není třeba se obávat, co si 
kněz o tobě pomyslí. Už toho vyslechl tolik! Hřích není zajímavý, 
je fádní a jeho škála se stále opakuje. To, co je nádherné a objevné, 
je originální způsob, jakým Bůh vede jednotlivého člověka, proto-
že Bůh má fantazii. Kněz se rád za kajícníky modlí a je nejednou 
povzbuzen tím, když vidí jejich snahu následovat poctivě Pána. 

Uložení pokání 

Bůh nám ve svátosti smíření odpouští hříchy, ale škoda, kterou 
hříchy způsobily, částečně zůstává. Když něco poškodíme, měli 
bychom se nejen omluvit, ale také vzniklou škodu nahradit (vrátit 
ukradené věci, uvést na pravou míru nepravdivou informaci atd.). 
Podobně je to i ve vztahu k Bohu, ve kterém ale nejsme schopni 
vlastními silami dát spravedlivou náhradu. Pomocí je pokání, kte-
ré nám kněz ve zpovědi uloží. S Boží pomocí může modlitba, půst 
(nejen od jídla, ale např. od počítače, od sítí) a skutky milosrden-
ství pomoci uzdravit, co bylo zraněné. 

Povzbuzení 

Kněz má usnadnit kajícníkovi návrat k Bohu vhodným pouče-
ním a radou. Zpověď nabízí prostor pohovořit s knězem o svých 
problémech a jejich příčinách. Jen je nutné pamatovat na to, že 
k tomu, aby se nám kněz mohl dostatečně věnovat, je potřebný 
čas. Obtížně se vede takový rozhovor, když za 5 minut začíná mše 
svatá nebo když je za námi dlouhá řada kajícníků. I to je důvod, 

proč je výhodné mít stálého zpovědníka, s nímž si čas zpovědi 
nebo aspoň rozhovoru dohodneme dopředu. 

Rozhřešení

Vyznání hříchů a uložení pokání má být ukončeno několika slovy 
lítosti ze strany kajícníka. Může tak učinit slovy: „Bože, z celého 
srdce lituji, že jsem tě hříchem urazil a chci se polepšit, smiluj se 
nade mnou.“ Lze použít i jiná vhodná vyjádření. 

Pak přichází ta krásná chvíle, kdy kněz jménem Krista pronáší 
slova rozhřešení: 
„Bůh, Otec veškerého milosrdenství,
smrtí a vzkříšením svého Syna
smířil se sebou celý svět
a na odpuštění hříchů dal svého Svatého Ducha;
ať vám (ti) skrze tuto službu církve 
odpustí hříchy
a naplní vás (tě) pokojem.
Uděluji vám (ti) rozhřešení 
ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého“. 

Jelikož církvi leží na srdci spása lidí a těžkým hříchem člověk 
ohrožuje možnost přijít po smrti do nebe, ustanovila církev při-
kázání, aby se katolík alespoň jednou za rok vyznal ze svých těž-
kých hříchů, které spáchal od poslední zpovědi. 

Duchovní vedení

K tomu, abychom pokročili na cestě za Pánem Ježíšem, nestačí je-
nom vyznávat hříchy ve zpovědi, ale je prospěšné a velmi žádou-
cí využívat služby duchovního vedení. Je mylné domnívat se, že 
všechno zvládneme sami. Naopak – mohli bychom si leckdy uško-
dit. I v běžném životě přeci využíváme odborného vedení trenérů 
a specialistů. Duchovní vedení nejčastěji poskytne stálý zpověd-
ník, který nás zná, ale vedení můžeme najít i u jiného moudrého 
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a zkušeného kněze, který je ochoten udělat si na nás čas, vedení 
můžeme někdy najít i u řeholnice či zkušeného laika. Úkolem této 
služby je pomáhat rozpoznat, které myšlenky v duši jsou od Boha 
a které nikoli, a zároveň vytýčit ty nejlepší kroky ohledně života 
(způsob modlitby, vhodnost předsevzetí, četba knih, životní styl 
atd.). 
 

Metodika

Varianta A

Na začátku setkání si postupně všichni sváží jedním dlouhým 
provazem ruce. Poté se snaží odejít, ale nejde to.
Pak si sednou a začnou si povídat o tom, co jim bránilo v pohybu.
Nakonec animátor zavede rozhovor na to, co brání v pohybu v ži-
votě: hřích, poškozené a rozbité vztahy apod.

Varianta B 

Animátor všem dopředu napíše, aby si vzali s sebou na setkání 
několik PET-lahví naplněných vodou a igelitovou tašku. Na za-
čátku setkání si všichni vloží do tašky lahve s vodou a drží tašku 
v ruce. Jsou vyzváni, aby udělali 10 dřepů. Pak tašku odloží a opět 
dělají dřepy. Následuje rozhovor na téma: kdy se nám lehčeji dě-
laly dřepy? Co nám v životě brání, abychom šli za dobrem, za Je-
žíšem? 
 
Po tomto úvodu následuje katecheze o svátosti smíření. 
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Modlitba

Církev doporučuje konat tzv. kající pobožnosti, které ukazují ne-
jen na osobní hřích, ale ukazují jeho společenský rozměr a umož-
ňují různým způsobem prožít skutečnost Božího milosrdenství. 

Inspiraci lze najít pod bodem C:
http://www.liturgie.cz/zpoved/spolecne-slaveni-smireni/

Návrhy kající bohoslužby najdete i v knize Svátost pokání, kterou 
si může zapůjčit u kněze.

Příklad kající pobožnosti ve společenství, která se může konat 
slavnostněji, kdy jí předsedá kněz či jáhen v kostele, nebo se 
uspořádá jako závěrečná modlitba setkání (je vhodné sednout si 
do kruhu, uprostřed rozsvítit svíci a zhasnout světla): 

– Píseň k Duchu Svatému.
– Znamení kříže. 
– Modlitba:
Bože, ty znáš naši křehkost 
a víš, jak jsme se dostali do područí hříchu. 
Smiluj se nad námi a odpusť nám naše provinění,
abychom byli zbaveni pout, která nás tíží.
Prosíme o to skrze tvého Syna…
– Vhodné čtení z Písma.
– Píseň. 
– Animátor rozdá text zpovědního zrcadla a následuje meditativní 
hudba a cca 10minutový prostor pro osobní zpytování svědomí.
– Kající litanie:
Nyní společně volejme k našemu Pánu Ježíši, který nám svou 
smrtí a svým zmrtvýchvstáním otevřel cestu z temnoty hříchu ke 
světlu života, štěstí a pokoje.

Pane Ježíši Kriste, Synu Boha živého – Pane smiluj se
Tys přišel na svět, abys spasil hříšníky – Pane smiluj se 
Ty ses vydal za naše hříchy do moci zla – ...
Tys dal sám sebe jako výkupné za všechny
Tys byl spravedlivý a zemřel jsi za nespravedlivé
Tys zničil temnoty smrti a vnesl světlo do našeho života
Ty očišťuješ, posvěcuješ a ospravedlňuješ všechny skrze Ducha 
Svatého
Ty máš moc odpouštět hříchy
Ty jsi smíření našich hříchů
Ty jsi smíření hříchů celého světa
Ty jsi dobrý pastýř, který zachraňuje ovce, které zbloudily
Ty jsi Beránek, který snímá hříchy světa
Ty ses stal věčnou spásou všech, kdo tě poslouchají
Ty jsi vzkříšení a život, a ten, kdo v tebe věří, neumře na věky
Pane Ježíši Kriste, Synu Boha živého
– Modlitba Páně. 
– Ukončení křížem. 
– Píseň.
– Je-li k dispozici kněz, může následovat slavení svátosti smíření.

Zdroje k rozšíření tématu

Augustin, J.: Čtvrthodinka upřímnosti. KNA 2014. 
Balík, J. (ed.): Pojď a následuj mě II. Paulínky 2017.
Szabo, M.: Zpověď? Ne! nechci! neumím! nezvládnu to! Cesta 
2015. 



64 65

7
Posila v nemoci – svátost 
nemocných

Motto:„ Pro naše drahé, kteří trpí nějakou nemocí, vypro-
šujeme v první řadě zdraví. Ale láska oživovaná 
vírou nás žádá, abychom pro ně vyprošovali něco 
ještě většího než fyzické zdraví: prosíme o pokoj 

 a životní vyrovnanost.“ 
(papež František)

Biblický text

Je někdo z vás nemocen? Ať zavolá starší církve, ti ať se nad 
ním modlí a potírají ho olejem ve jménu Páně. Modlitba víry 
zachrání nemocného, Pán jej pozdvihne, a dopustil-li se hří-
chů, bude mu odpuštěno.
(Jak 5,14-15)

 

Téma

Člověk je stvořen a povolán Bohem k životu. Snad právě proto 
budí tolik otazníků a obav skutečnost, kterou popisujeme jako 
nemoc, utrpení či bolest. Zde zakoušíme vlastní meze, bezmoc 
i ohroženost a nevyhnutelnost smrti (srov. KKC 1500). Ačkoli 
žijeme v době, kdy medicína tolik dokáže, přece se skutečnost 
nemoci dotýká mladých i starých, bohatých i chudých, věřících 

Souhrn: Regenerace – svátost smíření 

„Jednoho je třeba: aby hříšník po-
otevřel aspoň trochu dveře svého 
srdce prameni Božího milosrden-
ství. Ostatní už doplní Bůh. Ale ne-
šťastná je duše, která Božímu milo-
srdenství zamkla dveře dokonce 
v poslední hodině.“ 

(sv. Faustyna Kowalská)

  Během celého života Ježíš prokazoval svou lásku k hříšní-
kům tím, že jim odpouštěl. Aby dar odpuštění pokračoval 
v církvi, dal moc odpouštět hříchy biskupům a kněžím. 

  Svátost smíření vyžaduje: přípravu, vyznání před kně-
zem, lítost, předsevzetí, pokání, rozhřešení. 

  Svátost smíření je setkání s Kristem, které do našeho ži-
vota přináší nejen Boží odpuštění, ale i duchovní posilu, 
a do našich vztahů usmíření. Proto je vhodné přistupovat 
k ní pravidelně a často. Moudré je využívat i duchovního 
vedení. 
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ale i skrze dobrovolné a nevinné utrpení Krista při jeho umučení, 
čímž dal každému člověku možnost, aby se k němu připojil. Proto 
každý člověk může svým utrpením mít účast na Kristově výkup-
ném utrpení. Církev přijímá nemocné nejen jako objekt své lás-
kyplné péče, ale uznává i jejich povolání, aby žili své lidské a křes-
ťanské povolání a účastnili se novým, ještě cennějším způsobem 
na růstu království Božího. Světlem jim mohou být slova apoštola 
Pavla, která osvětlují hluboký smysl jejich situace: „To, co zbývá 
do míry utrpení Kristových, doplňuji svým utrpením za jeho tělo, 
to jest církev“ (Kol 1,24). Tento objev naplňuje apoštola rados-
tí: „Raduji se, že nyní trpím za vás“ (Kol 1,24). Jde o velikonoční 
radost, plod Ducha Svatého. A jako svatý Pavel, tak „podobně se 
mohou mnozí nemocní stát nositeli radosti Ducha Svatého ‚upro-
střed mnohé tísně‘ (1 Sol 1,6) a svědky Kristova zmrtvýchvstání. 
U nemocných v neposlední řadě čerpáme povzbuzení skrze jejich 
trpělivost a pohled na svět, který bývá oproštěn od toho, co zdra-
vého člověka běžně zahlcuje.

Ve službě nemocným

Ježíšova činnost ve prospěch nemocných byla nejen v minulosti 
podnětem pro mnohé, kteří po jeho vzoru v různé míře věnovali 
své síly a schopnosti pro pomoc nemocným, ale je stálou motivací 
i nám. Samozřejmě by mohl činit zázraky sám, ale v evangeliu si 
všímáme, že chce zapojovat i lidskou pomoc. A co víc, dokonce 
se s nemocnými ztotožňuje: „Byl jsem nemocen a navštívili jste 
mě“ (Mt 25,36). Jak cenné a vítané je pro Boha, jsme-li služební-
ky druhých! Více než cokoli jiného nás to připodobňuje Ježíšovi, 
který „nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil“ (Mk 10,45). 
I my se můžeme stávat rukama, pažemi a srdci, jež pomáhají 
Bohu konat zázraky, často skryté. I my, ať zdraví či nemocní, mů-
žeme obětovat své námahy a bolesti jako vodu, která naplnila ná-
doby na svatbě v Káni a byla proměněna v to nejlepší víno. Když 
ohleduplně pomáháme trpícím a také když jsme sami nemocní, 
bereme na svá bedra každodenní kříž a následujeme Pána (srov. 

i nevěřících. Nemoc, která je trvale přítomnou skutečností v lid-
ských dějinách, a utrpení s ní spojené, se stávají předmětem hlu-
boké lidské touhy po zbavení se každého zla. Jedná se o stav, kte-
rý je důsledkem prvotního hříchu a který má své jediné řešení ve 
vykoupení, jež uskutečnil Kristus.

Nemoc může vést k úzkosti, uzavřenosti, zoufalství, nebo ke 
vzpouře vůči Bohu. Může ale také pomoci k větší zralosti, rozliše-
ní podstatných věcí a dokonce podnítit návrat k Bohu. 

Ježíš – záchrana v plnosti

Ve Starém zákoně sice nalezneme propojení nemoci a hříchu, ale 
zaznamenáme také nemoc, která postihuje člověka spravedli-
vého a stává se tak zkouškou. Nemoc je tedy výzvou k obrácení 
a spolehnutí se na Hospodina. Stále však zůstává zlem a zaslíbení 
pro budoucí časy hovoří o záchraně (srov. Iz 35,5-6; 65,19-20). 
V Ježíšově působení vidíme nejen kontakt s nemocnými, ale také 
vítězství Božího království nad zlem každého druhu – uzdravení 
se stávají symbolem záchrany celého člověka, jeho těla i duše. To 
máme stále na paměti, když pečujeme o nemocné. Ježíš zachra-
ňuje člověka v jeho celistvosti, proto i my chceme člověku dopřát 
péči v oblasti fyzického i duchovního rozměru. Ježíšův titul Spasi-
tel to znovu a znovu potvrzuje. Vychází totiž z latinského „salus“, 
které překládáme jako spása, ale také zdraví. 

Ani Ježíš však neuzdravil všechny nemocné. Vykonaná uzdrave-
ní ohlašovala něco radikálnějšího: vítězství nad hříchem a smrtí 
skrze velikonoční oběť. Zde nacházíme nový smysl utrpení, a sice 
připodobnění Kristu a spojení s jeho vykupitelským utrpením 
(srov. KKC 1505).

Zdroj povzbuzení

Mesiánské vítězství nad nemocí, jakož i nad lidským utrpením, 
nenastává jen skrze jeho odstranění zázračnými uzdraveními, 
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Protože se v minulosti pomazání nemocných udílelo především 
umírajícím, vznikl název „poslední pomazání“. Navzdory tomu 
liturgická praxe nikdy nepřestávala prosit, aby nemocný znovu 
nabyl zdraví, prospěje-li to jeho spáse. V návaznosti na 2. vatikán-
ský koncil se navrací název „svátost pomazání nemocných“.

Umírajícím, je-li to možné, poskytuje církev také viatikum – po-
krm na cestu. Jedná se o svátost eucharistie, kterou přijímá umí-
rající, aby se mu stala posilou na jeho cestě k věčnému životu.

Zkušenost potvrzuje uzdravení či zlepšení zdravotního stavu na 
základě udělení svátosti nemocných. V případě umírajících pak 
posilu, smíření a pokoj. Kněží o tom mohou mnoho vykládat.

Komu a jak

Pomazání nemocných se udílí už tehdy, když věřící začíná být 
v nebezpečí smrti pro nemoc nebo stáří (KKC 1514). „Začíná být 
v nebezpečí“, tedy není vhodné čekat, až bude nebezpečí akutní. 
Naopak, čím dříve může svátost působit, tím větší má nemocný 
v jejím přijetí posilu. „Pro nemoc“ – pomazání nemocných může 
přijímat ten, jehož nemoc nebo způsob jejího řešení může vést ke 
smrti (což může být nutnost narkózy před operací nebo chirur-
gický zákrok, někdy i psychická nemoc). Věk nemocného neroz-
hoduje. „Nebo stáří“ – lidem, kteří jsou ohroženi nikoli konkrétní 
vážnou nemocí, ale jejichž život je pro stáří vystaven obtížím s vě-
kem spojenými (krevní tlak, srdce apod.) se doporučuje přijímat 
pomazání nemocných v intervalu jednoho roku.

Pomazání nemocných se může opakovat vícekrát za život. Buď 
při další těžké nemoci, nebo při zhoršení zdravotního stavu.

Tuto svátost udílí biskup nebo kněz. Vždy je slavením liturgie 
ve společenství, ať už se koná v kostele, v rodině, v nemocnici 
či jinde; ať pro jednotlivce či skupinu nemocných. Je vhodné ji 

Lk 9,23). I když setkání s bolestí bude vždy tajemstvím, Ježíš nám 
pomůže odhalit jeho smysl. 

Služba nemocným začíná prostým vnímáním jejich osoby, po-
všimnutím, návštěvou, strávením času s tím, který by jinak zů-
stal osamocen. Nevadí, že s námi už nemůže hovořit, důležité je, 
že může vnímat naši blízkost. Modlitba je velkou službou, kterou 
můžeme nemocným dopřát, ať už se modlíme s nimi či v sou-
kromí nebo ve společenství za jejich posilu a uzdravení. Jakákoli 
další praktická činnost (nákup, podání nápoje, pokrmu apod.) je 
zdrojem požehnání a také našeho lidského růstu.

„ … ať se nad ním modlí a mažou ho olejem“

Církev se od počátku inspiruje Ježíšem v působení vůči nemoc-
ným, apoštolové se za ně modlí, vkládají na ně ruce, vzývají Kris-
tovo jméno. V liturgických knihách najdeme množství modliteb 
na tento úmysl, liturgie užívá mešní texty za nemocné a vše je 
doprovázeno snahou nemocným i prakticky pomáhat.
Svátost pomazání nemocných vychází z Ježíšova působení potvr-
zeného apoštolem Jakubem (srov. KKC 1511). Jedná se o uzdra-
vující svátost, která má nemocného posílit Kristovou mocí na těle 
i na duši. Milost Ducha Svatého přináší sílu překonávat nemoc, 
stáří či překážky a přináší nejen útěchu, pokoj a odvahu, ale také 
posiluje důvěru nemocného v Boha. Chce přivést nemocného ne-
jen k uzdravení duše, ale i těla, je-li to vůle Boží. Navíc „jestliže 
se dopustil hříchů, bude mu odpuštěno“ (Jak 5,15). Tato svátost 
spojuje nemocného s Kristovým utrpením, tedy dostává podíl na 
Ježíšově spasitelném díle. Pomazání nemocných má také rozměr 
společenství církve – to se za něj modlí, nemocný se za církev 
obětuje. Je-li svátost udělována umírajícímu, pak dokonává naše 
připodobnění Kristově smrti a vzkříšení a ochraňuje konec naší 
pozemské existence se zřetelem na poslední boje před vstupem 
do Otcova domu (srov. KKC 1520-1523).
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Metodika

Rozdělte se na dvě skupiny. Jedna připravuje seznam toho, co 
(jak) působí nemoc v životě lidí, v čem je omezuje, v čem posouvá 
jejich vidění světa, v čem je ohrožuje atd. Druhá připravuje to, 
čím a jak je možné nemocným pomáhat a jak od nich můžeme 
sami čerpat. Každá skupina představí výsledek své práce.
Přečtěte Mk 2,1-12.
Nechte chvíli ticha na setrvání nad textem. Každý může říci ná-
sledně, jak poznává nebo vnímá Boží působení v souvislosti s ne-
mocí člověka.

Modlitba

Píseň.

Vezměte seznam první skupiny a postupně čtěte jednotlivé body 
jako zvolání, na které odpovídejte společně: „Pane, smiluj se!“

Je možné přidat i další prosby za nemocné dále formou litanie 
s uvedeným zvoláním.

Můžete použít i seznam druhé skupiny a na jednotlivá zvolání od-
povídat: „Pomoz nám, Pane!“
I zde lze přidat další prosby za schopnost pomáhat nemocným.

Píseň.

Modlitba Páně.

Píseň.

slavit během eucharistické bohoslužby. Vyjadřuje se tak spojitost 
s Kristovým činem pro naši spásu skrze jeho smrt a vzkříšení. Po 
úkonu kajícnosti a bohoslužbě slova, která má povzbudit nemoc-
ného i společenství v prosbě o sílu Ducha, „představení církevní 
obce“ (Jak 5,14) mlčky vkládají ruce na nemocné; modlí se nad 
nimi ve víře církve; pak mažou nemocného na čele a na rukou ole-
jem, pokud možno posvěceným od biskupa. Přitom říkají: „Skrze 
toto svaté pomazání ať tě Pán pro své milosrdenství posílí milostí 
Ducha Svatého; ať tě vysvobodí z hříchů, ať tě zachrání a posilní.“
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8
Ve službě evangelia – svátost 
kněžství

Motto:„ Pro vás jsem biskup, s vámi jsem křesťan.“ 
(sv. Augustin)

 

Biblický text

Proto ti kladu na srdce, abys rozněcoval oheň Božího daru, 
kterého se ti dostalo vzkládáním mých rukou. Neboť Bůh nám 
nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly, lásky a rozvahy. Ne-
styď se tedy vydávat svědectví o našem Pánu; ani za mne, jeho 
vězně, se nestyď, nýbrž snášej spolu se mnou všechno zlé pro 
evangelium. K tomu ti dá sílu Bůh, který nás spasil a povolal 
svatým povoláním ne pro naše skutky, nýbrž ze svého rozhod-
nutí a z milosti, kterou nám daroval v Kristu Ježíši před věčný-
mi časy a nyní zjevil příchodem našeho Spasitele Ježíše Kris-
ta. On zlomil moc smrti a zjevil nepomíjející život v evangeliu. 
K jeho zvěstování jsem já byl ustanoven hlasatelem, apošto-
lem a učitelem. Proto také všechno snáším a nestydím se vy-
dávat svědectví, neboť vím, komu jsem uvěřil. Jsem přesvěd-
čen, že on má moc chránit, co mi svěřil, až do onoho dne. Měj 
za vzor zdravých slov to, co jsi slyšel ode mne ve víře a lásce, 
která nás spojuje v Kristu Ježíši. Svěřený poklad chraň mocí 
Ducha Svatého, který v nás přebývá.
(2 Tim 1,6-14)

Zdroje k rozšíření tématu

Kongregace pro nauku víry: Instrukce o modlitbách za získá-
ní uzdravení od Boha. https://www.cirkev.cz/Media/Cirkev-
Old/005968.pdf
Marsch, M.: Uzdravení skrze svátosti. Kartuziánské naklada-
telství 2007.
Rivoireová, B.: Naděje tváří v tvář umírání. Paulínky 2007.

Souhrnný list: Posila v nemoci – svátost 
nemocných

„Svátostí pomazání nemocných 
a modlitbou kněží doporučuje 
celá církev své nemocné trpící-
mu a oslavenému Pánu, aby jim 
ulehčil a zachránil je. Vybízí je, 
aby se dobrovolně přidružili ke 
Kristovu utrpení a k jeho smrti 
a tak byli prospěšní Božímu lidu.“ 

(Lumen gentium, 11)

  Nemoc je zlem, které souvisí s hříchem a z něhož nás vy-
svobozuje Spasitel, Ježíš. V jeho utrpení, smrti a vzkříše-
ní i nemoc dostává nový smysl, jímž je účast na Kristově 
životě a díle spásy.

  Nemocný člověk nejen potřebuje pomoc druhých, ale 
může být svému okolí darem a povzbuzením. Pomáhat 
nemocným znamená podobat se působení Krista a v ne-
mocných se s Kristem setkávat, tedy tato služba sice po-
třebuje naše síly, ale také nás obohacuje.

  Pomazání nemocných je konkrétní dotek Boží, který zpro-
středkovává uzdravení a posilu na těle i duši nemocných.
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v hlásání evangelia, v modlitbě za svěřený lid a v konkrétních 
projevech milosrdenství.

Kristus – pramen kněžství

Jestliže služebné kněžství zpřítomňuje Ježíšovo kněžství, nijak 
se tím neumenšuje jeho jedinečnost. Měřítkem pro výkon služby 
a autority kněze je sám Kristus, hlava svého těla, pastýř svého 
stáda. Ve svátosti kněžství se Kristova přítomnost stává viditelná 
uprostřed společenství věřících – kněz jedná „in persona Chris-
ti capitis“ – v osobě Krista, Hlavy. Kněz nemá za úkol pouze za-
stupovat Krista před shromážděním věřících, ale jedná i jménem 
církve, když přednáší Bohu modlitbu církve. Pro věrnou a účin-
nou službu se kněz snaží o věrné následování Krista v modlitbě 
i životních postojích.

Shromažďovat v Kristu

V křesťanském pojetí nalezneme v souvislosti s kněžstvím pojem 
„sacerdos“ a „presbyter“. Zatímco „sacerdos“ je ten, který přináší 
oběť, a tím vyprošuje potřebné milosti, „presbyter“ shromažďuje 
kolem sebe ty, kteří spolu s ním vyznávají Krista, ke Kristu se ob-
racejí a chtějí jej následovat. Liturgie nám znovu a znovu připo-
míná tyto rozměry kněžství, když totiž hovoří o „předsedajícím“, 
který vede bohoslužbu, reprezentuje Krista, zvěstuje evangelium, 
svolává k modlitbě a tuto řídí. Zároveň zpřítomňuje v eucharis-
tické oběti jedinečnou a jednou provždy přinesenou oběť Ježíše 
Krista. K podstatě kněžství tedy patří shromažďovat lidi, kteří bu-
dou vyznávat Krista, a zpřítomněním eucharistie a dalších svá-
tostí je posilovat na cestě za ním.

Trojí stupeň

Plnost svátosti kněžství přijímá biskup. Prostřednictvím biskupů 
je zajištěna tzv. apoštolská posloupnost (biskupové jsou na zá-
kladě svěcení nástupci apoštolů a také jejich učení a svátosti jsou 

Téma

Kristus je jediným prostředníkem mezi Bohem a lidmi. Pouze on 
jediný svou obětí na kříži vykoupil člověka z moci hříchu a smr-
ti, a vzkříšením obnovil život. Ze svých učedníků si volí apoštoly, 
kterým svěřuje moc být služebníky této záchrany a obnovy živo-
ta. Jedná se o muže, které si vybírá ze společenství pokřtěných, 
aby jednali jeho jménem a zpřítomňovali ho uprostřed církve. 

Sv. Jan Pavel II. v Pastores dabo vobis (16) shrnuje roli kněze ná-
sledovně: Kněz je služebníkem církve jako tajemství (udílí svá-
tosti), jako společenství (ve spojení s biskupem shromažďuje, 
sjednocuje) a jako poslání (ve službě hlásání evangelia a evan-
gelizace).
 
Svátost kněžství je zaměřena na spásu druhých a udílí se ve tro-
jím stupni: biskup, kněz, jáhen. Podobně jako křest a biřmování, 
vtiskuje i svátost kněžství nezrušitelné duchovní znamení (cha-
rakter) a nemůže být opakována ani udílena na omezený čas.

Z nás a pro nás

Každý věřící na základě křestní milosti přijímá dar všeobecného 
kněžství, kterým je pomazán na kněze, proroka a krále, aby v Du-
chu Svatém měl přístup k Otci a rozvíjel život víry, naděje a lásky. 
Kněžství služebné, které se liší od všeobecného nejen stupněm, 
ale svou podstatou, je zaměřeno na rozvoj křestní milosti všech 
křesťanů – je to jeden z prostředků, jak Kristus pokračuje ve svém 
díle v církvi i ve světě. Slova sv. Augustina: „Pro vás jsem biskup, 
s vámi jsem křesťan,“ vyjadřují právě to, že pro jeho osobní život 
je důležité být Kristův, ale pro ty, kdo jsou mu svěřeni, je obdařen 
dary svátostného kněžství. Pán povolává k této službě ty, kterým 
chce svěřit zvláštní milost svátosti kněžství, aby přinášeli a pod-
porovali život z víry. Volá je ze svého lidu, aby jeho lidu sloužili. 
Tato služba se odehrává jak ve svátostech, které kněz slaví, tak 
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Udílení svátosti

Udílet svátost svěcení ve všech třech stupních mohou pouze prá-
voplatně vysvěcení biskupové.

Samotný obřad, který se odehrává během slavení eucharistie, je 
doprovázen prvky, jež vyjadřují různé aspekty svátostné milosti 
(viz KKC 1574). Podstatné je však pro udílení všech tří stupňů 
vkládání rukou biskupa na hlavu svěcence a speci ická modlitba, 
v níž se vyprošuje vylití Ducha Svatého a jeho darů potřebných 
pro službu, pro kterou je kandidát svěcen.

Svátost svěcení platně přijímá pouze pokřtěný muž (KKC 1577; 
CIC, kán 1024). Nikdo nemá právo dostat svátost kněžství. Odpo-
vědnost a právo povolat někoho k přijetí svěcení spadá do pravo-
moci církve. 

V otázce (ne)svěcení žen církev vychází z volby, kterou vykonal 
sám Pán, a proto nepřistupuje ke svěcení žen. Respektuje zde jed-
nak jedinečnost muže i ženy, a jednak jejich speci ický přínos do 
života církve a společnosti. Křesťanství do své tradice přijímá vel-
kou roli mnoha starozákonních žen, inspiruje se postoji žen v Je-
žíšově okolí i z dob prvotní církve a v neposlední řadě je proměňo-
váno a posilováno generacemi žen ve službě evangeliu a člověku. 
Vrcholným způsobem církev vnímá ženský prvek v Marii, Matce 
Kristově, která je vzorem církve, ikonou, od níž odezíráme, jak 
nastavit svůj vztah důvěry a odevzdanosti Božímu plánu. Kněží 
také vědí, že vztah k Matce Boží a modlitba k ní je doprovází na 
cestě k větší podobnosti Kristu a účinnosti jejich poslání.

Jestliže spojil Kristus eucharistii při jejím ustanovení výslovně 
s kněžskou službou apoštolů, smíme se domnívat, že chtěl tím-
to způsobem vyjádřit vztah mezi mužem a ženou, mezi tím, co 
je „ženské“, a tím, co je „mužské“, vztah, který chtěl Bůh v tajem-
ství stvoření i v tajemství vykoupení. Především v eucharistii se 

z doby apoštolů). Kromě kněžského úřadu biskupské svěcení 
uděluje i úřad učitelský a pastýřský. Biskup reprezentuje Krista 
nejen ve své diecézi, ale se všemi spolubratry se podílí na péči 
o všechny místní církve (diecéze).

Kněží jsou ve výkonu své služby spolupracovníky biskupa. Jsou 
s ním spojeni kněžskou důstojností a mocí svátosti kněžství; jsou 
posvěceni, aby hlásali evangelium, aby se stali pastýři věřících 
a konali bohoslužby jako praví kněží Nového zákona (KKC 1564). 
Všichni, kdo byli kněžským svěcením včleněni do kněžského 
stavu, jsou mezi sebou spojeni hlubokým nadpřirozeným bratr-
stvím, které se má projevovat v jejich životě, a to zvláště v rámci 
jedné diecéze, v níž kolem svého biskupa vytvářejí jeden kněžský 
sbor, tzv. presbyterium.

Jáhenství je určeno především ke službě. Při slavení eucharistie 
jáhni přisluhují biskupovi a kněžím, rozdávají eucharistii, jmé-
nem církve asistují při uzavírání manželství a žehnají mu, hlásají 
evangelium, předsedají pohřebním obřadům a věnují se charita-
tivním a praktickým službám (srov. KKC 1570).

„Pojď za mnou“ (Mk 2,14)

Za Ježíšem šly zástupy lidí. Z těch, kteří v něj uvěřili, některé 
muže povolal, aby se stali apoštoly. Od té doby podobně promlou-
vá různým způsobem k těm, které volá ke kněžství. V rozhodnutí 
apoštolů sehrála roli fascinace Kristem a jeho činy, ale zároveň 
museli překonat vědomí své nedostatečnosti (Lk 5,8). Podobně 
je tomu i dnes. K odpovědi na povolání stát se knězem je třeba 
vidět a vnímat krásu a potenciál evangelia, a zároveň si vyprosit 
odvahu vydat se touto cestou i s vědomím vlastní křehkosti. Bůh 
nás nevolá pro naši dokonalost, ale pro ochotu nechat se promě-
ňovat, sloužit mu a také jeho církvi. V principu každé takové po-
volání zůstane tajemstvím důvěrné a originální komunikace mezi 
konkrétním člověkem a Bohem.
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Metodika

Každý účastník dostane dva lístečky. Na první napíše čtyři věci, 
za které vděčí konkrétním kněžím, a na druhý čtyři možnosti, jak 
může a chce kněžím pomáhat v jejich službě. 
Po chvíli samostatné práce se jednotlivé lístečky přečtou a vše se 
zapíše na dva balicí papíry. Jednotlivé body účastníci okomentují. 
Až se zapíšou všechny body, je možné zvláště druhý seznam do-
plnit. 

Modlitba

Píseň.

Modlitba za biskupa naší diecéze – vlastními slovy nebo zvolit 
jinou vhodnou formu (chvíle ticha zakončená společnou modlit-
bou Zdrávas, Maria).

Modlitba za kněze v naší farnosti – vlastními slovy nebo zvolit 
jinou vhodnou formu (chvíle ticha zakončená společnou modlit-
bou Zdrávas, Maria).

Modlitba za další kněze – vlastními slovy nebo zvolit jinou vhod-
nou formu (chvíle ticha zakončená společnou modlitbou Zdrávas, 
Maria).

Modlitba za nová kněžská povolání – vlastními slovy nebo zvolit 
jinou vhodnou formu (chvíle ticha zakončená společnou modlit-
bou Zdrávas, Maria).

Píseň.

vyjadřuje svátostným způsobem vykupitelský úkon Krista–Snou-
bence vůči snoubence–církvi. To se stává zřetelným a jednoznač-
ným, když svátostnou službu eucharistie, ve které kněz zosobňu-
je Krista, vykonává muž (srov. Mulieris dignitatem, 26).

„… pro nebeské království“ (Mt 19,12)

Posvěcení služebníci církve latinského obřadu jsou, s výjimkou 
trvalých jáhnů, vybíráni z mužů, kteří jsou svobodni a mají úmysl 
zachovávat celibát pro nebeské království, aby tak s nerozděle-
ným srdcem sloužili Bohu i lidem. Celibát je projevem výlučné 
lásky ke Kristu a znamením budoucího života v nebi. Volba celi-
bátu nemá nic společného s odmítnutím vztahů, sexuality, těles-
nosti, hodnoty manželství a rodiny či oprávněné lidské radosti. 
Naopak. Jedná se o volbu, která tyto lidské hodnoty podtrhuje, 
protože na nich zdůrazňuje to trvalé a ryzí: že lidský život je po-
volán stát se vědomým a svobodným darem lásky pro druhé.

Život v celibátu tedy neznamená izolaci. Kromě niterného vzta-
hu s Bohem je kněz začleněn do společenství presbyteria, tedy 
těch, kdo přijali svátost svěcení, a v něm má usilovat o skutečně 
prožívané bratrství. Kromě čerpání ze vztahů ve společenství 
kněží je svěcený služebník poslán do konkrétní farnosti, kte-
rou má shromažďovat, aby se stala rodinou Božích dětí, či je mu 
svěřena jiná služba. Aby naplnil své poslání, potřebuje vytvářet 
kvalitní vztahy s mnoha lidmi obou pohlaví, různého věku apod. 
Celibátní svoboda jej k tomuto vytváření Božího království na 
zemi disponuje. 
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9
Odraz Boží lásky – svátost 
manželství

Motto:„ Láska není snadná. Je však tím nejkrásnějším, co si 
mohou muž a žena v životě darovat.“ 

(papež František)
 

Biblický text

Tu přišli farizeové a zkoušeli ho: ptali se ho, je-li muži dovo-
leno propustit manželku. Odpověděl jim: „Co vám ustanovil 
Mojžíš?“ Řekli: „Mojžíš dovolil napsat rozlukový lístek a pro-
pustit.“ Ježíš jim řekl: „Pro tvrdost vašeho srdce vám napsal 
toto ustanovení. Od počátku stvoření ‘Bůh učinil člověka jako 
muže a ženu; proto opustí muž svého otce i matku a připojí 
se k své manželce, a budou ti dva jedno tělo’; takže již nejsou 
dva, ale jeden. A proto, co Bůh spojil, člověk nerozlučuj!“ 
(Mk 10,2-9)

Téma

„Rozhodnout se k životu v manželství je projev volby spojit dvě 
cesty v jednu, ať se děje cokoli“ (Amoris laetitia, 132). Vyjadřu-
je pevné rozhodnutí muže a ženy, že jeden chce patřit druhému 
na celý život. Manželé chtějí sdílet vše krásné, ale i to náročné. 

Modlitba Páně.

Píseň.

Zdroje k rozšíření tématu

Dolan, T.: Kněží pro třetí tisíciletí. Kartuziánské nakladatelství 
2016. 
Grünn, A: Svátost kněžství. KNA 2011.
Jan Pavel II.: Dar a tajemství. Nové Město 1997.

Souhrnný list: Ve službě evangelia – svátost 
kněžství 

„Kněz pokračuje na zemi v spás-
ném díle Kristově.“ 

(sv. Jan Maria Vianney)

   Ježíš Kristus je jediný a pravý 
velekněz v tom smyslu, že přinesl 
sám sebe jako jedinou oběť, kte-
rá vykupuje vinu hříchu a otvírá 
nám cestu k Bohu Otci.

  Svátost svěcení se udílí ve třech stupních – biskup, kněz, 
jáhen.

  Tato svátost je darem církvi, aby Kristus shromažďoval 
svůj lid v jedno tělo a aby mohlo dále skrze hlásání slova, 
modlitbu a udílení svátostí pokračovat, šířit se a účinně 
působit to, co nám Kristus jednou provždy získal.
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nesvátostné, a katolická strana má zvláštní úkol: „Nevěřící muž je 
totiž posvěcen skrze svou (věřící) ženu a nevěřící žena je posvě-
cena skrze svého (věřícího) muže“ (1 Kor 7,14). 

Já odevzdávám se tobě a přijímám tě za manželku (manžela)

V manželském slibu si snoubenci vyjadřují, že se sobě navzájem 
odevzdávají a přijímají. To stvrzují během celého manželství vzá-
jemnou láskou a zvláštním způsobem svým intimním životem, 
tzv. řečí těla. Sexualita k manželství neodmyslitelně patří a je pro 
manžele velkým darem. Je způsobem, jak si vyjadřují celou svou 
bytostí lásku (duševně i tělesně), vzájemně se darují druhému 
a také plodí nový lidský život. 

Právě proto sex patří až do manželství, i když nám běžný styl 
současného života říká něco jiného. Na základě toho, co Bůh při 
stvoření vepsal do lidské přirozenosti a co Ježíš potvrdil svým 
učením, je pro člověka dobré a správné, aby žil intimně jen s jed-
ním člověkem opačného pohlaví, a to v manželství. Manželský 
slib poskytuje muži i ženě jistotu vzájemné lásky, úcty a věrnosti 
v dobrém i ve zlém až do smrti, a jejich dětem přijetí, zázemí lás-
ky a bezpečné výchovné prostředí. 

V době mládí a snoubenectví je proto důležité žít ve zdrženlivosti, 
která vyžaduje pevnost vůle. Nácvik zdrženlivosti je důležitý poz-
ději i v manželství, protože z mnoha důvodů není vždycky možné, 
aby se spolu manželé milovali. Může přijít nemoc, služební cesta, 
rizikové těhotenství, období po porodu… a v těchto momentech 
není možný sexuální styk. Proto je žádoucí uvědomit si, že láska 
se vyjadřuje také jinými způsoby (pozorností, službou, vzájem-
ným nasloucháním, dárkem, pohlazením, objetím, polibkem, spo-
lečnou četbou…). I když má sexuální sebedarování v manželství 
zvláštní význam, nic to neubírá na hodnotě ostatních způsobů, 
kterými se láska projevuje. „Objetí by bylo živočišné, kdyby slova 
nelaskala tělo lépe, než objímání údy“ (Hadjadj). 

Papež František v apoštolské exhortaci Amoris laetitia (Radost 
z lásky) píše: „Uzavření manželství je způsob vyjádření toho, že 
člověk skutečně opustil rodné hnízdo, aby spřádal jiné pevné 
svazky a přijal novou odpovědnost k jiné osobě. To je mnohem 
hodnotnější než pouhé spontánní partnerství za účelem vzájem-
ného užitku.“  

Svátost manželství není jen nějakou společenskou konvencí nebo 
prázdným rituálem, ale je to dar k posvěcování a spáse manže-
lů (Amoris laetitia, 72). Je jedinou svátostí, kterou nevysluhuje 
kněz, ale udílejí si ji snoubenci navzájem. Kněz nebo jáhen při ní 
asistuje jako kvali ikovaný svědek církve, stvrzuje platnost man-
želství a novomanželům žehná. 

Svatební slib 

Při svatebním obřadu snoubenci (muž a žena) potvrzují, že spolu 
chtějí žít až do smrti, že chtějí přijmout děti, vychovávat je ve víře 
a že toto jejich rozhodnutí je svobodné a dobrovolné. To stvrzují 
manželským slibem, ve kterém se zaváží k lásce, úctě a věrnosti 
na celý život. 

K platnému uzavření manželství je dále nutné, aby oba byli svo-
bodní a dosáhli stanoveného věku, většinou plnoletosti. Církevní 
sňatek může znovu uzavřít pouze vdova, vdovec nebo ti, jejichž 
manželství bylo podle církevního práva uzavřeno neplatně. 

Manželství katolického křesťana považuje církev za platné pou-
ze tehdy, když bylo uzavřeno katolickým obřadem před knězem 
(jáhnem) a dvěma svědky. Společenství církve tak přijímá novo-
manžele do své náruče, věřící se za ně modlí a zástupce církve jim 
žehná. 

Svátostné manželství může vzniknout pouze mezi dvěma po-
křtěnými. Pokud je jeden nepokřtěný, je manželství platné, ale 
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cestě do Božího království. Vzor služby čerpají u Ježíše, který 
apoštolům řekl: Přišel jsem, abych sloužil, ne abych se nechal 
obsluhovat (srov. Mt 20,28). Sloužit z lásky přináší radost sobě 
samému i druhým. V manželství by se muž a žena měli předhá-
nět ve službě druhému. Vždyť dávat je blaženější než dostávat 
(srov. Sk 20,35). 

Manželská plodnost

Manželský svazek má zůstat otevřený k plodnosti. Ta má rozměr 
fyzický (rození dětí) i duchovní (výchova dětí, výchova ve víře pro 
život věčný). Manželé, kteří nemohou mít děti, mohou svou plod-
nost vyjadřovat službou druhým a výchovou jiných, třeba formou 
adopce nebo pěstounské péče, či aktivitou ve prospěch druhých. 

Manželská láska jako cesta k sjednocení s Bohem

Kdo vstoupí do manželství, zvolil jednu konkrétní cestu, jak se 
sjednotit s Bohem, jak se stát svatým. Jedná se o cestu lásky. Tref-
ně ji vysvětluje zakladatelka hnutí Fokoláre Chiara Lubichová 
v dopise: „Poslyš, nejdražší Lucie, nerozděluj své srdce. Pamatuj 
si, že láska je jen jediná, láska k Bohu. Je na světě jediný Ideál, 
který překonal všechny ideály – milovat. Koho milovat? Boha. On 
přebývá ve všech stvořeních. A ty ho máš vidět v jednom srdci, 
a to v srdci Martina. Pro tebe milovat Hospodina znamená mi-
lovat Martina, jak jen nejvíc můžeš. Víc než ho miluješ, protože 
v jeho srdci přebývá Bůh. Pro něho se vzdej svého egoismu, své 
touhy být uzavřená do sebe, vzdej se svého pohodlí, všech svých 
chyb. Pro něho umocni trpělivost, zdokonal své schopnosti matky 
a dokaž mlčet, když někdo udělá chybu. Budeš-li se snažit vidět 
Ježíše v Martinovi, pak tvá láska nebude mít konce. Ani v ráji ne-
přestane, protože v Martinovi miluješ Boha. Jen tak tvoje láska 
vzroste.“ 

Svátost manželství 

Svazek mezi mužem a ženou je zajímavý tím, že se o něm hovoří 
už při stvoření světa. Je tedy lidskou hodnotou, kterou Bůh da-
roval muži a ženě. Nechceme-li popřít to, co je Bohem vepsáno 
do přirozenosti člověka a lidské společnosti, není možné stavět 
na roveň manželství jiný typ svazků, ať už se jedná o nesezdané 
páry nebo dokonce osoby stejného pohlaví. Kdo napadá manžel-
ství jako trvalý svazek muže a ženy, ohrožuje lidskou společnost 
i člověka. Manželství a rodina mají nenahraditelný význam pro 
lidskou společnost. Důvodem podvojnosti člověka jako muže 
a jako ženy je vzájemná pomoc, doplňování se, darování se sobě 
navzájem a početí života. Muž a žena jsou stvořeni na počátku 
k obrazu a podobě Boha (srov. Gn 1,26-27), tedy k podobě Nej-
světější Trojice, věrného a plodného společenství božských osob, 
z kterého pramení každá pravá láska (srov. Amoris laetitia, 71). 

Avšak prvotní hřích lidí vnesl do všeho, tedy i do vztahu muže 
a ženy, nesoulad a chaos. Muž chce mít převahu nad ženou a žena 
zase nad mužem. Ježíš přišel, aby člověka osvobodil od hříchu 
a jeho dopadu na vztahy, a to i s ohledem na manželství. Proto 
připomíná, co bylo Stvořitelem ustanoveno na počátku (srov. Mt 
19,3-9). Svou smrtí a zmrtvýchvstáním obnovil krásu manželství 
a svátostí manželství poskytuje muži a ženě milost dodržet to, 
co slíbili. Pokřtění manželé žijí v síle vykoupení a svým životem 
zobrazují lásku Krista k církvi (srov. Ef 5,21-33). Manželská láska, 
věrnost, otevřenost k početí a výchově dětí není pouhým lidským 
činem, ale muž a žena žijí z moci Boží. 

Manželství jako služba

Manželství je vlastně celoživotní služba – služba Bohu v man-
želovi nebo manželce a dětech. Na začátku Bible čteme: „Není 
dobré, aby člověk byl sám. Učiním mu pomoc jemu rovnou“ (Gn 
2,18). Muž a žena by se měli navzájem chránit, povzbuzovat se, 
sdílet svůj život, radosti i starosti, růst ve víře a pomáhat si na 
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Děvčata by si měla už v době dospívání uvědomit význam svého 
cyklu a seznámit se přiměřeným způsobem s metodou přiroze-
ného plánování rodičovství.

V oblasti sexuality je nanejvýš potřeba bojovat s pokušeními, ať 
už pocházejí ze světa kolem nás (sledování pornogra ie, nezávaz-
ná zábava, lirt, zvědavost) nebo z vlastního těla (sebeukájení, 
předmanželský sex). Svátost smíření je na této cestě velkou po-
mocí. Ježíš v ní obnovuje čistotu srdce a dává novou sílu, radost 
a naději, že tyto zápasy lze vítězně zvládnout. Úsilí o čistotu vede 
k zdařilé integraci pohlavnosti do celku života člověka, k jednotě 
a pravdivosti lidské osoby (srov. KKC 2337-2350). 

Když se objeví někdo, s kým by přicházel život v manželství 
v úvahu, nastává období známosti, chození. Je to čas, kdy se 
chlapec a děvče učí sloužit si navzájem, poznávají se, cvičí se 
v komunikaci. Ani hádka není marná, neboť díky ní si ujasňu-
jí názory a učí se rozpory překonávat, smiřovat se. Důležitá je 
i společná modlitba. Pár, který se naučí trávit společně čas s Bo-
hem během doby známosti, bude o modlitbu usilovat i v man-
želství a nenechá si tak snadno vzít společný čas prožitý v mod-
litbě, i když bude mnoho práce. 

Zasnoubení

Zasnoubení je časem příprav na svatbu. Snoubenci by i nadále 
měli žít v sexuální zdrženlivosti, pracovat na vztahu, učit se sebe-
ovládání a respektu vůči druhému. 
Forma a místo zásnub záleží na krajových a rodinných zvyklos-
tech. Zásnuby v kostele se skládají z úvodních obřadů, čtení Bo-
žího slova, promluvy, proseb, příslibu budoucího sňatku a žehna-
cí modlitby. Zpravidla jim předsedá kněz nebo jáhen. Přítomni 
bývají rodiče obou snoubenců a další pozvaní hosté. Obřad by 
ovšem neměl budit dojem svatby. Zasnoubením prosí církev pro 
snoubence o Boží požehnání pro závěrečnou etapu známosti. 

„… dokud nás smrt nerozdělí“

Svátostí vzniká mezi manželi doživotní a výlučný svazek, který 
je požehnaný Bohem a nelze ho zrušit. Muž a žena v něm mají 
od Boha milost, která je posiluje, posvěcuje a pomáhá jim. Man-
želství je cesta, na níž se vzájemný vztah buduje den za dnem. 
Během let vzniká nutnost znovu a znovu volit si jeden druhého. 
Manželé si nemohou slíbit, že budou mít k sobě stále stejné city, 
ale slibují si lásku. Ta je hlubší než emoce, pocity nebo aktuální 
duševní stav. Je to rozhodnutí milovat, vzájemně si patřit, sdílet 
spolu celý život a odpouštět si.

Během manželství se manželé mění a stárnou. To není důvod 
pro menší přitažlivost lásky. Člověk se zamilovává do celé osoby 
s její identitou, ne jen do těla. I přes všechny změny partner zů-
stává stejnou osobou, nikdy nepřestává vyzařovat identitu, do 
které se druhý zamiloval. I když ostatní už nevidí tělesnou krá-
su, milující manželský partner dál vnímá druhého jako součást 
sebe a jeho náklonnost a něha k němu nemizí. Je třeba, aby man-
žel a manželka stále prosili Boha o milost, posilu a požehnání 
svého manželství. 

Příprava 

Příprava na manželství začíná narozením a trvá po celé mládí. 

Doporučuje se pravidelná modlitba za rozpoznání povolání, a je-
-li to vůle Boží, za poznání budoucího partnera do manželství. 
V dospívání je užitečné navštěvovat společenství mládeže, po-
znávat nové lidi a dělat si představu o druhých, zvláště poznávat 
opačné pohlaví. Zároveň je důležité poznávat sebe sama, ukázňo-
vat se řádem ve svém životě, pracovat na sebedisciplíně, utužovat 
vztah s Bohem, číst knížky o vztazích, o rozdílech mezi myšlením 
muže a ženy apod. 
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Metodika

Varianta A

Pomůcky: nakopírované otázky do skupin, notebook, připoje-
ní k internetu, dataprojektor, video: buh-sex-manzelstvi.signaly.
cz/1507/proc-patri-sex-az-do 
Rozdělte se do skupin po 5 lidech. Každá skupina dostane otázky, 
která má během 20–30 minut probrat:

1. Jaký má pro tebe význam panenství či panictví? 
2. Jaký argument je pro tebe nejsilnější ohledně důležitosti 

a prospěšnosti předmanželské zdrženlivosti?
3. Předmanželský sex nevyjadřuje pravdu o lidské osobě ani 

o vztahu, a je tedy něčím falešným. Proč? 
4. Jak by ses cítil/a při myšlence, že tvůj budoucí, zatím nezná-

mý/á manžel/ka, má v současné době s někým intimní po-
měr? 

5. Z jakého důvodu dnes lidé chtějí sex a nemají zájem uzavírat 
manželství?

Popovídejte si navzájem o tom, na co jste přišli.
 
Pusťte si video (trvá necelých 7 minut), zde naleznete odpovědi 
na některé otázky.

Varianta B

Rozdělte se do skupin po 2–4 lidech. Úkolem každé skupinky je 
vybrat si jeden milostný příběh z Bible a ten ztvárnit pantomi-
mou. Na přípravu si nechte 15–20 minut. Potom si scénky vzá-
jemně předveďte a hádejte, o jaký příběh z Bible se jedná. 

Před uzavřením svátosti manželství je žádoucí absolvovat před-
manželskou přípravu. Ta se může uskutečnit pod vedením kněze 
nebo manželských párů ve farnosti, v děkanátech nebo centrech 
pro rodinu. Zajímavý způsob přípravy nabízí příprava v rodinách 
http://snoubenci.ascczech.cz/. Obsahem přípravy jsou témata 
týkající se manželství, základů křesťanství a též upevnění v do-
vednosti ohledně metod odpovědného rodičovství (tzv. metody 
přirozeného plánování rodičovství), které je možné získat v kur-
zech organizovaných www.lpp.cz či www. cenap.cz. Snoubenci by 
s přípravou měli začít zavčas, minimálně půl roku před svatbou. 

Každý hledá

Každý je povolán Bohem k nějaké cestě životem. I podle Ježíše 
není manželství pro každého (srov. Mt 19,12). V mládí je třeba 
s odvahou hledat, jakou životní cestou se vydat. K tomu pomá-
há modlitba, naslouchání druhým (rodičům, kněžím…) a otevře-
nost Božímu hlasu. Ani když někdo nenajde partnera do man-
želství nebo nezvolí duchovní povolání, není odsouzen k samotě 
a k smutku. I on je povolán k realizaci základního povolání kaž-
dého člověka, kterým je láska – schopnost darovat své životní síly 
pro dobro druhých. Svůj čas a síly může vložit do služby ostatním 
lidem. V církvi i mimo ni je mnoho možností, kde se tento člověk 
může angažovat, a tak naplnit svůj život.
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rodiny, sourozence a rodiče. Prosíme tě za všechna manželství 
v krizi, za všechny rozvedené a děti, jejichž rodiče spolu nežijí. 
Ukaž se jim, prosím, jako milosrdný otec a otevři jim svou laska-
vou náruč.

Píseň.

Nyní se můžete všichni modlit vlastními slovy a přednášet své 
díky, chvály a prosby.

Modlitba Páně.

Věrný Bože, budeš-li chtít, jednou vstoupím do manželství. Ať už 
bude mým partnerem kdokoliv a ať je kdekoliv, už dnes tě za něj 
prosím: Žehnej mu dnes i každý den, chraň ho ode všeho zlého 
a posiluj jeho víru v tebe, chraň ho před falešným citem a před 
zraněním na těle, na duši a na srdci. Dej, ať oba pozorně, klidně 
a s důvěrou vyhlížíme jeden druhého, a podle své vůle nás sveď 
dohromady. Amen. (Youcat – Modlitební knížka pro mladé.) 

Na závěr požehnání kněze (je-li přítomen) nebo znamení kříže.

Příklady příběhů: Adam a Eva, Josef a Maria, Abrahám a Sára, Izák 
a Rebeka, Tobiáš a Sára, Jákob a Ráchel, novomanželé v Káni Ga-
lilejské…

Varianta C

Uvažujte, co znamenají slova: chlapec, děvče, můj chlapec, moje 
děvče, můj snoubenec, moje snoubenka, můj manžel, moje man-
želka, kamarád, kamarádka, přítel, přítelkyně.
Jak velkou intenzitu vztahu vyjadřují?
Ptejte se dále, proč není vhodné používat na všechny druhy vzta-
hu jen termín přítel. 

Modlitba

Píseň.

Na úvod uděláme kříž a přečteme úryvek z Bible:
I řekl Bůh: „Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší 
podoby. Ať lidé panují nad mořskými rybami a nad nebeským 
ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí i nad každým plazem pla-
zícím se po zemi.“ Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvo-
řil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil. A Bůh 
jim požehnal a řekl jim: „Ploďte a množte se a naplňte zemi. Pod-
maňte ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptac-
tvem, nade vším živým, co se na zemi hýbe“ (Gn 1,26-28).

Chvíle ticha.

Modlitba – může být vlastními slovy, nebo tato:

Dobrý Bože, děkujeme ti, že jsi nás stvořil jako muže a ženu, že 
můžeme být tvým obrazem. Děkujeme za dar manželství, za mož-
nost sdílet s blízkým člověkem celý život. Děkujeme ti za naše 
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Souhrn: Odraz Boží lásky – svátost manželství

„Kráčet ke svatosti spolu, jako pár, 
je možné, krásné, mimořádně plod-
né a má zásadní význam pro dobro 
rodiny, církve i společnosti.“ 

(sv. Jan Pavel II.)
 

   Manželství je velký Boží dar. 
Muž a žena svojí láskou, věrností 
a otevřeností k přijetí dětí zobra-

zují tajemství Boha – společenství (Trojici). Pokřtění svo-
jí láskou zobrazují i lásku Krista k církvi. 

  Svatbou začíná nová etapa života. Jedná se o cestu vzá-
jemné lásky, která manžele sjednocuje nejen navzájem, 
ale přivádí je ke sjednocení s Bohem. Manželé v síle Boží 
milosti usilují o kvalitu vztahu. 

  Na manželství se připravujeme celý život, i když zrovna 
s nikým nechodíme.
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a tedy pouhou neuskutečnitelnou touhou. Bůh nám pomáhá pře-
devším ve svátostech, které nás proměňují, dávají nám vnitřní sílu 
a umožňují, abychom žili v přátelství s Ježíšem a měli na to, aby 
se evangelium stávalo v našem životě živé, uskutečněné. Proto je 
tak zásadní křest a po něm biřmování a eucharistie (tzv. iniciač-
ní svátosti). Naše základní povolání stát se svatými (dokonalými 
v lásce) je uskutečnitelné, protože jsme pro něj obdrželi vybave-
ní. A to i tehdy, když jsou lidské okolnosti v nepořádku. Záleží, jak 
s Boží milostí naložíme. Obdržená milost Boží je silou, která nám 
umožňuje prožít kvalitní a smysluplný život. 

Když je víra úžasná, když jde vše snadno

Půvab víry v nás podněcuje zalíbení v Božích věcech a pociťu-
jeme lásku k Bohu. Někdy dotek Boží milosti způsobí, že proží-
váme snadnost víry, rozum bez obtíží přijímá to, v co je potřeba 
věřit, vůle v Božích věcech nalézá zalíbení a snadno uskutečňuje 
to, co evangelium požaduje. Začneme-li milovat Boha, jedná se 
o skutečný dar – milost. Lze říci, že takovýto stav našeho života 
je výsledkem křtu, který přestal ležet ladem, začal se probouzet 
a ovlivňovat náš život. V našem nitru se rozhoří touha po Bohu, 
která mocně stimuluje náš život. Současně může jít o touhu sží-
rající: na jedné straně v srdci vyvolává velké touhy po spojení 
s Bohem a na druhé neustále usvědčuje člověka z jeho hříšnosti 
a slabosti. 
 
Energií křesťanského života je Boží milost. Avšak ta nás nezba-
vuje osobní angažovanosti. Cesta přátelství s Ježíšem vyžaduje 
i naši aktivitu, osobní a vědomé usměrnění našeho života. Svatým 
se nikdo nestal bez Boží milosti, ale stejně tak ani bez investice 
vlastních sil. Proto je zásadní věcí celoživotní věrnost pravidlům 
kvalitního tréninku – duchovním návykům, vytrvalosti v duchov-
ním boji a stálému obrácení. 

10
S nohama na zemi

Motto:„ Láska zraní srdce touhou, kterou probudí.“ 
(sv. František Saleský)

Biblický text

Ježíš řekl: „Velebím tě, Otče, Pane nebes i země, že jsi tyto věci 
skryl před moudrými a rozumnými, a zjevil jsi je maličkým. 
Ano, Otče: tak se ti zalíbilo. Všechno je mi dáno od mého Otce; 
a nikdo nezná Syna než Otec, ani Otce nezná nikdo než Syn – 
a ten, komu by to Syn chtěl zjevit. Pojďte ke mně všichni, kdo 
se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpoči-
nout. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem 
tichý a pokorného srdce: a naleznete odpočinutí svým duším. 
Vždyť mé jho netlačí a břemeno netíží“. 
(Mt 11,25-30)

Téma

Osobní vztah s milujícím Bohem 

Základem křesťanského života je osobní vztah s Bohem, který 
by nemohl existovat bez Boží pomoci – milosti. Bez Boží síly by 
vše, po čem člověk ve svém srdci touží, bylo jen lidskou námahou, 
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mohl žít v důvěrném vztahu s Bohem. Jedná o uschopnění žít 
jako dítě Boží.
 
Dále existují ctnosti lidské, které si má jedinec díky sebevýcho-
vě osvojit, natrénovat. Kdo se přemáhá a jedná správně (podle 
Boží vůle), ten se stává ctnostným člověkem. Kdo podléhá lenosti 
a hříchu, ten upadá do neřestí – špatných návyků. Ctnostný člo-
věk koná to, co má bez velkého přemáhání, prostě snadno koná 
skutečné dobro, vytrvává v obtížích a dává přednost správným 
věcem před příjemnými. Psychiatr Nešpor učí své klienty: „Ro-
zumné sebeovládání je klíčem ke svobodě, lepšímu zdraví, dob-
rým vztahům a úspěchu.“

Obvykle se hovoří o čtyřech základních ctnostech: 
− Moudrost – nacházet pravé dobro a volit cestu, jak k němu 

směřovat. 
− Spravedlnost – dávat všem to, co jim patří (sobě, Bohu, bliž-

ním). 
− Statečnost – ustát obtíže a vytrvat ve snaze o dobro.
− Mírnost (umírněnost) – ovládat emoce a smyslové vjemy. 

Kolem nich lze seřadit všechny ostatní: pokoru, štědrost, přejíc-
nost, mírumilovnost, cudnost, zdrženlivost, střídmost, činoro-
dost, zbožnost,….
 
Ctnosti nám nespadnou samy do klína. Napomáhá jim moud-
rá výchova rodičů a vychovatelů a později sebevýchova. Kdo se 
nesnaží o to být lepším člověkem, stává se horším. Nelze stát 
na stejném místě. Nelze se vymlouvat na svou povahu. Je třeba 
pracovat na svém charakteru. Kolik věnují sportovci energie na 
to, aby zvítězili! Co vše musí obětovat! Svatý Pavel o tom píše: 
„Každý závodník se podrobuje všestranné kázni. Oni to podstu-
pují pro pomíjitelný věnec, my však pro věnec nepomíjitelný. Já 
tedy běžím ne jako bez cíle; bojuji ne tak, jako bych dával rány do 

K poctivé sebevýchově vybízel sv. Lev Veliký slovy: „I když z nás 
vytváří nové lidi zásadním způsobem koupel znovuzrození, přece 
se všichni potřebujeme každodenně očišťovat od rezu smrtelnos-
ti. Není mezi námi nikdo, kdo by se na své cestě kupředu neměl 
snažit, aby byl stále lepší.“ 

Po celý život je třeba usilovat o dobro, učit se lásce, odmítat kon-
zumismus a soustředění se na okamžité uspokojování emocí, bo-
jovat se slabostí vůle, s duchovní leností a pýchou, která se proje-
vuje nejčastěji pocitem, že si člověk vystačí sám.

Opěrné body přátelství s Ježíšem 

Cesta víry je spojena s postupným osvojováním si zásad du-
chovního života. Jedná se o pilíře života s Bohem: věrnost mod-
litbě (ráno, večer a u jídla, tichá osobní modlitba, tichá adora-
ce, modlitba s Písmem), pravidelné slavení svátostí (především 
časté přijímání eucharistie, přibližně měsíční svátost smíření), 
úcta k Panně Marii a svatým (modlitba růžence), četba Písma 
svatého, využívání duchovního vedení, studium víry, život ve 
společenství věřících (malé společenství) a neustálé úsilí o lás-
ku k druhým lidem. 

Ctnosti

Osobní každodenní snaha následovat Krista znamená ve své 
podstatě usilovat o to, aby bylo vše v našem životě motivováno 
láskou k Bohu a k bližnímu, aby nás cele pronikla Boží láska. 
To se neobejde bez sebepřemáhání a bez pěstování ctností (viz 
Udržet se online. In: Na cestě k člověku. Sekretariát Sekce pro 
mládež 2014). 

Písmo svaté hovoří o Božských ctnostech: „Nyní trvá víra, nadě-
je a láska, tato trojice. Ale největší z nich je láska“ (1 Kor 13,13). 
Jedná se o plod křtu a svátostí. Člověka disponují k tomu, aby 
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nejčastěji přistupovat ke svátosti eucharistie. Vhodná je i rozmlu-
va s knězem o stavu našeho nitra. Tak se otevíráme Boží posile. 
Můžeme pak zakusit, že Boží silou se promění naše zkouška.

Závěr

Kdo žije z milosti Boží, setrvává na cestě a cvičí se v získávání 
dobrých návyků, ten nakonec zjistí, že ho zkoušky posunuly ve 
vztahu k Bohu. Je to jako v mezilidských vztazích: překonaná kri-
ze posílí. Se zkouškami musíme v životě počítat, jsou velkým da-
rem, který nám umožňuje růst v intenzitě lásky k Bohu.
 

prázdna. Ranami nutím své tělo ke kázni, abych snad, když kážu 
jiným, sám neselhal“ (1 Kor 9,24-27).

Duchovní zkoušky

Po nějaké době intenzivního života s Bohem přichází období 
očisty, duchovní zkoušky. Najednou člověku připadá vše obtížné, 
z jeho nitra se vytratila duchovní útěcha, upadá do starých chyb, 
potácí se v různých pokušeních, život s Ježíšem přestává být zají-
mavý a příjemný. 

Sv. Ignác hovoří o třech důvodech, proč Bůh dopouští období ne-
útěchy:
1. Protože jsme vlažní, leniví a nedbalí v duchovních věcech.
2. Aby nás Bůh prověřil, zda ho milujeme opravdu, nebo zda je 

důvodem naší lásky k němu pociťovaná útěcha. 
3. Aby nám dal Bůh jasné poznání a pochopení, že všechno je 

v našem životě darem Božím, protože nás snadno přepadne 
pýcha spočívající v tom, že duchovní pokrok a láska k bližním 
je výsledkem našich kvalit. 

Jak překonávat krize víry – duchovní zkoušky

Pokud je stav našeho nitra výsledkem malého nasazení a lenosti, 
je třeba obnovit věrnost opěrným bodům života s Kristem. Kdo se 
nemodlí, ten nemůže očekávat, že bude prožívat intenzivní vztah 
s Ježíšem. Kdo nevyužívá daru svátostí, jen obtížně odolává po-
kušením.
 
Je-li náš život prožíván poctivě a přichází duchovní zkouška, pak 
je třeba v klidu vytrvat na cestě. Kdo se octne v tunelu a jde stále 
dopředu, jednou z něj vyjde. Kdo se v něm poddá stísněnosti, cha-
osu a rezignaci, může ztratit odvahu jít. 

Ať je ale stav našeho nitra způsoben čímkoliv, vždy je vhodné 
využít moci svátostí. Přistupovat častěji ke svátosti smíření a co 
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Metodika

V současné době existují manažerská školení, která staví na tom, 
jak být dobrým člověkem. Tak například Stephen R. Covey vypra-
coval program „7 návyků skutečně efektivních lidí“ (www.fran-
klincovey.cz), ve kterém rozpracovává své tvrzení, že naše návyky 
určují náš život. 

Můžete si pustit ilm 7 návyků (2 minuty), který najdete na stránce:
http://www.franklincovey.cz/rozvojove-programy-a-semina-
re/7-navyku-skutecne-efektivnich-lidi/
Nebo si přečtěte pár informací o programu na:
http://www.franklincovey.cz/res/archive/005/003810.pdf?se-
ek=1434697602

Pak si každý vezme dva čisté papíry. 

Na první si ve chvíli ticha odpoví na tyto otázky: 
− Jaké dobré a špatné návyky mám? 
− Co mohu udělat pro změnu nějakého nedobrého návyku? 
− Jaký dobrý návyk si mohu vytvořit? 

Pozn: Máš-li chuť něco ve svém životě změnit, zvol si vždy na je-
den týden jeden malý úkol, jehož plnění budeš každý večer kon-
trolovat.

Na druhý papír napíše jména všech přítomných a ke každému na-
píše jeden jeho dobrý návyk. 
Pak si navzájem přítomní řeknou, co dobrého na sobě vnímají.
 
Příklad pomůcky pro osobní sledování (zpytování svědomí) za 
účelem růstu v návycích křesťanského života a ve ctnostech:
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Potom je možné nechat krátkou chvíli ticha na to, aby se každý 
rozhodl, v čem chce udělat pokrok, co chce ve svém životě tréno-
vat. 
Je-li zde důvěra, mohou si to přítomní i sdělit. Ale nikoho nelze 
k takové otevřenosti nutit.

Za to, aby předsevzetí uskutečnili, se pak všichni pomodlí jeden 
desátek růžence. 

Závěrečný kříž a píseň.

Zdroje k rozšíření tématu

Balík, J.: Máš na víc. Paulínky 2012.
Bissiová, A.: Všemocné emoce? Jak poznat a zvládat vlastní 
emoce. Paulínky 2014
František, papež: Amoris laetitia, 7. kapitola – Posílit výchovu 
dětí. Paulínky 2016.
Katechismus katolické církve, 1803–1845.
Kreeft, P.: Návrat ke ctnostem. Krystal 2013.
Nešpor, K.: Sebeovládání – stres, rizikové emoce a bažení lze 
zvládat! Portál 2015.
Smolen, Š.: Buď, kde jsi. KNA 2016. 

Pozn.: Do všech políček si vepiš to, na čem chceš pracovat, co 
ve svém životě chceš zlepšit. Hlavně ať jsou to konkrétní, jasné 
a kontrolovatelné úkoly. Pokrok se skládá z malých splněných 
předsevzetí.

Modlitba

Píseň.

Kříž a někdo přečte úryvek z evangelia ze začátku kapitoly (Mt 
11,25-30).

Chvíle ticha.

Pak někdo další přečte tuto krátkou modlitbu:

„Bože, ty nás máš rád. Miluješ každého bezpodmínečnou láskou.
Děkujeme ti, že nás v našem životě vedeš a stále posiluješ. 
V našem životě se tak často potýkáme s hříchem, duchovní ochab-
lostí, s krizí. 
Je pro nás někdy obtížné následovat tě. 
Proto k tobě přicházíme. 
U tebe je nám dobře, ty nás posílíš a oblažíš naše srdce. 
Tak budeme moci znovu vykročit s odvahou na naší cestě víry.“

Následuje čas, kdy jednotliví účastníci mohou v modlitbě vyslo-
vit, za co Pánu děkují nebo o co ho prosí. Tentokrát se soustředí 
na svůj život, na to, kde jim Pán v poslední době dodal síly, s čím 
bojují, kde vnímají svou slabost.

Píseň.
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