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e ovšem docela dobře možné, že mi
položíte tuto vcelku legitimní otázku:
Copak je sůl liturgickým symbolem?
Copak ji někdy používáme? Copak má své
místo v křesťanském slavení?
Věřte tomu nebo ne, je tomu tak. Pravda, není to příliš časté využití a možná ani
moc nápadné. Zanedlouho se ho snad dočkáme o slavnosti Zjevení Páně neboli Tří
králů, když se žehná voda. Tehdy se totiž
kněz modlí: „Prosíme tě, všemohoucí Bože,
požehnej sůl, kterou sypeme do vody jako
tvůj prorok Elizeus, aby voda byla zdravá.“
Slova této modlitby odkazují na biblický text ze starozákonní Druhé knihy královské: „Mužové města řekli Elizeovi: ‚Hle,
v městě se dobře sídlí, jak náš pán vidí, ale
voda je zlá, takže země trpí neplodností.‘
I řekl: ‚Podejte mi novou mísu a dejte do ní
sůl.‘ Podali mu ji tedy. Pak vyšel k místu, kde
voda vyvěrala, hodil tam sůl a řekl: ‚Toto
praví Hospodin: Uzdravuji tuto vodu, už
nikdy odtud nevzejde smrt či neplodnost.‘
A voda je zdravá až dodnes podle Elizeova
slova, které promluvil.“ (2 Král 2, 19–22)
Vidíme zde sůl jako nástroj a symbol
uzdravení. A to by pro nás nemuselo být takovou novinkou – jistě mi dáte za pravdu, že
mnohé minerální vody, zdravé a léčivé, mívají tu slabší, tu výraznější slanou příchuť. Ti
z vás, kteří pocházejí z lázeňských končin,
mi to jistě rádi potvrdí.
Sůl má krom toho určité konzervační
účinky. Ve vodě s určitým obsahem soli se
méně daří bakteriím, řasám a jiné drobné
havěti; taková voda pak – jak se říká – méně
„kvete“. A krom toho slaná voda vydrží větší zimu; zamrzá při nižší teplotě. Ne o moc
nižší, jen o pár stupňů, ale přece jen tu určitá větší výdrž je. A taky v potravinářství patří sůl mezi nejstarší užívaná „udržovadla“.

Když chtěli dříve
uchovat maso co
nejdéle čerstvé,
udělali to jednoduše: pořádně je
nasolili.
Četli jste nebo
pořád čtete „mayovky“, tedy knížky Karla Maye? Já tedy ano;
a líbí se mi nejen ty z Divokého západu, ty
vinnetouovské, ale i blízkovýchodní cyklus,
dobrodružství Kary ben Nemsího v arabském světě. Právě odtamtud pochází jedno zajímavé úsloví, zvláštní způsob, jak říci
„jsme přátelé“: dva arabští šejkové by místo
toho řekli „jedli jsme spolu sůl“.
Takový byl totiž odedávna zvyk na Blízkém východě. Sůl byla docela vzácným zbožím, proto se s ní šetřilo. A když někdo přijímal hosta ve svém táboře, ve svém stanu
nebo ve svém domě, nabídl mu ze svých
zásob špetičku soli. Tím dával najevo, že
dotyčný host je pod jeho ochranou a patří
k jeho nejbližším.

Vy jste sůl země…

Tato slova evangelia určitě znáte. Dost
možná vás během čtení těchto řádků napadla a třeba jste si i říkali, kdy že už s nimi konečně vyrukuji. Nuže, tady jsou: „Vy jste sůl
země. Jestliže však sůl ztratí chuť, čím bude
osolena? K ničemu se už nehodí, než aby se
vyhodila ven a lidé po ní šlapali.“ (Mt 5, 13)
Co se tím ale míní? Co po nás vlastně
Kristus Pán žádá, chce-li, abychom byli solí,
která je skutečně slaná? A abychom byli
přesní – on neříká „budete solí“, „máte být
solí“, „staňte se solí“, ale „jste solí“.
Určitou odpověď už jsme našli. Máme být
těmi, kdo napomáhají k uzdravení toho, co
je špatné, nemocné, nezdravé. Máme být ja-
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Když jsme se, vážení a milí kolegové ve
službě u oltáře, v posledním čísle tohoto
sympatického časopisu věnovali onomu
drahému kovu, přímo se nabízelo, abychom
se – vedeni názvem známé pohádky – při
nejbližší příležitosti zabývali právě touto
kuchyňskou ingrediencí.

kousi „dezinfekcí“. Máme uchovávat dobré
věci a předávat je dál. A máme být těmi, kdo
jsou nástrojem sblížení a přátelství mezi lidmi – tak jako sůl u arabských šejků. A co se
slané chuti týče, nejlépe to řekl Svatý otec
František při mši letos 23. května:
„Když se sůl správně užívá, není cítit její
chuť, její slanost… není cítit! Je cítit chuť
každého pokrmu: sůl napomáhá tomu,
aby chuť tohoto jídla byla lepší, trvanlivější – prostě chutnější. A toto je křesťanská
originalita! Křesťanská originalita není uniformita! Bere každého, jaký je, s jeho osobností, s jeho typickými rysy, s jeho kulturou, a nechává ho takovým, protože v tom
je bohatství. Ale dává mu něco víc: dává mu
chuť! Křesťanská originalita je právě tohle:
každý je takový, jaký je, s tím, čím ho Pán
obdaroval.“
Tak ať jste, pánové, pořádně slaní
– tak akorát!
Zdeněk Drštka
Paní učitelka se ptá Jiříčka: „Kdo je kladný a kdo záporný hrdina?“
„Prosím, policista je kladný a zloděj záporný.“
„Správně. A proč?“
„Protože policista klade otázky a zloděj
zapírá!“
Kristián Přenosil
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Promlouváme
mlčky

Vážení a milí kolegové ve
službě u oltáře, nachýlil
se nám ke konci rok
liturgický a chýlí se k němu
i rok kalendářní. A je také
čas dovést k vítěznému
konci náš symbolický
seriál. A toto předvánoční
číslo je pro něj jako dělané.
Lehce se vrátím ke svému prvnímu
příspěvku v tomto slavném časopise. Bylo
to před sedmi lety, kdy jsem se zde rozepsal
o tajemství vtělení. Nyní se k němu okruhem
vrátím. Chtěl bych se totiž rozepsat
o symbolu neočekávaném, a přece velice
důležitém. O symbolu přítomném při každé
liturgii, které se účastníme. O symbolu, bez
kterého je naše slavení nemyslitelné. Tím
symbolem je – věřte tomu nebo ne – naše tělo.
Můžeme mluvit beze slov?
Opravdu můžeme. Můžeme promluvit
velmi výmluvně, aniž bychom otevřeli ústa,
a teď nemám na mysli znakovou řeč. Mám
na mysli to, čemu se říká „řeč těla“. Svými
pohyby, postoji a gesty dáváme najevo
mnohem více, než bychom si byli ochotni
připustit. Odborníci dokonce tvrdí, že
mimoslovně vysíláme do světa dvojnásobek
signálů oproti mluvenému jazyku.
Zkusme se jen podívat na to, jaké postoje
užíváme při bohoslužbě, jaké pohyby po
nás liturgie žádá. A můžeme si to ilustrovat
třeba na mši svaté. Ta je totiž na pohyby
a postoje nejbohatší. Snad nám to pomůže
pochopit, že liturgické postoje nejsou
tělocvik na probuzení či udržení pozornosti,
ale smysluplná a symbolická gesta.

Jak si stojíme?
Základní postoj při bohoslužbě je postoj
vzpřímeného stání. Takto slavili nejstarší
křesťané bohoslužbu – ostatně zhruba
do 15. století bychom v kostelích lavice
hledali marně. Takto se první křesťanské
generace modlily, jak to vidíme na obrazech
z nejstarších křesťanských dob, například
z katakomb.
Proč vlastně stojíme? Odpověď můžeme
hledat v eucharistické modlitbě: „Vzdáváme
díky za to, že smíme stát před tebou
a můžeme ti sloužit.“ Stojící člověk je tedy
připraven ke službě – ba dokonce tuto
službu aktivně vykonává. Proto stojíme
nejen při eucharistické modlitbě (s výjimkou
proměňování), ale i při všech modlitbách,
které pronáší kněz jménem celého
shromáždění. Svým vzpřímeným postojem
vyjadřujeme, že to, co říká kněz – a říká to
v množném čísle, tedy „děkujeme, slavíme,
prosíme…“, se týká nás všech, my všichni
jsme toho účastni.
Slavení liturgie je záležitostí nás všech.
Sezení je postoj člověka,
který naslouchá
Božímu hlasu.
Tak seděli učedníci, když kázal Kristus
na hoře, tak usedla Marie u Mistrových
nohou. Proto také sedíme, když se předčítá
Boží slovo a zpívá žalm – jen při evangeliu
vstáváme. V něm totiž zaznívají Kristova
slova, jimž vzdáváme patřičnou úctu.
A stejně tak je možné sedět ve chvíli ticha
po přijímání. V té chvíli jsme totiž nejintimněji
spojeni s Kristem Pánem v eucharistii, v té
chvíli mu můžeme naslouchat. V té chvíli
k nám může skutečně promlouvat.

Pokleknutí a klečení
je výrazem úcty
a nejhlubší modlitby.
Tak se modlil Kristus Pán v Getsemanské
zahradě. Proto klečíme při proměňování,
když kněz vyslovuje slova, jimiž Kristus
ustanovil eucharistii – nekrvavé zpřítomnění
své smrti na kříži. Klečíme-li v tuto chvíli,
jako on klečel v Getsemanech, procházíme
s ním z Večeřadla – místa ustanovení – na
Golgotu. A krom toho – jak jsem se kdysi
zmínil, právě o Vánocích poklekáme při
vyznání víry. Přímo u slov, která jsou právě
s vánočními událostmi spjata.
A k čemu to všechno
vůbec?
Možná se ptáte, proč a k čemu tohle
všechno, proč musíme do bohoslužby
zapojovat nějaký ten tělocvik. Odpověď
bude znít možná neuvěřitelně; doufám, že
vás nepohorším. Naše tělo je totiž posvátné.
Od události vtělení je lidské tělo posvátné,
protože Svatý Bůh přijal lidské tělo. A sv.
Pavel nám zdůrazňuje, že naše tělo je
chrámem Ducha Svatého.
Na zdi kostela v Betlémě, ve Svaté
zemi je napsáno: Aby svým milostivým
příchodem posvětilo svět, stalo se Slovo
tělem skrze Ducha Svatého z Panny Marie.
A otcové říkali: co Bůh přijal, to také spasil.
Je tedy nezbytné a žádoucí, aby se do oslavy
vtěleného Božího Syna zapojilo i naše tělo –
celý člověk.
Kéž nám to leží na srdci právě o Vánocích,
a nejen o nich. Kéž je řeč našeho těla jasná,
výmluvná a pravdivá při liturgii i v běžném
životě. To vám přeje a na dálku přátelsky mává
Zdeněk Drštka

Setkáváme se, vážení a milí
příoltářní kolegové, opět
v novém kalendářním roce.
A jak se sluší a patří, v novém roce se také podíváme na
nový liturgický seriál. Nebo se
pokusíme zaměřit na liturgii
novým způsobem.
Na počátku bych si vás dovolil drobátko
vyvést z rovnováhy. Začnu docela nevinně.
Když se zeptám, kolik máme svátostí, zcela
jistě mi odpovíte, že je jich sedm. A nebudete se mýlit; tak nás učí církev a tak tomu
věřím i já. A také doufám, že byste mi oněch
sedm svátostí dovedli vyjmenovat. Co kdybych vám ale řekl, že slovo svátost lze použít
i mimo těchto sedm?
Ne, nebojte se, nevymýšlím osmou svátost, jako například ustanovení ministrantů
nebo jejich povýšení na maxistranty. K tomu
nemám oprávnění. O svátostech totiž vyznáváme jednak to, že jsou to viditelná znamení neviditelné Boží milosti, jednak že se
slaví z Kristova ustanovení, a to podle řádu
církve. Podívejme se však, jestli by – čistě
teoreticky – tomuto vyznání neodpovídalo
ještě něco dalšího.
Nebudu vás dlouho napínat, odpověď už
zazněla, byť jsme ji možná přehlédli. Tou
skutečností, která by svým způsobem vyhovovala naší definici svátosti, je totiž církev.

novená? To nepochybně ano; jinak by nemělo zhola žádný smysl, abychom se k ní hlásili.
Je viditelná? Zcela jistě; setkáváme se s ní,
žijeme s ní, ba dokonce žijeme v ní. Je znamením Boží milosti? I to můžeme s čistým
svědomím říci.
V loňském roce jsme se vícekrát zastavovali nad dokumenty II. vatikánského koncilu. Podívejme se do jednoho z nich, jednoho
z nejdůležitějších. Nese jméno Lumen gentium neboli Světlo národů a je věnován právě
církvi. Zde se dočteme:
„Církev je totiž v Kristu jakoby svátost
neboli znamení a nástroj vnitřního spojení
s Bohem a jednoty celého lidstva.“ A o kus
dále: „Bůh svolal shromáždění těch, kdo
s vírou vzhlížejí k Ježíši jako k původci spásy a zdroji jednoty a pokoje, a ustavil církev,
aby byla pro všechny společně a pro každého zvlášť viditelnou svátostí této spásonosné jednoty.“ A ještě na jiném místě: „Kristus
seslal svého oživujícího Ducha na učedníky
a jeho prostřednictvím ustanovil své tělo,
církev, jako všeobecnou svátost spásy.“
Důležité je zde ovšem hned v první citované větě slůvko jakoby. Koncil nechtěl
měnit nauku víry o svátostech. Jeho úmyslem bylo poukázat na zvláštní povahu, charakter církve, která není jen organizačním
opatřením, ale která má i svůj nadpřirozený
rozměr. O církvi jako o svátosti tedy hovoříme v trochu jiném smyslu, než jako když
mluvíme o našich známých sedmi svátostech, křtem počínaje.

Cože? Církev?

Jak je to tedy?

Ano, církev. Schválně vezměme rozum do
hrsti a zkusme si vzpomenout, co všechno
o církvi víme a vyznáváme. Je Kristem usta-

Už jsme se zmínili vícekrát, že svátosti se
slaví v církvi. V té církvi, která je Kristovým
tělem, tedy zvláštním způsobem Kristova
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Jak je to s těmi svátostmi?
přebývání mezi námi. Vždyť on je stále přítomen ve své církvi, především v liturgických úkonech. Je přítomen v mešní oběti jak
v osobě sloužícího kněze, tak zejména pod
eucharistickými způsobami. Je přítomen
svou mocí ve svátostech, takže když někdo
křtí, křtí sám Kristus. Je přítomen ve svém
slově: to mluví on, když se v církvi předčítá
Písmo svaté. I tehdy je přítomen, když se církev modlí a zpívá, jak to slíbil: „Kde jsou dva
nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam
jsem já uprostřed nich.“ (Mt 18, 20)
V církvi vane Duch Svatý; vždyť on to je,
kdo shromažďuje církev a dává jí jednotu –
a stejně tak je to Duch Svatý, který garantuje, že se svátosti skutečně slaví a skutečně jsou znamením Boží milosti. Je to Duch
Svatý, který chrání bezúhonnou víru církve
– a je to víra církve, která podepírá svátosti,
i když víra jednotlivců někdy zakolísá.
Mohli bychom tedy říci, že církev a její víra
jsou základem, jakýmsi „gruntem“, na němž
svátosti stojí a z něhož vyrůstají – přičemž
stále platí, že tím nejzákladnějším základem
je Kristus, žijící ve své církvi. Církev je jakási
„svátost svátostí“, svátost svátostného života. V ní se svátosti slaví a ona se v nich projevuje. Každá svátost má tedy svůj církevní
prvek, církevní rozměr. A my se postupně
pokusíme tento církevní rozměr u jednotlivých svátostí najít a vylovit.
Tak tedy dobrý lov!

Zdeněk Drštka
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Svátost Božího dětství
Minulý měsíc jsme si, vážení a milí kolegové ve
službě oltáře, slíbili nové téma v našem setkávání. Bude jím to, jak církev chápe sebe sama a jak
se toto sebepochopení církve projevuje v tom,
jak slaví. A na prvním místě to bude otázka, jak
slaví svátosti.

D

nes tedy začneme svátostí první,
a to nejen v našem miniseriálu, ale
i v životě křesťana. Jistě byste mi
dovedli bez napovídání říci, o kterou se jedná. Ano, správně – touto svátostí je křest.
Když se vás budu ptát dál, položím otázku,
co vlastně křest znamená. A mám tušení, že
mi odpovíte s odkazem na dědičný i osobní hřích, že tyto hříchy jsou křtem smyty.
A budete mít jistě pravdu. Nicméně já položím otázku další: Jenom to?
Prozradím vám jeden zásadní a základní
obrat, klíčový pro katolickou teologii. Velmi často se setkáte se spojením „nejen, ale
i“. „Katolický“ totiž znamená „v celistvosti“, a proto by bylo chybou, kdybychom se
u otázek, které mají více správných odpovědí, omezili jen na tu jednu, třeba na tu první,
která nás napadne.
U křtu je tomu podobně. Tedy – nejen obmytí od dědičného a osobního hříchu, ale
i něco dalšího. A mám takový dojem, podepřený zkušeností, že další účinky, další
působení křtu až příliš často zůstávají stát
kdesi stranou jako Popelka. Sice se je učíme
(nebo přinejmenším bychom se učit měli)
v náboženství, ale přílišný důraz jim nepřikládáme.
Nebudu vás dlouho napínat. Dobře si zapamatujte, že každý pokřtěný mocí svého
křtu:
Má účast na Kristově smrti a zmrtvýchvstání.
Apoštol Pavel o tom napsal křesťanům
v Římě: „Copak nevíte, že my všichni, kteří jsme byli křtem ponořeni v Krista Ježíše,
byli jsme tím křtem ponořeni do jeho smrti?
Tím křestním ponořením do jeho smrti byli

jsme spolu s ním pohřbeni. A jako Kristus
byl vzkříšen z mrtvých Otcovou slávou, tak
i my teď musíme žít novým životem.“ (Řím
6, 3–4)
A právě to vyjadřuje i obřad křtu. Byť se
dnes ve valné většině případů uděluje křest
politím, přece jen zůstává jako možnost původní forma – ponoření. Jako se lze ve vodě
utopit, ale zároveň je voda nutnou pro život, tak také toto ponoření (i symbolicky
vyjádřené politím) je obrazem smrti a zmrtvýchvstání.

Stává se členem, součástí církve –
Kristova těla.
A je to právě Svatý Duch, který z nás vytváří církev, který z jednotlivců dělá živé
společenství. Bez něj by byla církev neživotnou a neživou organizací; v jeho moci je
živoucím Kristovým tělem. Jestliže jsme byli
mocí Ducha přivtěleni ke Kristu, jsme tohoto těla součástí, a to není schopna zvrátit
žádná lidská moc. Kdo byl jednou pokřtěn,
patří ke Kristu navěky, a jestliže ke Kristu,
tedy také k církvi.

Stává se Božím dítětem, a tedy účastníkem živého, intenzivního vztahu
s Bohem.
Ovšem nebyli jsme při křtu ponořeni
jen do vody, respektive do Kristovy smrti a vzkříšení. Byli jsme pokřtěni ve jménu
Otce i Syna i Ducha Svatého – a doslova
bychom mohli říci, že do nitra Nejsvětější
Trojice. Takto se tedy – podobní Kristu, Božímu Synu – sami stáváme účastníky Božího
vnitřního života. Jsme přijati za syny, jako je
Kristus Boží Syn.

Dostává podíl na Kristově poslání velekněze, proroka a krále.
Možná vám to bude znít zvláštně, ale je
to tak. Křesťan je mocí křtu jakoby „druhý
Kristus“, na něj se specifickým způsobem
vztahuje to, co platí o Kristu. Kristus je
samozřejmě Velekněz, Prorok a Král jedinečným a nenapodobitelným způsobem. My
však díky křtu máme účast na všem tom,
čím je On.
Zcela jasně to formuluje apoštol Petr: „Vy
však jste rod vyvolený, královské kněžstvo,
národ svatý, lid patřící Bohu jako vlastnictví,
abyste rozhlašovali, jak veliké věci vykonal
ten, který vás povolal ze tmy ke svému podivuhodnému světlu.“ (1 Petr 2, 9) A II. vatikánský koncil k tomu dodává: „Křestním
nezrušitelným znamením jsou věřící pověřeni konat bohopoctu křesťanského náboženství. K tomu je křesťanský lid mocí křtu
oprávněn i zavázán.“ (LG 11; SC 14)
Že si o tom všem, a zvláště o křtu ještě
řekneme více, na to se těší

Získává dar Ducha Svatého.
Jistě byste mi mohli namítnout, že Duch
Svatý přece přichází ve svátosti biřmování,
a ta přece následuje až po křtu – někdy dokonce s mnohaletým odstupem. Máte pravdu. Biřmování je nerozlučně spjato s darem
Svatého Ducha. Ale nezapomínejme, že je
to Duch Svatý, který nás vede k Otci skrze
Krista. A ne nadarmo se při žehnání křestní vody hovoří o zrození „z vody a z Ducha Svatého“. Biřmování je potvrzením této
skutečnosti, svátostnou pečetí, dovršením
díla Svatého Ducha, které začalo křtem.

Zdeněk Drštka
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Příprava na suchu

Minule jsme si, vážení a milí pánové, řekli něco málo o křtu.
A právě proto, že jen něco málo, čeká nás toto téma ještě povícekrát.
Takže se na to pořádně nadechneme, než se do něho ponoříme.

Ř

ekl jsem „ponoříme“? To není totiž
jen tak samo sebou. V původním jazyce Nového zákona totiž výraz používaný pro křest znamená doslova „ponoření“. Proto také původní, byť z praktických
důvodů málokdy používanou formou křtu je
ponoření do vody.
Pro naše dnešní setkání si půjčím trochu
sportovní terminologie. Chce-li se někdo
ponořit, musí se umět potápět. A chce-li se
někdo potápět, musí umět plavat. A chce-li
umět plavat, musí se to naučit. A chce-li se
to naučit, musí mít nejprve, jak říkají plavčíci,
důkladnou přípravu na suchu.

Pár cizích slov

Naučme se teď několik cizích výrazů
– anebo si je alespoň zopakujme. Ten první vám možná bude znít povědomě – je to
„katechumen“. Ano, tušíte správně, nejspíše
bude mít něco společného s katechismem
a katechetou či katechetkou.
Kdo chce plavat, musí se to naučit. A kdo
chce být pokřtěn jako dospělý člověk, musí
se na křest připravit. Takový člověk, který se
na křest chystá, se nazývá katechumen. Ten
slovní základ „katech-“ má nepochybně něco
společného se vzděláváním, v našem případě se vzděláváním ve víře. A proto se kniha,
ve které je obsažena nauka víry, nazývá katechismus, a člověku, který tuto nauku víry
vyučuje, říkáme katecheta nebo katechetka.
Katechumen se tedy vzdělává ve víře, ale
nejen to. Jeho učení se je součástí procesu,
kterému říkáme dalším cizím slovem, které
zní „iniciace“. To bychom mohli přeložit jako
„uvedení“, „zahájení“, nebo dokonce „začlenění“.
Na počátku tohoto procesu tedy stojí
nepokřtěný člověk, na konci pak pokřtěný

a biřmovaný křesťan, který přijímá eucharistii a žije ve společenství církve. Ostatně ne
nadarmo se právě těmto třem svátostem –
křtu, biřmování a eucharistii – říká svátosti
iniciační.

Jednotlivá tempa

Na prvopočátku přípravy ke křtu je náš
nepokřtěný přítel přijat mezi katechumeny.
Přitom církev vystupuje jako matka, která
se raduje ze svých potenciálních nových dětí
a která se seznamuje se způsobem, jakým žadatel o křest dospěl k poznání Krista. Církev
se jej ptá na ochotu žít podle Kristova příkladu a osvojovat si poznání o něm i na snahu
žít se společenstvím církve. Naopak společenství církve odpovídá na otázku, zda dotyčného přijímá. Toto přijetí vyjadřuje kněz
znamením kříže na čele novopečeného katechumena a stejným znamením jej označují i ti,
kdo ho připravovali nebo se za něj zaručili.
Následuje období katechumenátu.To
může trvat rok, dva roky i více – situace se
liší místo od místa. Během této doby by se
měl katechumen účastnit zvláštních bohoslužeb, kde se za něj církev modlí – vyprošuje mu vysvobození od hříchu a zla a Boží
požehnání.
V těchto dnech, na začátku postní doby, se
možná setkáte se zvláštním obřadem. Nejčastěji se konává v katedrále a předsedá mu
místní biskup. Takový katechumen, který je
zralý k přijetí křtu, je přijímán mezi čekatele křtu – vstupuje do druhé fáze své přípravy a křest už má na dohled; počítá se s ním
o nejbližších Velikonocích.
Při tomto obřadu poprvé vystupuje důležitost křestního kmotra. Právě jemu je kladena na srdce péče o katechumena modlitbou,
slovem i příkladem. Kmotr také při zvlášt-

ních přímluvách drží ruku na rameni svého
nastávajícího kmotřence.
Třetí nezvyklý výraz, který se dnes naučíme, je „skrutinium“. Říkáme tak obřadům,
kterými čekatel křtu prochází v období své
bezprostřední přípravy. Při jednotlivých
skrutiniích mu církev svěřuje své poklady –
no ano, skutečně! Nečekejte však zlato, stříbro a drahé kamení. Těmito poklady se rozumí vyznání víry a modlitba Otče náš.

Jakpak je to s Bílou sobotou?

Možná vám řekli, že na Bílou sobotu se slaví Kristovo zmrtvýchvstání. Není to pravda;
ty největší obřady – velikonoční vigilie – už
patří k neděli. Ale možná vám řekli, že na
Bílou sobotu se neslaví nic; a to taky není
úplně pravda. Na Bílou sobotu se totiž slaví
poslední obřad přípravy na křest; říká se mu
Effata. Proč? Nalistujte si odpověď v Markově evangeliu, v 7. kapitole, 34. verši.
Při tomto obřadu už náš přítel, který se
chystá na křest, vyznává víru. Teď už by se
víra církve měla stát jeho vlastní vírou. Je
také pomazán zvláštním olejem, užívaným
jen při této příležitosti; říká se mu olej katechumenů. A poslední věc, kterou udělá, je
volba křestního jména – křest je totiž pro něj
počátek nového života. A už je blízko!
Je možné, vážení a milí ministrantští kolegové, že ve vaší farnosti žádného katechumena nepotkáte. Věřte mi však, že ve světě se
jich pár najde. Zkuste na ně, prosím, vzpomenout v modlitbě. Oni to opravdu potřebují.

S velkými díky

Zdeněk Drštka
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Znova a z gruntu

T

roufnu si tvrdit, že mi jistě dáte za
pravdu, když prohlásím, že v této
době nebudeme moci hovořit
o ničem jiném než o slavení jedné
konkrétní svátosti. A když se zeptám které,
věřím, že mi bez delšího váhání správně odpovíte – ano, je to křest.
Křest je velice úzce s Velikonocemi spojen.
Vždyť křtem jsme byli ponořeni do Kristovy
smrti a zmrtvýchvstání – a právě tyto události oslavujeme o Velikonocích. V obřadech
Veliké noci má své místo obnova křestního
slibu – tu nikde jinde během liturgického
roku v takové míře a s takovou důležitostí
nenajdeme. A především: právě o velikonoční vigilii by měli být pokřtěni dospělí lidé,
kteří uvěřili v Krista a na svůj křest se dosud
intenzivně připravovali.

Jak to vypadá?

Pojďme se nyní podívat na to, co bychom
z křestních obřadů mohli vyčíst. A jistě si to
rádi přečtete i vy, kteří jste dosud ve své farnosti, ve svém kostele křest dospělého člověka nezažili. Alespoň si budeme moci uvědomit, co pro nás samotné náš křest znamená.
Zajímavé je už to, že přednostně by měl
dospělého člověka křtít biskup. A chce-li
takového člověka pokřtít nějaký kněz, např.
farář, musí biskupa požádat o souhlas. Pročpak tomu tak je? Určitě ne proto, aby se lépe
nakrmil „úřední šiml“. Je to proto, že biskup
je hlavou místní církve – diecéze. A když je
někdo křtěn, má to svůj význam pro celou
církev, pro celou diecézi.
Kandidát křtu je představen všem přítomným. Měli bychom zpozornět – to, co se děje,
není jen soukromá záležitost právě tohoto jednoho člověka, který křest přijímá. Týká se to
nás všech – nakolik jsme sami pokřtění, nakolik
sami patříme ke Kristovu tělu – církvi. A ostat-

ně kněz či biskup, který vede bohoslužbu, nás
na to upozorňuje: „Bůh chce rozmnožit naše
shromáždění křtem tohoto vyvoleného. Provázejme ho ke křtu svými modlitbami ve společenství všech svatých.“

Všech svatých?

Ano, vážení pánové, i ti mají co dělat se
křtem. Církev totiž není omezena jen na své
žijící, zde na zemi viditelné členy. Patří k ní
i ti, kdo nás předešli na věčnost, a zvláště to
platí o těch, které ctíme jako světce a světice. Také do jejich společnosti vstupuje ten,
kdo přijímá křest, také do jejich společnosti patříme my pokřtění. Proto je prosíme
o přímluvu v litaniích.
Rád bych zdůraznil také slova následující
modlitby: „Všemohoucí, věčný Bože, sešli
svého Ducha na tohoto svého služebníka,
který se má skrze křest narodit k tvému
životu, a stůj při nás se svou láskou, až ho
budeme křtít: učiň ty sám svou mocí, čeho
je naše pokorná služba znamením.“ Ano, pánové – stojí zde „budeme křtít“, nikoli „budu
křtít“, „naše služba“, nikoli „moje služba“.
Křest není úkonem jednotlivce, nýbrž společenství církve.

Moje víra – nebo naše víra?

Samotnému křtu předchází velice důležitá
věc: vyznání víry toho, kdo má být pokřtěn.
Církev zastoupená biskupem či knězem se
ho opakovaně ptá: „Věříš…?“ A on odpovídá: „Věřím.“ K tomu podotýká francouzský
teolog Paul De Clerc:
„Tato forma obřadu… ve skutečnosti ukazuje samu strukturu víry. Víra totiž nepochází
od nás: je to Bůh, který nás miluje jako první
a nabízí se nám v Ježíši. Stejně tak nám církev
při křtu nabízí víru – dává nám ji a svobodně
nás staví do naší skutečné role před Bohem.“

Foto: Roman Albrecht

Blíží se nám, vážení a milí kolegové, největší svátek,
který jako křesťané můžeme oslavit. Blíží se nám vrchol liturgického roku, blíží se nám to, nač jsme se
spolu s celou církví od Popeleční středy připravovali.
Zkrátka a dobře – blíží se nám Velikonoce. Už v tomto
měsíci se jich dočkáme.
Je to tedy víra církve – naše víra, na niž
konkrétní jednotlivý člověk odpovídá svou
vírou – ano, to je i moje víra. A právě v této
víře, v tomto vyznání je vzápětí pokřtěn ve
jménu Otce i Syna i Ducha Svatého – ve jménu Boha, který je společenství osob, a tak se
i on sám stává součástí společenství osob.

A co kmotr?

Kmotr má, vážení kolegové, nesmírně důležitou úlohu. Ta nespočívá v tom, že by měl
svému kmotřenci věnovat na památku hodinky či řetízek. Kmotr totiž zde zastupuje
celou církev – při křtu samotném se svého
svěřence dotýká a vyjadřuje tak, že je to církev, která dotyčného ke křtu přivádí a přijímá. A po udělení křtu rovněž v zastoupení
celé církve obléká nově pokřtěnému bílé
roucho a předává mu svíci zapálenou od
paškálu.
Můžeme říci, že kmotr je vlastně pro
svého kmotřence jakýsi „velv yslanec
církve“. A úřad velvyslance přece jedním jediným úkonem nekončí, nýbr ž
naopak – začíná. Kmotr má totiž ještě
jeden nesmírně důležitý úkol: má seznámit kmotřence se společenstvím církve,
to znamená se zcela konkrétními lidmi.
Zkuste si, vážení a milí, zjistit, kdo je váš
křestní kmotr. A zkuste ho poprosit, ať spolu s vámi prožije co nejlépe poslední dny,
které zbývají do Velikonoc. Ať vám pomůže – jako velvyslanec církve – připravit se
na jejich prožití ve společenství s církví, na
obnovu křestního slibu. A třeba bude tato
doba i obnovou vašeho vztahu s kmotrem,
s farností… Třeba budete moci říci – neslavím jen já; slavíme my.

Úspěšné obnovování přeje
Zdeněk Drštka
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Minule jsme se, velevážení pánové, bavili o první a základní svátosti – ano, správně, o křtu.
A podívali jsme se, jak to vypadá, když je křtěn
dospělý člověk. Je to velká zkušenost nejen pro
něj, ale i pro celé společenství farnosti, které
s ním jeho nový život, život křesťana prožívá –
nejen při velikonoční vigilii, ale i nadále.

V

praxi se však většina z vás, troufám si
tvrdit, setká spíše se křtem maličkých
dětí, téměř novorozeňat. A to by
možná leckdo pokládal za oslavu spíše rodinnou, uzavřenou, v úzkém kruhu, která
se širšího společenství církve příliš netýká…
Chyba lávky, pánové! Každý křest – ať je to
dospělý člověk nebo malé miminko – se zásadním způsobem dotýká celé církve. Vždyť
samotný křest působí to, že se člověk stává
Božím dítětem a součástí církve. A nám, kteří
k církvi náležíme, kteří jsme součástí jednoho
těla, by rozhodně nemělo být lhostejné, že je
nás o jednoho víc.

Jak to máme poznat?

Liturgické knihy nám říkají, že Boží lid, to
je církev, zpřítomněná místním společenstvím věřících, má při křtu dospělých i dětí
velmi důležitou úlohu. V tomto společenství
Božího lidu mají své místo nejen biskupové,
kněží a jáhni, ale i laici – na prvním místě pochopitelně rodiče a kmotři, ale i jejich přátelé
a ostatní členové společenství.
Role rodičů je pochopitelně prvořadá; jsou
to oni, kdo přinášejí dítě ke křtu, veřejně žádají o jeho křest, žehnají dítě křížem, zříkají se satana, vyznávají víru, přinášejí dítě ke
křestnímu prameni, drží rozžatou svíci a přijímají požehnání. Je evidentní, že zvláště při
křtu dětí vystupuje do popředí chápání rodiny
jako „domácí církve“. Křtící kněz či jáhen také
v průběhu křtu oslovuje především a na prvním místě rodiče dítěte.

A to dítě je z toho vynecháno?

Bylo by vcelku absurdní, kdybychom se při křtu
obraceli na nemluvňátko, tak jako se obracíme
na dospělého při křtu, a chtěli po něm např. vyznání víry. Dítě samotné však není přítomno jako
nezúčastněný divák; kněz či jáhen se na ně obrací vcelku čtyřikrát: při označení znamením kříže
v úvodních obřadech, při křtu samém, při mazání
olejem a při předání bílého roucha.
Nevyžaduje však v tu chvíli od něj odpověď – to by byl jen jakýsi fingovaný dialog, parodie na skutečné křestní obřady. Církev zde
oslovuje dítě proto, že je respektuje jakožto
lidskou osobu s lidskou, osobní důstojností –
podobně jako to maličké oslovuje jeho maminka či tatínek, i když pochopitelně nečekají
odpověď.

A co tedy s tím vyznáním víry?

Vyznání víry je nepochybně klíčovým prvkem křtu. Zvláště zde má univerzální dosah
– vyznání víry skládané rodiči a kmotry je
chápáno jako vyznání víry celého shromáždění. To naznačuje mimo jiné fakt, že koná-li
se křest v neděli či ve slavnost, vynechává se
obvyklé vyznání víry po kázání.

v

Odmalicka
pospolu
Toto křestní vyznání víry je explicitně jako
víra církve uvedeno. Ve výzvě adresované
rodičům a kmotrům podtrhuje kněz či jáhen:
„To je víra církve a malé děti je možné křtít,
jen když se církev za ně zaručí svou vírou.“
A samotné vyznání víry je uzavřeno nádhernými slovy: „Tak věříme. Tak věří církev.
A my tuto víru vyznáváme a ona je naší slávou
v Kristu Ježíši, našem Pánu.“
Zachtělo se vám při čtení předchozího
řádku spontánně odpovědět „amen“? Zcela
správně! Tato odpověď se chápe jako účast
celého shromáždění, celé církve. Takto projeveným souhlasem se my všichni přítomní
projevujeme jako církev spojená v jedné víře.

A jak je to se křtem
mimo kostel?

Někdy se stane, že se narodí velmi slabé
a nemocné miminko, u něhož je vážné riziko,
že nebude dlouho žít. V takových případech
je velmi žádoucí, aby bylo pokřtěno ihned po
narození – křest je přece brána do věčného
života, a nemáme lepší způsob, jak to maličké
na věčnost připravit, než právě křtem. Ovšem
i tento křest – a může ho vykonat kdokoli, dokonce i nepokřtěný člověk – je křtem v jednotě s církví, a má proto celocírkevní rozměr.
Proto – když se pokřtěné maličké uzdraví
či lékařům se podaří zachránit jeho život – ve

vhodný čas bývá takové děťátko přineseno
do kostela ke zvláštnímu obřadu, totiž k přijetí do shromáždění věřících. Jeho rodičů se při
této liturgii kněz ptá, proč přicházejí s dítětem
do shromáždění Božího lidu. Rodiče obvykle
odpovídají: „Aby všichni věděli, že je křesťan,
křesťanka.“ Anebo výslovně podle latinského
originálu: „Aby bylo ve společenství zjevné,
že bylo přijato do církve.“ Tímto přijetím se
ovšem rozumí fakt, že součástí církve se dítě
stalo již samotným křtem.
V tomto obřadu na místě křtu – po litaniích ke všem svatým – stojí zvláštní žehnací
modlitba. V ní se kněz či jáhen obrací k Bohu
jménem celé církve: „Za všechno ti tvá církev děkuje a prosí tě…“ – a tato formulace je
v liturgii ojedinělá. Velmi dobře však vystihuje
onen fakt, který jsem se snažil zdůraznit už na
začátku: křest je křtem v církvi a pro církev,
a proto se celé církve týká.
Až tedy budete, vážení pánové – a já věřím,
že budete – děkovat dobrému Bohu za svůj
vlastní křest, můžete si v tu chvíli uvědomit,
že spolu s vámi děkuje za dar křtu celá církev, která je Božím lidem, Kristovým tělem
a chrámem Svatého Ducha. A to stojí za pamatování.
Uvědomělé děkování přeje
Zdeněk Drštka
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V uplynulých měsících jsme si, vážení a milí kolegové ve službě u oltáře, řekli něco o dvou takzvaných
iniciačních svátostech. To slovo
„iniciace“ znamená něco jako „zahájení“, nebo spíše „uvedení“. Iniciačními svátostmi vstupujeme do
života církve, do slavení, do společenství Božího lidu.
Hovořili jsme o dvou svátostech – křtu
a biřmování. Nyní přišel čas, abychom se podívali na třetí, vrcholnou svátost křesťanské iniciace. Je jí eucharistie. A to je veliké tajemství.
Pročpak tajemství?
Tajemství může být dvojího druhu. Někdy se nám druhý člověk svěří s něčím důvěrným, něčím neveřejným, něčím, co se ho
osobně dotýká a co by nechtěl vydat ostatním všanc. „Nikomu to neříkej, je to tajemství!“ – Takové tajemství se drží skutečně
v tajnosti, neprozrazuje a tutlá.
Ale je ještě druhá podoba tajemství. Některé pravdy – a platí to zvláště pro pravdy
víry – jsou pro nás příliš veliké na pochopení.
I když o nich řekneme veřejně a bez skrývání
všechno, co o nich víme, stále ještě se budou
vymykat našemu chápání, stále ještě nebudeme schopni do důsledku domyslet, co pro
nás znamenají. Ne proto, že by je chtěl před
námi někdo tajit – naopak; Bůh nám je zjevuje. Ovšem jako vynikající pedagog nám je
odhaluje postupně, abychom alespoň trochu
mohli chápat, co pro nás Boží láska znamená. Vždyť Bůh bude vždycky větší než naše
snažení, než naše poznání, než naše přání.

Eucharistie je tajemstvím toho druhého
druhu. Skrývají se v ní neuvěřitelné poklady,
nepředstavitelné dary Boží lásky k člověku.
Vždyť v eucharistii je přítomen Bůh sám. A tajemství eucharistie je také tajemstvím církve.
Otázka na tělo
Je dosti možné, že budu-li mluvit o eucharistii, napadne vás v té souvislosti „tělo
Kristovo“. A také si možná vzpomenete, že
i o církvi se někdy hovoří jako o Kristově
těle – často se ještě dodává, že církev je „tajemné“, „mystické“ Kristovo tělo. O Kristově přítomnosti v eucharistii se naproti tomu
hovoří jako o přítomnosti „reálné“.
Je zajímavé, že v prvních křesťanských
staletích tomu bylo naopak. Velcí teologové
křesťanského starověku, takřečení církevní
otcové, nazývali reálným, skutečným Kristovým tělem církev, kdežto eucharistie pro ně
byla Kristovým tělem mystickým, tajemným.
Nelze říci, který z těchto pohledů je správný nebo pravdě bližší. Oba jsou naprosto
legitimní a záleží jen, na co v té které době
klademe důraz, záleží na úhlu pohledu. V eucharistii je Kristus nepochybně přítomen reálně – a stejně tak v církvi. Kristova přítomnost v eucharistii je rozhodně tajemná, mystická – a v církvi tomu není jinak.
Co na to naši současníci?
Současní teologové zde vidí potvrzení nejužší souvislosti mezi eucharistií a církví. Sv.
Jan Pavel II. připomíná, že od Poslední večeře Ježíše s apoštoly až do konce věků se
církev buduje prostřednictvím svátostného

společenství s Božím Synem obětovaným za
nás, vždyť eucharistie vytváří církev a církev koná eucharistii. Eucharistické slavení
představuje a působí jednotu věřících, kteří
tvoří jedno tělo v Kristu. Při této svátosti se
shromažďuje Boží lid za předsednictví kněze, který zosobňuje Krista, k slavení památky
Páně neboli eucharistické oběti. Existuje nakonec jen jediná reálná přítomnost Kristova,
která je realizovatelná různými způsoby.
V následujících měsících se tedy na stránkách tohoto časopisu podíváme na to, jak
se tento úzký, niterný vztah k církvi projevuje ve slavení eucharistie. A budu-li hovořit
o eucharistii, budu tím mít na mysli slavení
této svátosti, která se v katolickém prostředí
většinou nazývá „mše“ nebo „mešní oběť“,
resp. „mše svatá“ či „mešní bohoslužba“.
Jsou to pro nás často velmi běžné pojmy,
někdy snad až příliš běžné a běžně užívané.
Snad se mi podaří dosáhnout toho, že v tom,
co se nám často odehrává před očima, budeme moci vidět skutečné tajemství, do něhož se pokoušíme nahlédnout a vstoupit.
Úspěšný vstup přeje
jáhen Zdeněk Drštka

Vojtíšek se po prvním dni ve škole vrací
domů a už od dveří volá: „Mami, já už se
tam nevrátím!“
„A proč ne?“ diví se maminka.
„Paní učitelka nic nezná. Pořád se nás na
něco ptá!“
Vojtěch Wawreczka

Foto: wikipedia.org

Vstupme
do tajemství

