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Před pár měsíci navštívila jedna 
z našich sester(1) během svého 
pobytu u rodičů jejich 91letou 

sousedku Sigrid Mönchovou, která je – 
přiměřeně svému věku – slabá a často una-
vená, již dobře nevidí, ale je ještě mentálně 
bdělá a v docela dobré zdravotní kondici. 
Hned po pozdravu se paní Sigrid sestře 
svěřila: „Právě jsem dobrému Pánu Bohu 
řekla, že již více nemohu. A zeptala jsem 
se ho, proč mi nepomáhá a proč si mě už 
nevezme k sobě.“

Dlouhé roky žije paní Mönchová sa-
ma jako bezdětná vdova a právě v to rá-
no byla úplně skleslá. Ale na otázku na-
ší sestry, zda již někdy přijala pomazání 
nemocných, se s doširoka rozevřenýma 
očima na ni s hrůzou podívala a ustraše-
ně odpověděla: „A což je to se mnou už 
tak špatné?“

Takto anebo podobně reagují mnozí, 
když slyší o nabídce přijmout svátost po-
mazání nemocných; ať už jde o samotné 
nemocné, anebo o příbuzné. Ačkoli se pa-
ní Sigrid právě zeptala Pána Boha, proč 
si ji ještě nevezme k sobě, bylo to pro ni 
přece jen šokující, když si najednou uvě-
domila vážnost situace. V chápání mnoha 
lidí, především však starší generace, je tato 
svátost pro nemocné často vnímána jako 
„poslední pomazání“. Když ale sousedka 
pochopila, že pomazání nemocných ne-
ní „poslem neodvratně se blížící smrti“, 

ale že ji duševně a případně i tělesně po-
sílí, že Bůh může skrze tuto svátost daro-
vat dokonce uzdravení, ráda svolila, aby 
ji navštívil kněz. A co se stalo? Již za de-
set minut přišel pan farář a v průběhu dal-
ších deseti minut se udály tři velké zázra-

ky milosti. Paní Sigrid Mönchová se totiž 
po dlouhých letech vyzpovídala a potom 
přijala pomazání nemocných a svaté přijí-
mání. Nikde nám Pán Bůh není tak blíz-
ko jako ve svých svátostech. Nepotřebu-
je dlouhý čas, ale věřící, otevřené srdce 
a kněze, který v jeho jménu tyto božské 
milosti zprostředkuje.

Mladý pan farář Kamil a paní Sigrid 
se stali přáteli. A tak byla věkem pozna-
menaná žena nejen posílena Bohem a ob-
darována novou životní silou, ale ve svém 
knězi našla věrnou oporu, protože nyní jí 
pravidelně přináší svaté přijímání a obě-
tavě jí pomáhá, kde jen může.

Nemocné uzdravujte!

Papež Řehoř Veliký v jednom ze svých 
kázání řekl: „To, co bylo na našem Spa-
siteli viditelné, to přešlo do jeho tajem-
ství.“ (Katechismus katolické církve, 1115) 
A co nám Pán Ježíš zanechal? Evangelia 
jsou plná zpráv o tom, jak Pán uzdravo-
val nemocné, vždyť také proto ho láskypl-
ně nazýváme nebeským Lékařem. Tento 
dar uzdravovat odevzdal Pán Ježíš apoš-
tolům; a aby lidé mohli snadněji uvěřit 
jemu a jeho poselství, dokonce je pově-
řil: „Jděte a kažte, že se přiblížilo králov-
ství nebeské. Nemocné uzdravujte, mrtvé 
probouzejte k životu, malomocné očiš-
ťujte, démony vymítejte.“ (Mt 10,7–8) 

Během své misie zažili samotní apošto-
lové mocné Boží působení, které je po-
vzbudilo a posílilo. Evangelista Marek 
nám o tom píše: „Vyšli a volali k poká-
ní; vymítali mnoho zlých duchů, potíra-
li olejem mnoho nemocných a uzdravo-
vali je.“ (Mk 6,12–13)

Když je to potřebné pro spásu duše, 
nemocnému se pomazáním často ule-
ví i tělesně, dokonce se dějí také zázra-
ky uzdravení. Mohli bychom si položit 
otázku, proč Bůh neuzdraví všechny lidi.

Zde však vstupujeme do tajemství lás-
ky, do tajemství spoluvykupitelského utr-
pení. Pán sám „naše slabosti vzal na se-
be a nesl naše nemoci“ (srov. Mt 8,17). 
Pán Ježíš jako Bohočlověk svým utrpe-
ním, smrtí a zmrtvýchvstáním odňal utr-
pení osten nesmyslnosti. Utrpení, které 
je samo od sebe bezcenné, proměnil svo-
jí božskou láskou v utrpení vykupitelské. 
Od té doby každá nemoc, každé utrpe-
ní, které člověk sjednotí s utrpením Kris-
ta, nese v sobě spoluvykupitelskou sílu 
a stává se pramenem milosti pro ty du-
še, které jsou ještě daleko od lásky k Bo-
hu, svému Otci. Proto má utrpení obě-
tované z lásky často větší hodnotu a lidi 
hlouběji sjednocuje s Vykupitelem, než 
by to mohl způsobit zázrak uzdravení.

Z vlastní zkušenosti však víme, jak 
těžké může být přijmout fyzické či psy-
chické utrpení a láskyplně ho obětovat, 
vždyť jsme přece stvořeni pro štěstí. Prá-
vě proto potřebuje nemocný velkou vnitř-
ní posilu od božského Lékaře, aby lépe 
snášel nepříjemnosti a těžkosti nemoci, 
aby ji dokázal nést v pokoji a bez rebelie 
a aby si zachoval odvahu a velkou důvě-
ru v milosrdnou lásku nebeského Otce. 
Tuto posilu zprostředkovává svátost po-
mazání nemocných. Kromě toho se tr-
pícímu, pokud mu stav nedovoluje vy-
zpovídat se, ale v srdci lituje, odpouštějí 
nejen všední, ale dokonce i těžké hříchy, 
což znamená, že svátostnou milostí je du-
še vždy uzdravena a posvěcena. Zároveň 
víme, že oběť, kterou přinášejí nemocní, 
je pro církev velmi plodná.

Ve své službě nemocným to stále lé-
pe chápali také apoštolové, proto Jakub 
povzbuzuje věřící své církevní obce: „Je 
někdo z vás nemocen? Ať zavolá starší 

Každoročně na Zelený čtvrtek, v den Ježí-
šovy poslední večeře, světí biskup při mši 
svaté nazývané Missa chrismatis (mše 
svatá olejů) také olej nemocných, který se 
používá při svátosti pomazání nemocných. 
Je třeba ho odlišit od oleje katechumenů 
a křižma – tyto oleje se používají při křtu, 
biřmování nebo při kněžském svěcení.

Svátost pomazání nemocných – Boží pomoc v utrpení
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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 hříchů, bude mu odpuště-
no.“ (Jak 5,14–15)

Pomazání nemocných – poslední 
pomazání – svátost umírajících

Díky Jakubovu listu víme o silné víře 
prvních křesťanů, kteří při nemoci za-
volali starší (řecky presbyteroi), čili kně-
ze, aby se nad nemocným modlili a po-
mazali ho olejem. Někteří byli fyzicky 
uzdraveni, jiní vnitřně posíleni a posvě-
ceni. V průběhu následujících staletí se, 
žel, stále méně využívala tato vzácná na-
bídka milosti.

Biskup Jonas z Orléansu (818–843) 
si stěžoval, že mnozí křesťané z nevědo-
mosti anebo nedbalosti opomíjeli přijí-
mání pomazání nemocných a namísto 
toho chodili k věštcům a čarodějníkům. 
Biskupové proto v 9. století vyzývali, aby 
se tato svátost udělovala aspoň umírají-
cím, a při zpovědi a modlitbách za ne-
mocné a umírající závazně začlenili do 
liturgie i pomazání nemocných. A tak se 
stalo, že se pro svátost pomazání nemoc-
ných začalo stále častěji používat ozna-
čení poslední pomazání a tato svátost se 
téměř výlučně udělovala jen na prahu 
smrti. Pokud to bylo možné, přijal umí-
rající i svaté přijímání jako tzv. poslední 
pokrm na cestu, latinsky viaticum, aby ho 
sám Ježíš mohl doprovodit k nebeskému 
Otci. Těmto třem svátostem, které se udě-
lují jedna za druhou – svatá zpověď, po-
mazání nemocných a svaté přijímání – 
se začalo říkat také svátosti umírajících.

Od II. vatikánského koncilu a potom 
konkrétně vydáním apoštolské konstitu-
ce Sacram unctionem infirmorum papeže 
Pavla VI. z roku 1972 pomazání nemoc-
ných vstoupilo do povědomí kněží a vě-
řících znovu v původní formě jako svá-
tost pro nemocné. Vždyť v této svátosti 
chce Pán Ježíš přijít k lidem jako božský 
Lékař a chce je povzbudit – takže to ne-
ní svátost v první řadě pro těžce nemoc-
né a není pouze pro umírající.

Kdo může přijmout svátost  
pomazání nemocných?

Každý pokřtěný katolík, který v dů-
sledku nemoci, nehody či pokročilého 
věku těžce trpí, může přijmout pomazá-

ní nemocných z rukou kněze (nebo bis-
kupa). Také před operacemi anebo při 
psychických onemocněních, jako jsou 
např. těžké deprese, se doporučuje po-
prosit kněze o tuto svátost. Když se stav 
nemocného zhorší, může se během jed-
né nemoci udělit pomazání dokonce ví-
cekrát. „Je-li svátost nemocných udělová-
na všem, kteří trpí těžkou nemocí nebo 
slabostí, tím spíše ji dostávají ti, kteří se 

chystají opustit tento život,“ učí Katechis-
mus katolické církve (KKC, 1523). Jeli-
kož při každé svátosti koná sám Pán Je-
žíš a obdarovává duši, my křesťané jsme 
přesvědčeni, že svátostný úkon může pů-
sobit i v případě bezvědomí umírajícího. 
Avšak tato svátost se neuděluje těm, kdo 
již zemřeli.(2) Malým dětem, které ještě 
nedosáhly plného užívání rozumu, se ob-
vykle pomazání nemocných neuděluje, 
jelikož tato svátost zahrnuje odpuštění 
hříchů, kterých se tyto děti ještě nedo-
pouštějí. Proto se těžce nemocným dě-
tem uděluje svátost biřmování.(3)

Jak se uděluje  
pomazání nemocných?

Jak je to popsáno v Jakubově listě, po 
prosbě o odpuštění (pokud předtím neby-
la vysloužena svátost smíření) vloží kněz 
na nemocného ruce a modlí se za něho 
o posilu a uzdravení. Pak dává znamení 

ve formě kříže na čelo a říká: „Skrze toto 
svaté pomazání ať ti Pán pro své milosr-
denství pomůže milostí Ducha Svatého.“ 
A když olejem potírá dlaně pacienta, říká: 
„Ať tě vysvobodí z hříchů, ať tě zachrání 
a posilní.“ Při oleji, symbolu Ducha Sva-
tého, nám spontánně přichází na mysl pět 
moudrých panen z evangelia, které měly 
dostatek oleje, to znamená Ducha Sva-
tého – pravou lásku, aby mohly s rozža-
tými lampami vyjít vstříc ženichovi. Po 
modlitbě kněze a po pomazání olejem, 
které nemocnému uděluje Ducha Svaté-
ho, se na závěr přednese modlitba Otče 
náš. Je-li to možné, měl by nemocný po 
pomazání přijmout také svaté přijímání, 
aby tak mohl do srdce dostat skutečný 
lék božského Lékaře, s nímž se právě se-
tkal ve svátosti pomazání. Vždyť Eucha-
ristie je lékařem i lékem zároveň!

Kéž bychom právě v dnešní těžké svě-
tové situaci opět častěji využívali tuto na-
bídku milosti, kterou nám církev před-
kládá! Může to být osobně pro mne, pro 
tebe anebo pro ty trpící lidi, kteří tuto po-
silu Ducha Svatého potřebují. K udělení 
svátosti pomazání nemocných je potřeba 
svobodné rozhodnutí, a proto je zvykem 
doporučovat, aby měl člověk u sebe pí-
semnou informaci, kterou v případě váž-
né situace osobně a svobodně prosí o pří-
tomnost katolického kněze, např.: Prosím, 
v případě vážného zdravotního stavu zavo-
lejte katolického kněze.

Z Víťazstvo Srdca 144/2022  
přeložil a upravil -dd-

Poznámky:

 (1) Čili sestra z Rodiny Panny Marie, vydavate-
le časopisu Víťazstvo Srdca. [pozn. překl.]

 (2)  „Avšak i po posledním výdechu umírající-
ho se ještě může udělit svaté pomazání, kte-
ré působí s podmínkou, je-li jeho duše ještě 
v těle. Duše totiž neopouští tělo umírající-
ho s posledním výdechem, ale až později.“ 
(ThDr. František TOMÁŠEK: Katechismus 
katolického náboženství. Nakladatelství 
MICHAEL S.A. Frýdek-Místek, 2007/2009) 
[pozn. překl.]

 (3)  Srov. Kodex kanonického práva, kán. 1005: 
„Při pochybnosti, zdali nemocný dosáhl uží-
vání rozumu nebo zdali je nebezpečně nemo-
cen nebo zdali je mrtev, se tato svátost udě-
lí.“ Jde o jednu ze tří svátostí uvedení do ži-
vota s Bohem (iniciační svátosti jsou: křest, 
biřmování a Eucharistie). [pozn. překl.]

„Skrze milost této svátosti dostá-
vá nemocný sílu a dar spojit se mno-
hem důvěrněji s Kristovým utrpením: 
je jistým způsobem posvěcen, aby při-
nášel plody připodobněním k výkup-
nému utrpení Spasitele. Utrpení, ná-
sledek dědičného hříchu, dostává nový 
smysl: stává se účastí na Ježíšově spás-
ném díle.“ (KKC, 1521)
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KATOLICKÝ GENTLEMAN
Sam Guzman • Z angličtiny přeložila 
Magdaléna Machulová • Předmluva Dale 
Ahlquist • Odpovědná redaktorka Kateřina 
Kutarňová • Redakční spolupráce Jan William 
Dvořák

Co to znamená být mužem nebo ženou, je 
v současnosti zpochybňováno jako nikdy dříve. Ačkoliv tradiční 
genderové role jsou již několik desetiletí narušovány, v naší době 
likvidujeme a bezohledně upouštíme od samotných kategorií „muž“ 
a „žena“. Jak se má člověk v tak bláznivých časech chovat jako 
gentleman? Katolický gentleman přináší solidní a praktický návod 
na to, jak se stát ctnostným mužem. Ve snaze odpovědět na otáz-
ky, jež si současní muži kladou, se kniha obrací k odvěké moud-
rosti katolické církve. V krátkých, snadno přístupných kapitolách 
autor nabízí jadrný vhled do mnoha důležitých témat, například: 
Jak poznat, že jste skutečným mužem; Proč je naše tělo důležité; 
Význam tradice; Smysl zdvořilosti; Co je to svatost a jak jí dosáh-
nout; Jak se ve vlastním duchovním životě vypořádat s pádem.

Hesperion, z. s. • Brož., 130x190 mm, 144 stran, 259 Kč

PRAVDOU PROTI MOCI
Silvester Krčméry • Ze slovenštiny přeložila 
Lucie Cekotová • Předmluva a Doslov 
P. Štěpán Smolen • Redakční spolupráce Jan 
William Dvořák

Vězeňské vzpomínky Silvestra Krčméryho 
jsou plné inspirace. Najdeme zde důraz na osob-

ní obrácení ke Kristu spojené s ochotou k mučednictví, na pevně 
strukturovaný vnitřní život opřený o ignaciánská rozjímání, na 
veřejnou angažovanost i na církev sestávající z malých společen-

ství Pánových učedníků. Především je zde však stopa onoho od-
vážného, až donkichotského apoštolátu, o nějž chtěl autor (po-
kud nebude popraven nebo umučen) usilovat v sovětském Rusku, 
případně v Číně, a proto tím směrem podle možnosti orientoval 
i své vzdělávání. Svědectví Silvestra Krčméryho, které může při-
pomenout memoáry Waltera Ciszka, bylo sepsáno až po pádu ko-
munismu a po naléhání přátel. Jim nakonec autor ustoupil a ne-
chal příběh svého zápasu s brainwashingem (vymývání mozku) 
zaznamenat, prý i pro případ budoucích totalit, které by se snad 
mohly snažit opět lámat křesťanovo svědomí.

Hesperion, z. s. • Brož., 130x190 mm, 192 stran, 269 Kč

PŘÍBĚH TEREZIE Z LISIEUX
Scénář Coline Dupuy • Ilustrace Davide Perconti a Francesco 
Rizzato • Kolorování Amélie Lefévre a Christian Lerolle 
Z francouzštiny přeložil Oldřich Selucký • Redakce Kateřina 
Lachmanová • Předmluva P. Olivier Ruffray, rektor baziliky 
sv. Terezie v Lisieux

Komiks pro malé i velké čtenáře. Terezie Martinová žila ve 
Francii v druhé polovině 19. století (1873–1897). V pouhých pat-
nácti letech vstoupila do kláštera karmelitek v Lisieux, kde přijala 
řeholní jméno „Terezie od Dítěte Ježíše a Svaté Tváře“. Postupně 
objevovala, že Bůh je milosrdný a plný lásky, kterou toužila roz-
lévat do srdcí všech lidí. Když jako velmi mladá vážně onemoc-
něla, představená kláštera ji vybídla, aby sepsala své vzpomínky 
z rodinného i duchovního života. Tak vznikla 
slavná kniha Příběh jedné duše, která dodnes 
oslovuje lidi po celém světě. Zdálo by se, že 
mladičká karmelitka bude záhy zapomenuta, 
ale Bůh měl jiné plány. Vbrzku byla svatořeče-
na a prohlášena patronkou misií.

Pavel Nebojsa – Doron • Váz., 220x290 mm, 
křídový papír, 50 stran, 289 Kč
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