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Svatá matka Církev dnes slaví svá-
tek Povýšení svatého Kříže, který 
si připomínáme dvakrát do roka. 

První je Nalezení svatého Kříže (3. květ-
na). Druhý svátek je dnes (14. září), a to 
Povýšení svatého Kříže. Poté co byl sva-
tý Kříž nalezen sv. Helenou, dostal se do 
rukou nevěřícím, kteří jej měli v nenávis-
ti. Avšak Herakleios, svatý a křesťanský 
římský císař, vysvobodil jej z jejich rukou 
a s úctou jej nechal vyvýšit a tuto událost 
si dnes připomínáme. Tedy, aby naše slo-
va byla účinná, pomodleme se nyní Zdrá-
vas, Maria.

Je to katolická nauka, že ačkoli měl Pán 
Ježíš další mnohé možnosti, jak vykou-
pit a spasit lidstvo, vybral si zachránit nás 
skrze svůj kříž. Svatý Tomáš Akvinský ve 
své Sumě (III, q. 46, a. 4) uvádí sedm dů-
vodů, proč byl kříž vybrán. Na úvod dneš-
ního kázání budu mluvit o druhém důvodu.

Tímto druhým důvodem je, že když je 
nutné zadostiučinění za hřích, je rozum-
né, aby toto zadostiučinění odpovídalo spá-
chanému hříchu. Například, když někdo 
hřeší proti Bohu či bližnímu zlými myš-
lenkami ve svém srdci nebo zlými slovy či 
skutky, měl by se pak s lítostí bít v prsa ja-
ko zadostiučinění. Pokud pak někdo hřeší 
slovy klením, řádné dostiučinění je nejen 
hřích slovy vyznat, ale měl by také prosit 
o odpuštění Boha i bližní slovy, pokud je 
urazil. Pokud někdo zhřešil očima, řádné 
dostiučinění jsou slzy atd. […]

Vidíme tedy, jak vhodné zadostiučině-
ní je, když trest odpovídá urážce. Důkaz 
v Písmu svatém nalezneme, když Jan Křti-
tel říká: „Neste tedy ovoce, které ukazuje, 
že činíte pokání.“ (Lk 3,8) Ovoce pokání 
je dobré, když odpovídá urážce.

Nyní se podíváme, jaká urážka Boha 
byla spáchána, za kterou bylo celé lidstvo 
potrestáno vyhnáním do slzavého údo-
lí (z hymnu Zdrávas, Královno). Nebylo 
to skrze krádež jablka, které bylo zakázá-
no? Náprava se tedy musí stát skrze ovoce 

z nového stromu. Proto Kristus, Vykupi-
tel všech, náš plod, o kterém je zvěstová-
no Panně Marii, „požehnaný plod života 
tvého“ (Lk 1,42), si zvolil strom kříže, aby 
ovoce nesmírné ceny bylo obnoveno. Stará 
řecká historie vypráví, že dřevo kříže bylo 
ze stejného stromu, ze kterého Adam při-
jal ovoce. Proto když Kristus byl přibit na 
kříž, plod byl obnoven. […]

Lze říci, že Pán Ježíš Kristus pak byl 
v nebezpečí smrti celkem pětkrát, avšak 
vybral si jen kříž.

1. Poprvé byl v nebezpečí smrti mečem.
2. Podruhé byl v nebezpečí smrti svr-

žením dolů.
3. Potřetí byl v nebezpečí smrti uka-

menováním.
4. Počtvrté byl v nebezpečí smrti otrá-

vením.
5. Popáté byl v nebezpečí smrti ukři-

žováním.
A vybral si ukřižování.

MEČ

V prvním nebezpečí smrti byl, když se 
narodil. Král Herodes když uslyšel o zna-
meních a divech, jež se udály u Ježíšova na-
rození: tedy o andělech zpívajících „Sláva 
na výsostech Bohu“, o návštěvě pastýřů, 
hvězdě a příchodu tří mudrců atd., rovněž 
o proroctví Anny a Simeona, že on je pravý 
Mesiáš, umínil si, že jej zabije, aby neztratil 
království, neboť byl cizincem a bál se, že 
jednoho dne Židé proti němu povstanou. 
Proto poslal ozbrojené muže do Jeruzalé-
ma zabít všechny děti, neboť nevěděl, kdo 
Ježíš je. Avšak Pán Ježíš již utekl do Egypta.

Otázkou je, proč si Pán Ježíš vybral ne-
zemřít touto smrtí? Neboť pokud by si to 
přál, i tato smrt by byla ke spasení těch, 
kteří v něho věří a jsou mu poslušni. Do-
slovný důvod již byl řečen: neboť zadosti-
učinění by mělo odpovídat urážce, a proto 
si přál umřít na kříži a ne mečem. Morální 
důvod je, aby nás poučil vyhnout se smrti 
mečem sv. Petra, o kterém čteme: „Uťal mu 

ucho.“ (Jan 18,10) Tímto mečem je trest 
exkomunikace, která, když je vydána, od-
řezává od těla Církve. A tak jako úd usek-
nutý od těla nemá žádný užitek z těla, tak 
ani exkomunikovaní nemají podíl na dí-
lech, která se konají v Církvi. [...]

SVRŽENÍ DOLŮ

Druhé nebezpečí smrti bylo, když Kris-
tus měl být svržen dolů, jak vidíme v Lk 4. 
Čteme zde, že Pán Ježíš přišel do Nazareta, 
kde vyrůstal svatým životem. Mikuláš z Ly-
ry(1) říká, že pracoval se svým pěstounem 
Josefem, který byl tesařem, a později ode-
šel do Kafarnaa, kde kázal a konal zázra-
ky, a pak se vrátil do Nazareta. Starší v sy-
nagoze mu řekli: „O čem jsme slyšeli, že 
se dálo v Kafarnau, učiň i zde, kde jsi do-
ma.“ (Lk 4,23) Pán Ježíš jim však odpo-
věděl, že se tak nestane pro jejich nevěru 
a výsměch, jak čteme v Mk 6,3: „Což to 
není ten tesař, syn Mariin a bratr Jakubův, 
Josefův, Judův a Šimonův? A nejsou jeho 
sestry tady u nás?“

Pak jim řekl, že zázrak vyžaduje dispozi-
ci a ne marnou slávu, jak čteme v Mk 6,5: 
„A nemohl tam učinit žádný mocný čin, 
jen na několik málo nemocných vložil ru-
ce a uzdravil je.“ Dále čteme, jak byli roz-
hořčeni a vyvedli jej na kraj skály, aby ho 
svrhli dolů. Avšak Pán Ježíš „prošel jejich 
středem a bral se dál“ (Lk 4,30).

Představme si Pannu Marii, která by-
la přítomna ve městě, a když slyšela, že 
jejího Syna chtějí svrhnout ze skály, ko-
lik měla zármutku. Otázka pak zní, proč 
si Pán Ježíš nevybral zemřít tímto způso-
bem? Doslovný důvod již byl řečen. Mo-
rální důvod je ten, abychom byli varováni 
před smrtí pádem, když jsme vystoupili na 
horu pýchy. Neboť ďábel ví, že ti, kdo jsou 
pokorní, jdou přímo do nebe. Ďábel se te-
dy pokouší všechny vyvést nahoru a našep-
tává do představ duchovním osobám, kte-
ré žijí prostě a zachovávají sliby a pravidla: 
„Chceš-li takto žít, nikdy nevystoupíš! Proč 
se nechceš stát doktorem teo logie? Můžeš 
pak být zpovědníkem krále nebo biskupa“, 
a když je tento duchovní tak vysoko, ztrá-
cí zbožnost a najednou padá, umírá a je 
svržen do pekla.

Totéž platí i pro obyčejné kněze a laiky. 
Zajímají se o to, co jim pomůže vystoupit 
nahoru, aby mohli být ve veřejných funk-
cích, a když se do funkcí dostanou, začnou 
krást a dále se dopouštět zlého, aby se v úřa-

Sv. Vincenc Ferrerský OP (1350–1419)

O svátku Povýšení svatého Kříže
Z kázání ke 14. září

„Nechť je mezi vámi takové smýšlení jako v Kristu Ježíši: Způsobem bytí byl roven Bo-
hu, a přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, 
stal se jedním z lidí. A v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt 
na kříži.“ (Flp 2,5–8)
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dě udrželi. Kolik takových je! O tom Da-
vid říká k ďáblu: „Věru, stavíš je na kluzké 
cesty, do zkázy je srazíš.“ (Ž 73,18) Totéž 
platí i pro ženy, které se pokorně starají 
o domov, děti a rodinu a které takto krá-
čejí rovnou do nebe. Avšak démon jim na-
šeptává: „Vzala sis muže takového, jaký je, 
proč tedy nedělat to, co jiné, dej mu horší 
oběd nebo večeři.“

Mějme se tedy na pozoru a kráčejme 
střídmě a jednoduše, neboť když člověk 
padá z vysokého místa, pád je o to nebez-
pečnější. Proto také Job mluví jako hříšník 
k ďáblu: „Unášíš mě větrem jako na voze, 
až mě opouštějí smysly. Vím, že mě pře-
dáš smrti, přivedeš do domu, kde se setká 
všechno živé.“ (Job 30,22–23)

KAMENOVÁNÍ

Třetí nebezpečí smrti bylo kamenování, 
jak je jasně vidět v Jan 8, když Kristus kázal 
Židům a vyznal jim své božství tím, že ře-
kl: „»Amen, amen, pravím vám, kdo zacho-
vává mé slovo, nezemře navěky« ... »Umřel 
Abrahám, stejně i proroci, a ty pravíš: Kdo 
zachovává mé slovo, neokusí smrti navě-
ky!«“ (v. 51.52) Kristus mluvil o smrti pek-
la a Židé mysleli na tělesnou smrt. A Kris-
tus pak mluvil jasněji o božství: „Dříve než 
se Abrahám narodil, já jsem.“ (v. 58) „Já 
jsem“ je jméno božství. „JSEM, KTERÝ 
JSEM.“ (Ex 3,14) Když ho Židé slyšeli říci, 
že je Bůh, chtěli jej kamenovat. Text pak ří-
ká, že se Pán Ježíš schoval, tedy jej nevidě-
li a hledali s otázkou: „Kde je?“ Avšak Pan-
na Maria a apoštolové jej viděli odcházet.

Otázkou je, proč si Pán Ježíš nepřál ze-
mřít kamenováním? Morálním důvodem 
je, abychom byli varováni před smrtí ka-
menováním hříchem lakomství, neboť la-
komý člověk je tvrdý a studený jako kámen. 
Tvrdý, protože nepřipouští žádnou přívěti-
vost svým dlužníkům. Studený, protože je 
bez ohně lásky. Vidí-li chudé umírat hla-
dem, nestará se je zachránit – přestože pe-
níze má – ani uvězněné, zotročené a ubo-
hé dívky od něho nedostanou žádný dar. 
Proto Job mluví v morálním smyslu o la-
komci: „Jeho srdce je slité, tvrdé jako ká-
men.“ (Job 41,16)

Kameny lakomství jsou pak různého 
druhu. Jeden kámen se nazývá krádež a ten-
to kámen zasahuje hlavu Pána Ježíše. Další 
kámen je nazýván simonií církevních před-
stavitelů, kteří poskytují výhodu nebo svá-
tosti za peníze. Tento kámen zasahuje srdce 

Pána Ježíše. Další kámen se nazývá tvrdost 
srdce(2), ten zasahuje ruce, tedy služební-
ky (Boží). Na obranu tvrdosti srdce se ří-
kává: „Pokud tato osoba nebo společenství 
bere moje peníze, proč nemůžu dostat ně-
co pro své užívání?“ Tento názor obsahu-
je chybu nejen v závěru, ale i v předpokla-
du. Neboť řekne-li se „moje peníze“, je to 
chybně, neboť Pán nikomu není zavázán 
poskytovat svůj peníz. Bohatí jsou pouze 
správci: „Ať nás všichni pokládají za slu-
žebníky Kristovy a správce Božích tajem-
ství.“ (1 Kor 4,1) Kristus je jako král, který 
ustanovuje pokladníky, aby mohli sloužit 
nejdříve tomu, co je potřebné, ne marnos-
ti. Pak následuje rozdávání nebo půjčování 
chudým, protože tak to Bůh chce. Je však 
špatné, pokud pokladníci rozdělují proti 
vůli Boží. Je tedy špatný závěr, když se ří-
ká, že tvrdost srdce (požívání výhod) není 
smrtelný hřích. [...]

OTRAVA

Čtvrté nebezpečí smrti bylo otrávením. 
Evangelista to neříká přímo, ale pro toto 
nebezpečí jsou zde důvody jak rozumové, 
tak i podle proroctví. Když Pán Ježíš začal 
veřejně působit, nekázal pro peníze, ale „po 
všem se rozhlédl“, tedy nikdo jej nepozval 
k sobě, a „odešel s Dvanácti do Betánie“, 
jak čteme v Mk 11,11. Komentář vysvětlu-
je, že se po všem rozhlédl, jestli by ho ně-
kdo pozval na večeři a řekl: „Mistře, ty jsi 
nám dal duchovní pokrm, pojď, a my tě 
nyní pohostíme večeří.“ Ten, kdo měl to-
lik nepřátel jako Pán Ježíš, mohl přijmout 
pozvání i od nepřítele. Zamysleme se, že 
by mu mohli podat i jed.

V prorocích čteme: „Hospodin mi dal 
vědět o jejich skutcích; znám je. Kdysi jsi 
mi je ukázal. Byl jsem důvěřivý jako beránek 
vedený na porážku. Nevěděl jsem, co pro-
ti mně zamýšlejí. »Porazme strom i s ovo-
cem, vytněme jej ze země živých, ať už není 
připomínáno jeho jméno.«“ (Jer 11,18–19) 
Prorok mluví v osobě Krista. Avšak Pán 
Ježíš si nevybral zemřít tímto způsobem. 
Prakticky pohoštění znamenalo, že Pánu 
Ježíši nejdříve dali ovoce nebo fíky, polév-
ku a pak sladké jídlo, dobré víno, avšak on 
nejedl vše a vždy byl v jídle střídmý.

Proč si nevybral zemřít tímto způsobem, 
přestože tato smrt by stačila pro vykoupení? 
Morálním důvodem je, abychom se vyhnu-
li smrtelnému jedu smyslnosti. Neboť tak 
jako je jed dán do sladkých jídel, tak také 

činí ďábel, že „jídlo“ smyslnosti se může 
zdát sladké, avšak je v něm jed smrtelné-
ho hříchu. Neboť muž a žena, kteří uza-
vřeli manželství, nehřeší, avšak u ostatních 
je přítomna smyslnost, v ní pak smrtelný 
hřích a následuje zatracení. Má se za to, 
že největší počet zatracených duší je pro 
hřích smyslnosti.

Je tedy nezbytné vyhnout se této smrti 
a krotit své tělo postem, umrtvováním, vy-
hýbáním se příležitosti k hříchu a mod-
litbou. Jinak, jak říká sv. Bernard, platí, 
že větší zázrak by bylo žít čistě než vstát 
z mrtvých. […]

UKŘIŽOVÁNÍ

Páté nebezpečí smrti bylo ukřižová-
ní. Tuto smrt si také Pán Ježíš zvolil. Židé 
si rovněž řekli: „Tento člověk Ježíš nemů-
že zemřít mečem, ani svržením ze skály, 
ani… Proto uvidíme, zda ho můžeme zabít 
na kříži.“ Když byl Pán Ježíš v Galileji, ži-
dé připravili kříž již v Jeruzalémě. Pán Je-
žíš to věděl, a proto si své učedníky zavo-
lal a řekl jim: „Hle, jdeme do Jeruzaléma 
a Syn člověka bude vydán velekněžím a zá-
koníkům; odsoudí ho na smrt a vydají po-
hanům, aby se mu posmívali, zbičovali ho 
a ukřižovali; a třetího dne bude vzkříšen.“ 
(Mt 20,18–19) Unikl ostatním příležitostem 
smrti, ale smrt na kříži ihned přijal. A v za-
hradě se zeptal židů: „Koho hledáte?“ Ja-
ko by řekl: „Můžete mě zajmout, protože 
tuto smrt si přeji.“ Když pak byl vynesen 
rozsudek ukřižování: „Nesl svůj kříž a vy-
šel z města na místo…“ (Jan 19,17), a to 
je, jako by řekl: „Neodvolávám se, ale tuto 
smrt jsem si zvolil“, a vzal na sebe kříž. 
Rovněž víme, že byl poslušný na Kalvárii, 
když měl odložit plášť a více než plášť. Po-
hleďme na jeho lásku ke smrti na kříži! Ja-
ko by chtěl říct: „Já však se zanic nechci 
chlubit ničím, leč křížem našeho Pána Je-
žíše Krista.“ (Gal 6,14)

Zdroj: www.svfsermons.org  
(Sept. 14 Exaltation of the Holy Cross)

Přeložila -hš- (Redakčně upraveno)

Poznámky:

 (1) Francouzský františkán (1270–1349), jeho 
nejvýznamnějším dílem je první tištěný vý-
klad Písma svatého. [pozn. překl.]

 (2) V latinském originále „usura“ – požívání vý-
hod; ze sedmi dcer lakomství dle sv. Petra 
Kanisia nejvíce odpovídá v překladu „tvr-
dost srdce“. [pozn. překl.]
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POVÍDEJ MI O JEŽÍŠI • 
MOJE PRVNÍ BIBLIČKA – 
NOVÝ ZÁKON
Napsal Reinhard Abeln 
Ilustroval Manfred Tophoven 
Z němčiny přeložila Lada 
Marešová

Krásně ilustrovaná knížka se-
znamuje nejmenší děti s Ježíšovým příběhem. Vypráví o Kris-
tově narození v Betlémě, o křtu v Jordánu, o uzdravování ne-
mocných a o zázracích, o jeho přátelství se Zacheem, o tom, 
jak zemřel, a že nakonec zvítězil nad smrtí.

Karmelitánské nakladatelství  
Váz., leporelo, 160x145 mm, 16 stran, 249 Kč

KDO JE JEŽÍŠ? • JEHO ŽIVOT, 
DOBA A PŮSOBENÍ – MALÁ 
ENCYKLOPEDIE
Gaëlle Tertraisová • Ilustrace Adeline 
Avrilová • Z francouzštiny přeložila 
Markéta Štěpánková • Redakce Jakub 
Fráňa • Odpovědný redaktor Pavel 
Mareš

Publikace přehledně přibližuje osobnost Ježíše Krista i spo-
lečenské, přírodní, kulturní a duchovní poměry doby, ve kte-
ré žil. Encyklopedicky pojaté kapitoly jsou čtivé a doprovázejí 
je vkusné ilustrace, přehledy, shrnutí, mapky i obrázky kraji-
ny. Kniha je určena dětem na prvním stupni základní školy, 
jejich rodinám a kamarádům.

Karmelitánské nakladatelství ve společnosti KatMedia, s. r. o. 
Brož., 190x260 mm, 96 stran, 379 Kč

MANŽELSTVÍ – SPOLEČNÁ CESTA K BOHU • 
DUCHOVNÍ ÚVAHY PRO MANŽELE, SNOUBENCE 
I TY, KDO JE DOPROVÁZEJÍ
Henri Caffarel • Z francouzštiny přeložila Marie Dubská 
Odpovědná redaktorka Kristina Veselá

Francouzský kněz Henri Caffarel (1903–1996) měl hlu-
boký vhled do Božího plánu s láskou muže a ženy. Jeho in-
spirativní promluvy shromážděné v tomto svazku nám dávají 
pochopit obrovský potenciál svátosti manželství. Žít v man-
želství je náročné – ale i v něm nás Bůh, pokud se mu otevře-
me, vede, doprovází a posiluje. Autor zná dobře realitu man-
želského života. Je si vědom nástrah v partnerském vztahu, 
ukazuje nám však, jak zlu lhostejnosti, výčitek a naschválů ne-
podlehnout. Láska je věrná a nepomine, jen když je ochotná 
začínat stále znovu, schopná odpouštět i odpuštění přijmout. 
Autor nás uvádí do manželské a rodinné spirituality. Ukazu-
je na důležitost modlitby i na povolání manželů k pohostin-
nosti a ke svědectví v ateistické společnosti. Opomenuta není 
ani sexualita. Nesmírně živé promluvy prokládá autor citace-
mi různých básníků, prozaiků a filozofů. Texty určené přede-
vším manželským párům a rodinám 
poslouží dobře i při přípravě snou-
benců a formování nových generací 
křesťanských manželství.

Karmelitánské nakladatelství  
ve společnosti KatMedia, s. r. o. 

Brož., 165x230 mm,  
304 stran, 399 Kč
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