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Kázání 51

I. Petrovo vyznání následuje  
Proměnění Páně

Moji milí, úryvek z evangelia, který 
pronikl do našich myslí přes naše těles-
né uši, nás vybízí, abychom s Boží pomo-
cí porozuměli velkému tajemství, když 
svou pozornost obrátíme k tomu, co by-
lo právě řečeno. (srov. Mt 16,13–17,9 – 
pozn. překl.)

Spasitel lidí, Pán Ježíš Kristus, který 
vybízí hříšníky ke spravedlnosti a mrtvé 
k životu, učedníky napomínal svým uče-
ním a konal zázraky, aby mohli uvěřit 
v Krista, jednorozeného Boha a Syna člo-
věka. Neboť jedno bez druhého pro spá-
su nemá účinku, a je stejně nebezpečné 
věřit, že Ježíš Kristus je buď jen Bůh bez 
lidství, anebo jen člověk bez božství, ne-
boť obojí je stejně vyznáváno a jako jeho 
pravé lidství je v jeho božství, tak také je-
ho božství je v jeho lidství. Pro posílení 
této pravdy víry zeptal se náš Pán svých 
učedníků, co o něm oni sami věří (srov. 
Mt 16,15): a zde apoštol Petr skrze zjeve-
ní Boha Otce zanechal věci tělesné a pře-
konal je pohledem své mysli, vyznal jej ja-
ko Syna Boha živého a vyznal mu slávu, 
která patří jen Bohu, neboť nepohlédl jen 
na jeho tělesné tělo a krev. Tímto vyzná-
ním byl Kristus tak potěšen, že pak Petr 
obdržel plnost požehnání a byl vybaven 
stálou pevností Skály, na které bude zbu-
dována Církev, která zvítězí nad branami 
pekel a zákonem smrti, aby, co bude roz-
vázáno či svázáno na zemi, bylo uznáno 
v nebi, což bylo ustanoveno na základě 
Petrova vyznání.

II. Petrovo vyznání následuje  
Proměnění Páně – pokračování

Když pak náš Pán řekl, že musí jít do 
Jeruzaléma a mnoho trpět od starších, zá-
koníků a velekněží a že třetího dne vsta-
ne z mrtvých (srov. Mt 16,21), apoštol Pe-
tr, který byl osvícen světlem nebeským, 
odmítl ve svém horlivém vyznání tyto 
urážky i tuto krutou smrt, byl však vlíd-
ně napomenut Pánem Ježíšem a osvícen 
touhou podílet se na jeho utrpení. Neboť 
Spasitelovo povzbuzení, které následova-
lo, nám ukázalo, že ti, kteří chtějí násle-

dovat Pána Ježíše, mají zapřít sami sebe, 
počítat se ztrátou časných věcí v naději 
na věci věčné (srov. Mt 16,24–25), pro-
tože jen Pán Ježíš může spasit naši du-
ši, která se nebojí ztratit vše pro Krista. 
Tedy, aby mohli apoštolové obdržet tuto 
pevnou odvahu celým srdcem a neměli 
pak žádný strach z těžkostí vzít na sebe 
kříž, ani se nestyděli za tresty kvůli Kristu 
a nemysleli, co ponižujícího pro něj mu-
sí podstoupit (neboť utrpení muselo při-
jít navzdory jeho slavné moci), Pán Je-
žíš vzal Petra, Jakuba a jeho bratra Jana 
a vystoupili na horu, kde jim ukázal svou 
slávu. A přestože v něm již poznali Boží 
majestát, neznali ještě moc jeho tělo, ve 
kterém bylo božství. Proto pak spraved-
livě přislíbil, že jistý učedník, který byl 
s ním, neokusí smrti, dokud neuvidí Sy-
na člověka přicházet v Božím království, 
tedy v královské záři, která náleží jeho 
lidství, a chtěl se zjevit těmto třem učed-
níkům. Neuchopitelný a nedostupný Bo-
ží majestát, který uzříme až na věčnosti, 
nelze spatřit, dokud máme smrtelná tě-
la. Pán však ukázal svoji slávu před vybra-
nými svědky a své tělo oděl takovou nád-
herou, že jeho tvář byla jako sluneční zář 
a jeho šat bělostný jako sníh.

III. Účel a význam Proměnění Páně

V tomto Proměnění bylo hlavním před-
mětem odstranit urážku kříže ze srdcí 
apoštolů a ochránit jejich víru, která by-
la otřesena pokorou jeho dobrovolného 
utrpení, a tedy jim zjevil slávu své skryté 
důstojnosti. Byl zde také položen základ 
naději, kterou chová svatá Církev, že tě-
lo Krista se může proměnit a její údy tak 
mají příslib podílu na této slávě, která již 
nyní zazářila na Hlavě. O tom také mluvil 
náš Pán, když řekl, že přijde jeho majestát: 
„Tehdy spravedliví zazáří jako slunce v krá-
lovství svého Otce“ (Mt 13,43) a apoštol 
Pavel o tomtéž vydává svědectví: „Utrpe-
ní nynějšího času se nedají srovnat s bu-
doucí slávou, která má být na nás zjeve-
na“ (Řím 8,18), a „Zemřeli jste a váš život 
je skryt spolu s Kristem v Bohu. Ale až 
se ukáže Kristus, váš život, tehdy i vy se 
s ním ukážete v slávě“ (Kol 3,3–4). Ná-
sledoval pak zázrak pro utvrzení apošto-
lů a pomoc vše pochopit.

Sv. Lev Veliký, papež (†461)

O Proměnění Páně

IV. Význam zjevení Mojžíše a Eliáše

Mojžíš a Eliáš, tedy Zákon a Proroci, 
se zjevili, jak rozmlouvají s Pánem Ježí-
šem; aby se v přítomnosti těchto mužů 
naplnilo, co bylo řečeno: „Soudní výrok 
bude vynesen podle výpovědi dvou nebo 
tří svědků.“ (Dt 19,15) Co je pevnějšího 
než slovo, které je řečeno ve spojení svě-
dectví Starého a Nového zákona a pří-
tomnost starověkých svědků se spojuje 
s učením evangelia? Neboť stránky obou 
zákonů se navzájem propojují a ten, kdo 
pod závojem tajemství byl naznačen tě-
mi, kdo byli před ním, je nyní zjeven jas-
ně přítomnou slávou. Jak říká apoštol Jan: 
„Neboť Zákon byl dán skrze Mojžíše, mi-
lost a pravda se stala skrze Ježíše Krista“ 
(Jan 1,17), v němž je naplněn příslib pro-
roků i ustanovení zákona: On učí pravdu 
proroctví svou přítomností a činí přikázá-
ní možná skrze milost.

V. Návrh Petra v rozporu  
s Božím ustanovením

Apoštol Petr, který byl ohromen zjeve-
ním těchto tajemství, opovrhl světskými 
a pozemskými záležitostmi, byl uchvácen 
touhou po věcech věčných a osvícen ce-
lým zjevením zatoužil si udělat příbytek 
s Pánem Ježíšem na místě, kde byl napl-
něn milostí jeho slávy. Proto tedy řekl: 

MODLITBA  
KE KRÁLOVNĚ ANDĚLŮ

Vznešená nebeská Královno  
a Paní andělů,

která jsi obdržela od Boha moc  
a poslání rozdrtit satanovu hlavu,

pokorně tě prosíme,
pošli nebeská vojska,

aby podle tvých příkazů  
pronásledovala ďábly,
všude s nimi bojovala,
potřela jejich pýchu

a svrhla je do propasti.
Kdo je jako Bůh?

Ó dobrá a něžná Matko,
ty jsi vždy naší láskou a naší nadějí.
Ó Matko Boží, pošli svaté anděly,
aby mě bránili a odehnali ode mě  

krutého nepřítele.
Svatí andělé a archandělé,

braňte mě, chraňte mě.

Z francouzského originálu přeložil  
fr. Štěpán Maria Filip OP
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možné pro mě. Toto je milovaný Syn, kte-
rý zůstává v mé slávě, aby mohl uskuteč-
nit náš společný cíl obnovit lidstvo, a pro-
to ponížil své božství a stal se otrokem.

VII. Toho poslouchejte

Toho poslouchejte, tedy bez váhání, to-
ho, v němž mám zalíbení a skrze jehož 
kázání jsem zjeven a skrze jehož utrpe-
ní jsem oslaven, neboť on je Pravda a Ži-
vot, on je má Síla a Moudrost. Toho po
slouchejte, o němž předpovídal Zákon 
a mluvili proroci. Toho poslouchejte, kte-
rý vykoupil svět svou drahocennou kr-
ví, který spoutává démony a vykoupil je-
ho otroky, který ničí pouta hříchu. Toho 
poslouchejte, který otevírá cestu do nebe 
a skrze odsouzení na kříži pro nás připra-
vil cestu k nebi. Proč se chvějete, že jsme 
vykoupeni? Proč se bojíte být uzdrave-
ni ze svých ran? Kéž se tak stane, což je 
vůle Ježíše Krista i moje. Odhoďte tedy 
všechen pozemský strach a vyzbrojte se 
věrnou vytrvalostí; neboť není důstojné, 
abyste se báli Spasitelova utrpení, abyste 
se ho skrze milost Boží nebáli i na sklon-
ku svého života.

VIII. Slova Otce lze aplikovat  
i na celou Církev

Tato slova, moji milovaní, nebyla řeče-
na jen pro dobro apoštolů, kteří je slyše-
li na vlastní uši, ale aby se v těchto třech 
apoštolech celá Církev naučila, co jejich 
oči viděly a uši slyšely. Kéž se tedy víra 
všech upevní podle kázání evangelia a kéž 
nikdo není zahanben Kristovým křížem, 
skrze který byl svět vykoupen. Ať se též 
nikdo nebojí trpět pro spravedlnost a ani 
pochybovat o zaslíbeních, neboť skrze ná-
mahu dojdeme k odpočinutí a skrze smrt 
dojdeme k životu; on vzal na sebe všechnu 
naši lidskou slabost. Zůstaneme-li v jeho 
lásce, zvítězíme jako on zvítězil, a obdrží-
me, co slíbil, a to ať už v plnění jeho při-
kázání, anebo v překonávání těžkostí, Ot-
cův hlas by měl vždy znít v našich uších, 
říkaje: Toto je můj milovaný Syn, v němž 
mám zalíbení, toho poslouchejte, který žije 
a kraluje s Bohem Otcem a Duchem Sva-
tým po všechny věky věků. Amen.

Zdroj: www.newadvent.org/
fathers/360351.htm

Přeložila hš (Redakčně upraveno)

POZVÁNKY Z DIECÉZNÍHO CENTRA PRO SENIORY HRADEC KRÁLOVÉ
Manželské setkání seniorů v Krkonoších 5. – 8. 9. 2022
Srdečně zveme na oblíbené manželské setkání seniorů v rodinném prostředí diecézního střediska 
(penzionu) Marianum v Janských Lázních.

Během setkání proběhnou tyto přednášky: P. PhDr. Jiří Pilz: Ticho a samota • P. ICLic. Karel Moravec: 
Cesta s Pánem (synodalita) • P. Mgr. Jan Kunert: Staraje se nepřidáš k délce života loket jeden •
P. Mgr. Jan Linhart: Já a prosby Otčenáše • Manželé Špačkovi: My dva, manželství a víra • Man-
želé Klimešovi (hlavní lektoři): Opravna otevřena.

XVI. diecézní setkání seniorů s biskupem Mons. Janem Vokálem 29. 9. 2022 v Hradci Králové
Srdečně vás zveme na hlavní akci pro seniory v Královéhradecké diecézi. Podrobný program na-
leznete na straně 13.

Duchovní obnova s P. Mgr. Dmytrem Romanovským v Krkonoších v termínu 10. 10. – 13. 10. 2022
Jste srdečně zváni na tradiční duchovní obnovu s P. Mgr. Dmytrem Romanovským, která proběh-
ne v příjemném rodinném prostředí diecézního střediska (penzionu) Marianum v Janských Lázních.

Poutně-poznávací a odpočinkový zájezd na Azorské ostrovy s návštěvou poutního místa Fatimy a San-
tarému v termínu 15. – 22. 10. 2022
National Geographic v roce 2016 označil Azorské ostrovy za „nejkrásnější místo na Zemi“ a tímto 
výjimečným titulem jen potvrdil to, co si všichni po příletu na São Miguel hned pomyslí. Ohromí vás 
sytě zelené hory, pestré květiny i moře plné delfínů a velryb. Největší z Azorských ostrovů je však 
kromě dokonalé fauny a flóry bohatý i na tradice. Každý rok se zde skupiny místních mužů z jed-
notlivých farností vydají na cestu, putují osm dní po ostrově a modlí se za Boží ochranu a za lep-
ší život pro všechny jeho obyvatele. Vydejte se prožít tento úchvatný ostrov s námi a také se ztišit 
a modlit za druhé a svět ve Fatimě, jednom z nejvýznamnějších poutních míst Evropy, a na pozoru-
hodném poutním místě Santarém! Přihlašování již probíhá, uzávěrka 10. 8. 2022.

Přihlášky a informace: Diecézní centrum pro seniory, Velké nám. 32, 500 03 Hradec Králové 
Tel.: 737 215 328 • 734 435 360 • 495 063 661, E-mail: dcs@bihk.cz 
Web: www.dcshk.cz • www.simeon.cz

Těšíme se na setkání s vámi!

„Pane, je dobré, že jsme zde; chceš-li, udě-
lám tu tři stany, jeden tobě, jeden Mojží-
šovi a jeden Eliášovi.“ (Mt 17,4) Na ten-
to návrh však Pán Ježíš nic neodpověděl, 
aby naznačil, že to, co Petr požadoval, ne-
bylo nijak zlé, avšak v rozporu s Božím 
ustanovením; neboť svět nemohl být spa-
sen jinak než smrtí Kristovou a věřící po 
vzoru Pána Ježíše jsou voláni k tomu, aby 
věřili, že ačkoli zde není žádná pochyb-
nost o zaslíbení radosti, musíme také ro-
zumět, že uprostřed zkoušek tohoto živo-
ta musíme rovněž prosit o sílu vytrvalosti 
více než o slávu, neboť radost z vítězství 
nemůže předcházet čas utrpení.

VI. Hlas Boha Otce z oblaku

Zatímco Pán Ježíš mlčel, zastínil je jas-
ný oblak a promluvil z něho hlas: „To jest 
můj milovaný Syn, kterého jsem si vyvolil; 
toho poslouchejte.“ (Mt 17,5) Bůh Otec 
byl určitě přítomen v Synu a v jasné tvá-
ři Pána Ježíše, která se změnila před zra-
ky apoštolů, a podstata Otce nebyla od-
dělena od Jednorozeného: aby však byly 
zdůrazněny obě Božské osoby, záře tváře 
Syna zjevila Boha Syna a hlas Otce z ob-
laku zjevil Boha Otce. Když tento hlas 
uslyšeli, „padli tváří k zemi a velmi se bá-
li“ nejen majestátu Boha Otce, ale také 
Boha Syna: neboť nyní měli hlubší vhled 
do nerozdílného božství obou. Ve svém 
strachu neoddělili jednoho od druhého, 
neboť ve víře nepochybovali. Bylo to hlu-
boké a mnohonásobné svědectví a zname-
nalo více, než jejich uši slyšely. Když Bůh 
Otec řekl „toto je milovaný Syn“…, neby-
lo tím míněno toto je milovaný Syn, kte-
rý ze mne a se mnou vychází od věčnos-
ti? Neboť Bůh Otec, Stvořitel, není dříve 
než Bůh Syn, Zrozený, ani Syn není poz-
ději než Otec. Toto je milovaný Syn, kte-
rý je ode mne oddělen ne božstvím, ani 
ne mocí, ani ne věčností. Toto je milova
ný Syn, ne adoptivní, ale skutečně naro-
zený, nestvořený, ale počatý ze mne, je 
zrozený a mně rovný. Toto je milovaný 
Syn, skrze něhož všechny věci jsou stvo-
řeny a bez něho nic nebylo stvořeno, ne-
boť vše, co tvořím, Syn tvoří stejně, a vše, 
co konám, Syn koná se mnou a bez roz-
dílu. Syn je v Otci a Otec je v Synu a na-
še jednota nikdy není rozdělena, a ačkoli 
jsem Jediný, který plodí, a Syn je ten, jenž 
je zplozen, není dobře, abyste si mysleli 
o Synu, že je pro něho nemožné to, co je 
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CÍRKEV: OTÁZKA A ODPOVĚDI • 
KŘESŤANSKÁ SPOLEČENSKÁ HRA

Zcela jedinečná a originální desková hra 
pro celou katolickou rodinu. Hra má pět vě-
domostních okruhů: katechismus a liturgi-
ka, církevní dějiny, křesťanská kultura, svět-

ci a Bible. Krabice obsahuje: herní plán, 100 karet s otázkami, 
40 žetonů, 8 figurek, 1 hrací kostku, herní pravidla. Vhodné od 
10 let, pro 2–8 hráčů, délka hry 30 minut.

Diecézní centrum mládeže v Brně a nakladatelství Cesta 
Krabice, 220x220 mm, 590 Kč

NERATOV • PRŮVODCE MÍSTEM SMÍŘENÍ 
A NADĚJE
Tomáš Kutil • Odpovědný redaktor Pavel Mareš

Neratov je místem mnoha příběhů, s krásnou přírodou a bo-
hatou historií. Hlavně je to ale místo nesmírně živé a pulzující. 
Z vyhledávaného poutního místa se v době komunistické totali-
ty stal opuštěný prostor s kostelem určeným k demolici. Postup-
ná obnova Neratova začíná v 90. letech 20. století díky P. Josefu 
Suchárovi, jeho spolupracovníkům a přátelům. Dnes v Nerato-
vě žijí plnohodnotný život lidé s postižením a z různých důvo-
dů sem přijíždějí houfně lidé ze všech koutů 
Česka i ze zahraničí. Prožívají tu zklidně-
ní i zhojení starých ran, nacházejí zde no-
vou inspiraci a sílu. Nechte se pozvat tou-
to knížkou i vy. Třeba zde najdete něco, co 
vám dlouho chybělo.

Karmelitánské nakladatelství ve společnosti 
KatMedia s. r. o. • Brož., 130x190 mm, 

křídový papír, 136 stran, 249 Kč

ZAHRADNÍK DUŠÍ • P. MARTIN FRANTIŠEK VÍCH
Radek Gális • Úvodní slovo Jan Stříbrný, historik

U příležitosti nedožitých 100. narozenin P. Martina Františka 
Vícha (12. 6. 1921 – 7. 10. 2008) z Kongregace bratří Nejsvětější 
Svátosti, kněze z Dobrše v Pošumaví, vyšla kniha Zahradník du
ší, zachycující desítky vzpomínek na tuto výjimečnou osobnost. 
Druhá část knihy Spolužáci v Kristu obsahuje rozhovory s P. Mar-
tinem Františkem Víchem a dalšími třemi kněžími, narozenými 
v roce 1921: Mons. Karlem Fořtem, Mons. Vác-
lavem Dvořákem a P. Josefem Xaverem Kobzou. 
Publikace obsahuje bohatý fotografický mate-
riál včetně dokumentů ze složek, které na fará-
ře vedla komunistická vláda.

Radek Gális  
Brož., 147x190 mm, 400 stran, 420 Kč

KRISTOVY RELIKVIE • PŘÍBĚH NĚMÝCH SVĚDKŮ 
JEŽÍŠOVA UTRPENÍ A ZMRTVÝCHVSTÁNÍ
Marek Šmíd • Odpovědný redaktor Josef Pepson Snětivý 
Odborná lektorace prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.

Kniha uznávaného historika Marka Šmída se věnuje relikviím 
spojeným s osobou Ježíše Krista. V chronologickém kontextu je-
ho života sleduje osud svatého grálu, posvátného roucha, sloupu 
bičování, Kristovy krve, trnové koruny, roušky, kříže a nápisu na 
něm, svatých hřebů, Longinova kopí a Turínské-
ho plátna. Uvádí nejen jejich místo v pašijovém 
příběhu, ale též jejich význam v křesťanské tra-
dici až dodnes. Velkou pozornost věnuje rovněž 
místu jejich současného uložení a zpřístupnění.

ČAS • Druhé, rozšířené vydání  
Váz., A5, 144 stran, 299 Kč
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