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Životodárný pramen církve
„Závidíš ženě, která se dotkla Ježíšo-

va oděvu, ... apoštolům a učedníkům, kte-
ří s ním byli v osobním důvěrném kontak-
tu ... nazýváš šťastnými ty, kdo ho viděli? 
Ale vždyť přijď k oltáři a uvidíš ho, 
dotkneš se ho ... a budeš ho nosit ve 
svém nitru, jako Maria, nejsvětější ze 
všech.“ Těmito slovy utěšoval a po-
vzbuzoval sv. Jan Zlatoústý ty, kdo 
se chtěli osobně setkat s Ježíšem. Ve 
skutečnosti Pán tuto zemi ne opustil, 
protože on sám ujistil apoštoly před 
svým nanebevstoupením: „Hle, já 
jsem s vámi po všechny dny, až do 
skonání světa.“ (Mt 28,20) Až do 
dnešního dne potvrzuje tento příslib 
skrze svoji přítomnost v Nejsvětější 
svátosti oltářní.

Příslib Eucharistie

Během těch několika let, kdy Pán 
Ježíš hovořil k lidem o Božím krá-

lovství a o lásce nebeského Otce, zanechal 
rovněž jednoznačné poselství o tom, že 
nám chce dát sebe samého za pokrm. Ve 
známé řeči o eucharistickém chlebu v Ka-

farnau řekl: „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.“ (Jan 6,51)

„Kdo jí mé tělo a pije mou krev, 
má život věčný a já ho vzkřísím v po-
slední den. Neboť mé tělo je pravý 
pokrm a má krev pravý nápoj. Kdo 
jí mé tělo a pije mou krev, zůstává 
ve mně a já v něm. Jako mne po-
slal živý Otec a já mám život z Ot-
ce, tak i ten, kdo mne jí, bude mít 
život ze mne.“ (Jan 6,54–57)

Tehdy ho opustili mnozí z jeho 
učedníků a posluchačů s odůvodně-
ním: „Tvrdá je tato řeč! Kdo ji může 
poslouchat?“ (Jan 6,60) Jedině vě-
řící a milující srdce dokáže takovou 
řeč přijmout. A tak je to až dodnes.

Ježíš byl natolik nekompromisní 
ve svém odhodlání darovat sebe sa-
mého za pokrm, že dokonce i apoš-

Tajemství víry
„Mysterium fidei! – Tajemství víry!“

Tato slova vyslovuje anebo slav-
nostně zpívá kněz při každé 
mši svaté bezprostředně po 

proměnění chleba a vína v Tělo a Krev 
Ježíše Krista, který obětuje za nás se-
be samého.

Nejhlubší tajemství naší katolické víry 
se uskuteční v okamžiku, kdy se neživá 
bílá hostie na zlaté paténě a víno ve zla-
tém kalichu stávají skrze slova proměně-
ní, která vysloví kněz, živým Tělem a Krví 
Ježíše Krista, ne „posvěceným“ či „sva-
tým chlebem“, ale skutečně se stávají ži-
vým Ježíšem, osobou s tělem a duší, na-
ším Pánem, jenž je zároveň Bůh i člověk. 
Ba ještě více! Eucharistický Pán se nám 
dává za pokrm a dovolí, abychom ho při-
jali ve svatém přijímání. Bůh sám vstupu-
je do duše, aby se s ní co nejúžeji spojil, 
aby nás posilnil, utěšil, uzdravil a posvě-
til – aby nás zcela proměnil. On sám nám 
potom dává milost, abychom byli schop-
ni milovat, myslet, odpouštět tak jako on.

Náš lidský rozum nebude moct nikdy 
úplně a v celé hloubce proniknout do ta-
jemství Nejsvětější svátosti! A ani to ne-

ní nutné, protože stačí, když toto božské 
tajemství s dětskou vírou objímáme a kla-
níme se Pánu. To je rozhodující! Svátost 
Eucharistie je čistě božská „idea“, božské 
„nové stvoření“, které mohl ve své neko-
nečné lásce k nám „vymyslet“ a darovat 
pouze Bůh. Žádnému člověku by to ani 
jen na mysl nepřišlo, nikdo by se neod-
vážil na něco takového ani pomyslet, že 
Bůh, Stvořitel a Vládce veškerenstva, se 
natolik vydá do rukou lidí, že se ve své 
pokoře stane dítětem; a pak se poníží ješ-
tě více a stane se pokořeným, zmučeným 
a trpícím mužem bolesti. Avšak ještě dří-
ve, než Pán Ježíš zemřel na kříži a vstoupil 
do nebe, zanechal všem národům všech 
dob nejen to nejmilejší, svoji Matku, ale 
„Když nastala hodina...“ (Lk 22,14), po-
nížil se ještě více než v jeslích a na kříži 
– navenek se stal věcí, chlebem a vínem, 
aby navždy zůstal mezi námi.

Na Zelený čtvrtek ve večeřadle, takří-
kajíc při slavení první mše svaté, se Pán 
Ježíš daroval za pokrm v chlebu a za ná-
poj ve víně, skryt lidským očím. Zároveň 
s tímto dědictvím svěřil svým apoštolům 

jako prvním vysvěceným kněžím a bisku-
pům také poslání: „To čiňte na mou pa-
mátku.“ (Lk 22,19)

Až do dnešního dne se tak při každé 
mši svaté a v každém svatostánku, v kte-
rém je přítomen Pán Ježíš v Nejsvětější 
svátosti oltářní, uskutečňuje jeho příslib 
plný útěchy: „Hle, já jsem s vámi po všech-
ny dny, až do skonání světa“ (Mt 28,20) 
– až do konečného završení světa. Bůh ur-
čitým způsobem opustil nebe, aby v nás 
mohl žít svůj život. Posledním cílem jeho 
příchodu tedy není svatostánek, ale srdce 
člověka. Vždyť Pánovou touhou je, aby 
nás lidi svojí přítomností zbožštil a uči-
nil dokonale šťastnými.

Ve svátosti Eucharistie nám Pán Ježíš 
prokázal svoji lásku skutečně až do kraj-
nosti, protože ani Bůh nemůže dát víc než 
sebe samého! Proto záleží na nás, do ja-
ké míry se otevřeme této svátosti lásky 
a zda na Ježíšovu touhu – přijít do naše-
ho srdce – odpovíme naší vědomou tou-
hou po něm...

Z Víťazstvo Srdca 139/2021  
přeložil a upravil -dd-
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vot v Kristu stává oslavou Boha: „Skrze 
Krista, s Kristem a v Kristu je tvoje všech-
na čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, 
v jednotě Ducha Svatého po všechny vě-
ky věků.“ Přesně to měl na mysli svatý 
Pavel, když napsal ve svém Listě Říma-
nům: „Vybízím vás tedy, bratři, pro Boží 
milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli 
v živou, svatou, Bohu příjemnou oběť: to 
je ta duchovní bohoslužba.“ (Řím 12,1)

Klaním se ti vroucně

Katolická víra nás učí, že Ježíš zů-
stává přítomný v proměněné hostii i po 
skončení mše svaté. Proto můžeme k ně-
mu přicházet, svěřovat se mu, nechat se 
obdarovat jeho láskou, ale především se 
mu přicházíme klanět. Jeho přítomnost 
v Eucharistii je tajemstvím víry, tak jak 
to jedinečně vyjádřil sv. Tomáš Akvinský 
ve svém hymnu Adoro te devote: „Zrakem, 
hmatem, chutí tebe nevnímám, a jen slu-
chem svým tě jistě poznávám. Věřím vše, 
co hlásal světu Kristus Pán, v něm je zá-
klad pravdy lidstvu všemu dán.“ Někdy 
však Bůh poodhalí závoj a přichází na 
pomoc naší víře buď skrze eucharistické 
zázraky, anebo prostřednictvím vidění, 
jak to známe ze života některých svatých.

Svatá Faustyna jednou dostala milost, 
že namísto hostie viděla v monstranci ži-
vou Pánovu tvář. Tehdy jí Pán řekl: „To, 
co ty vidíš ve skutečnosti, tyto duše vidí 
skrze víru. Jak velmi milá je mi jejich ve-
liká víra, vidíš, ač ve mně zdánlivě není 
stopa života, přesto ve skutečnosti je ob-
sažen v celé plnosti, a to v každé hostii, 
avšak abych mohl v duši působit, duše mu-
sí mít víru. Ach, jak je mi živá víra milá.“ 
(Deníček 1420) Takovou hlubokou živou 
víru měl blahoslavený Charles de Fou-
cauld, který celé hodiny trávil před Nej-
světější svátostí. V jedné ze svých modliteb 
napsal: „Ty jsi přítomný, můj Pane Ježí-
ši, v Nejsvětější svátosti. Jsi zde, v tomto 
svatostánku, metr ode mne. Jak jsi blíz-
ko, můj Bože, můj Spasiteli, můj Ježíši, 
můj bratře, můj nejmilovanější! Během 
devíti měsíců, když tě Panna Maria no-
sila pod srdcem, jsi nebyl přesvaté Pan-
ně blíže, než jsi mně, když ve svatém při-
jímání přicházíš na můj jazyk... Jak jsem 
jen šťastný!“

Z Víťazstvo Srdca 139/2021  
přeložil a upravil -dd-

Bílá věc uprostřed svíček

T aké nekřesťané často silně 
prožívají Ježíšovu eucha-
ristickou přítomnost. Krás-

ný příklad uvádí P. Dolindo Ruotolo 
(1882–1970), kněz z Neapole a dobrý 
přítel sv. Otce Pia. Jeho novéna ode-
vzdanosti, kterou mu nadiktoval sám 
Pán Ježíš, se setkala mezi lidmi s vel-
kým ohlasem.

„V květnu 1916 jsem si koupil Mo-
hamedův Korán a začal jsem ho číst. 
Je to velmi nudná kniha, stálo mě hod-
ně námahy ji přečíst, ale byl jsem ja-
koby nucen číst ji dále a cítil jsem, že 
Bůh tím něco zamýšlí. Skutečně jsem 
se koncem roku 1916 seznámil s jed-
ním významným Arabem z kmene Za-
via, který se chtěl dát poučit o víře. Byl 
to velice inteligentní a vzdělaný mla-
dý muž, profesor arabského a turec-
kého jazyka na Orientálním institu-
tu v Neapoli. Znalost Koránu mi teď 
dobře posloužila, abych s ním mohl 
hovořit o víře...

Jednoho večera jsem měl vést ho-
dinu adorace a zpívat v kostele sv. Jo-
sefa a Terezie. Ještě jsem s profesorem 
nemluvil o eucharistickém Ježíši, ale 
vzal jsem ho s sebou a řekl mu: »Zů-
staňte zde v kostele a klanějte se Bo-
hu, jak nejlépe umíte, protože v této 
chvíli vám nemohu vysvětlit, co se zde 
při této pobožnosti děje.« Co se mě tý-
ká, zpíval jsem tak dobře, jak jsem jen 
dovedl, a spolu se svými sestrami jsem 
vybíral ty nejkrásnější vícehlasé písně, 
o nichž jsem si myslel, že se jej hluboce 
dotkly, protože jsem ho viděl soustře-

děnějšího než kohokoliv jiného v kos-
tele. Avšak když adorace skončila, ře-
kl mi: »Co to bylo za bílou věc, která 
stála úplně nahoře uprostřed svíček?« 
Myslel tím monstranci s Pánem Ježí-
šem. »Nic na mne nezapůsobilo, do-
konce ani písně; jen z tohoto předmětu 
jsem cítil, jak mi do srdce proudí život 

a dává mi velký klid.« Ježíš mu dal po-
cítit svoji svátostnou přítomnost a ta-
to okolnost byla o to krásnější, že šlo 
o muslima, který vůbec neznal eucha-
ristické tajemství. Později, již o tom po-
učený, vyjádřil touhu přijmout křest. 
Tehdy mu však ďábel začal klást velké 
překážky... Vláda v Tripolisu (Libye) 
zabránila tomuto významnému Zavi-
ovi, aby se stal křesťanem, a začalo 
pronásledování... Věřím však, že mu 

Pán Ježíš otevře cestu a udělá 
ho svým věrným služebníkem.“

Z Víťazstvo Srdca 140/2021  
přeložil a upravil -dd-
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DĚDICTVÍ OTCŮ
Podklady k liturgickým čtením Vojtěch Novotný • Výběr 
citátů Pavel Mareš a Kateřina Zýmová

Týdenní stolní kalendář s církevním a občanským kalendá-
riem na rok 2023. Kalendář je určen těm, kdo mají rádi čes-
ké a moravské kostely, křesťanské 
umění, krásnou fotografii a litur-
gické dění.

Karmelitánské nakladatelství  
ve spolupráci  

s Fotografickým spolkem  
Člověk a Víra 

Kroužková vazba,  
240x135 mm, 75 Kč

NAŠE KOSTELY
Fotografie Miroslav Hlávko, Vojtěch Kodet, Pavel 
Kindermann, Lukáš Malotín, Pavel Zuchnický, Lenka 
Fojtíková • Texty Štěpán 
Havlíček

Týdenní stolní kalendář s cír-
kevním a občanským kalendáriem 
na rok 2023. Obsahuje fotografie 
sakrálních staveb ČR s popiskem.

Pavel Nebojsa – Doron 
Kroužková vazba,  

240x135 mm, 75 Kč

MALÁ POSELSTVÍ  
VOJTĚCHA KODETA
Fotografie a texty Vojtěch Kodet

Týdenní stolní kalendář s církev-
ním a občanským kalendáriem na 
rok 2023.

Pavel Nebojsa – Doron 
Kroužková vazba,  

240x135 mm, 75 Kč

SPOLU@KRESTANSKAMEDIA • 
S TEXTY ŠEBESTIÁNA PAVLA 
SMRČINY OFM
Fotografie Jana Podhorská, Lucie 
Mojžíšová, Jarka Herzánová, 
Cesta, Televize NOE, Veronika 
Zahradníková, Duha, Proglas, Jan 
Zahradníček

Týdenní stolní kalendář s církevním 
a občanským kalendáriem na rok 2023 

se základními informacemi o těchto médiích: Katolický týde-
ník, Televize Noe, Radio Proglas, DUHA, Tarsicius, IN!, Ne-
zbeda, Immaculata.

Cesta • Kroužková vazba, 230x160 mm, 75 Kč

KATOLICKÝ KALENDÁŘ
Nástěnný měsíční kalendář s cír-

kevním a občanským kalendáriem na 
rok 2023.

KON-PRESS & VIA • Brož., 
165x235 mm, křídový papír, 65 Kč
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