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Pokud bychom chtěli podstatu 
a úlohu kněze vyjádřit v jedné 
větě, mohli bychom říci: Kněz je 

prostředníkem mezi Bohem a lidmi tím, 
že lidem zprostředkovává božské dary 
a Bohu přednáší modlitby lidu.

Možná si i někteří křesťané kladou 
otázku, zda moderní a vyspělý člověk 
21. století vůbec potřebuje pro svůj vztah 
k Bohu nějakého prostředníka, který svý
mi úkony, liturgickým oblečením a slovy 
připomíná spíše nějaký zjev z minulos
ti. Zkušenost ukazuje, že člověk by sice 
měl mít schopnost najít pravého Boha 
a žít s ním v bezprostředním vztahu, ale 
ve skutečnosti ho často nenachází, ane
bo ho najde jen s velkou námahou, anebo 
považuje za Boha něco, co Bůh vůbec ne
ní. Proto jsou prostředky a prostředníci, 
které nám dává Bůh, velmi důležití, aby 
nám zabezpečili přístup k Trojjedinému 
Bohu a přiblížili nám ho. Pravda je však 
i to, že kněz v určitém smyslu vystupu
je jako tajemná postava z minulých dob, 
vždyť jeho povolání má hluboké kořeny 
v biblických dějinách spásy.

Abychom lépe pochopili hodnotu 
a božskou autoritu kněze, velký a ne
ocenitelný dar Boží lásky, podívejme se 
nejprve na ustanovení kněžství v Písmu 
svatém.

Kněžství ve Starém zákoně

Bůh učinil vyvolený národ Izrael „krá
lovským kněžstvem“ a „svatým národem“ 
(srov. Ex 19,6). Zároveň však Bůh vyvo
lil lidi, jako byli Áron a kmen Levi, aby 
v zastoupení za lid vykonávali liturgic
kou a kněžskou službu: nejprve na pouš
ti a potom v chrámu v Jeruzalémě. Ve 
starozákonních knihách Exodus a Levi
ticus se mnoho píše o kněžích v té době 
v Izraeli. Když se někomu, kdo je poprvé 
na svěcení katolického kněze, zdá tento 
obřad příliš dlouhý, ať myslí na to, že ve 
Starém zákoně trvalo vysvěcení celý tý
den! (srov. Ex 29,35 a Lv 8,33) Až do de
tailu je popsáno, jak byli kněží ustanove
ni a pomazáni, jaké oblečení měli mít na 

sobě při slavení liturgie, především však – 
jaké oběti měli přinášet za lid. Na zákla
dě každodenní oběti byl Jeruzalém den 
co den posvěcován. Proto ho izraelský 
národ nazýval také „svaté město“. Ranní 
oběť kněží měla vyhladit hříchy noci a ve
černí oběť zase hříchy dne. Působivý je 
popis svátku smíření (hebrejsky Jom Kip-
pur) v 16. kapitole knihy Leviticus. V ten
to den vstoupil velekněz ve jménu národa 
do velesvatyně a pokropil krví kozla sli
tovnici (desku přikrývající archu smlou
vy) a tím vykonal smíření za své vlastní 
hříchy i za hříchy národa.

Jelikož starozákonní kněžstvo muse
lo neustále opakovat svoje oběti, bylo ne
schopné dosáhnout spásy a definitivního 
posvěcení, což se mohlo uskutečnit jedi
ně Kristovou obětí.

Kněžství Ježíše Krista

V Novém zákoně je v listě Židům 
označen Pán Ježíš jako ten velekněz, kte
rý zprostředkuje věřícím věčnou spásu: 
„Protože máme mocného velekněze, kte
rý vstoupil až před Boží tvář, Ježíše, Syna 
Božího, držme se toho, co vyznáváme.“ 

(Žid 4,14) Mohla by se naskytnout otáz
ka: Když je Ježíš velekněz, kdy přijal své 
kněžské svěcení?

Kněžství Pána Ježíše se nejsilněji zje
vilo a uskutečnilo v jeho utrpení, smrti 
a zmrtvýchvstání, když jednou provždy 
obětoval sebe samého za spásu lidí. Ale 
kněžství a duch oběti charakterizovaly 
celou pozemskou existenci Pána, a pro
to v jeho životě nebyl okamžik, kdy by 
nekonal jako kněz a neobětoval by se Ot
ci za hříšníky. Pro Ježíše byly život, oběť 
a kněžství jedno a totéž, a tato jeho kněž
ská identita se projevovala v každém je
ho konání.

Nebylo to tedy tak, že by kněžství při
jal pro určité události během svého živo
ta, například při poslední večeři anebo na 
Kalvárii, ale stal se knězem a prostřední
kem mezi Bohem a lidmi již ve chvíli, kdy 
přijal lidskou přirozenost.

V listě Židům autor poukazuje na to, 
že kněžství Pána Ježíše je v jistém smyslu 
spojeno s jeho příchodem na tento svět, 
když svému nebeskému Otci říká: „Obě
ti ani dary jsi nechtěl, ale dal jsi mi tělo. 
V zápalné oběti ani v oběti za hřích, Bože, 
jsi nenašel zalíbení. Proto jsem řekl: Zde 
jsem, abych konal, Bože, tvou vůli, jak je 
o mně v tvé knize psáno.“ (Žid 10,5–7)

Jean Galot, belgický profesor a teo
logický poradce svatého Jana Pavla II., 
proto shrnul realitu Ježíšova kněžství tě
mito slovy: „Kristus působil jako kněz… 
během (celého) svého pozemského živo
ta tím, že zde přinášel svoji vlastní oběť. 
Od první chvíle vtělení měl moc oběto
vat se jako smírná oběť Otci.“

Mariánský charakter  
Ježíšova kněžství

Když se Pán Ježíš už při vtělení stal 
prostředníkem a knězem, vyplývá z to
ho, že své kněžské svěcení, své pomazá
ní, své kněžské roucho a svoji štólu přijal 
v jistém smyslu v lůně Panny Marie. Po
ukazuje na to tradice církve, když předsta
vuje Pannu Marii jako velesvatyni anebo 
jako Boží chrám, do něhož vstoupil Kris
tus, Velekněz. Proklos, patriarcha Kon
stantinopole v 5. století, pln obdivu píše 
o tomto tajemství: „Ó chráme, ve kterém 
se Bůh stal knězem, a ve svém milosrden
ství, bez toho, aby změnil svoji podsta
tu, se oblékl do roucha podle řádu Mel
chizedechova!“

Svátostné kněžství
V jistém smyslu svátost kněžství představuje vyvrcholení svátostného života, ne-

boť Boží lid by bez kněze neměl přístup k ostatním svátostem, zejména ke svá-
tosti Eucharistie.
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V jednom kázání, které se připisu
je svatému Augustinovi, je Panna Ma
ria srovnávána s holí velekněze Árona, 
„protože přijala a porodila pravého kně
ze, o němž se praví: Ty jsi kněz navěky.“ 
A benediktin Egbert ze Schönau, který žil 
ve 12. století, přirovnává v jedné modlit
bě Pannu Marii k chrámu a velesvatyni: 
„Buď pozdraven, ty jedinečný svatostán
ku, který si Bůh sám v Duchu Svatém vy
světil. Buď pozdravena, ty svatyně svatých, 
kterou svým nevyslovitelným příchodem 
posvětil nejvyšší Velekněz.“ Tuto myšlen
ku potvrzuje i svatý Ludvík Maria Grig
nion z Montfortu, když ve svém traktátu 
O pravé úctě k Panně Marii říká: „Duch 
Svatý ústy otců nazývá svatou Pannu ta
ké východní bránou, kterou velekněz Je
žíš Kristus vstupuje a vychází do světa. 
Vstoupil jí poprvé a vrátí se jí i podruhé.“

Co jiného se dá vyvodit z tohoto nád
herného mariánského charakteru kněžství 
než to, že každý kandidát kněžství by měl 
své svěcení přijmout duchovně v Panně 
Marii, v tomto Božím domě a svatostán
ku Nové smlouvy jako výraz následová
ní Krista – Velekněze!

Svátostné kněžství

Pán Ježíš ustanovil svátostné kněžství, 
aby se tak milosti vykoupení a jeho kněž
ská láska rozšířily na všechny lidi všech 
dob. S tímto cílem si zvolil apoštoly, vy
učoval je a vystrojil je milostmi a dary, aby 
lidem zvěstovali jeho slovo a zprostředko
vali jim ve svátostech jeho milost. Ve ve
čeřadle před svým umučením řekl Pán 
Ježíš Dvanácti: „To čiňte na mou památ
ku.“ (Lk 22,19) Pověřil je, aby slavili jeho 
oběť, a osobně je vysvětil na kněze Nové 
smlouvy, jak o tom čteme v jeho velekněž
ské modlitbě: „Otče … Posvěť je pravdou; 
tvoje slovo je pravda. Jako ty jsi mne po
slal do světa, tak i já jsem je poslal do svě
ta. Sám sebe za ně posvěcuji, aby i oni byli 
vpravdě posvěceni.“ (Jan 17,17–19) Tou
to modlitbou jim dal podíl na své kněžské 
existenci, a to v takové míře, že již více ne
měli žít oni, ale v nich chtěl žít on. Stejně 
si později apoštolové vyvolili své následov
níky a ustanovili je, aby vedli svěřené cír
kevní obce, posvěcovali je vysluhováním 
svátostí a vyučováním. Spisy Nového zá
kona dosvědčují existenci nejen tří stup
ňů svěcení v raném apoštolském období – 
diakonát, presbyterát a episkopát, ale také 

existenci mimořádného obřadu vkládání 
rukou, kterým apoštolové světili své spo
lupracovníky a následovníky. Takto byli na 
svoji misii mezi pohany vystrojeni i Pavel 
a Barnabáš: „Když konali bohoslužbu Pá
nu a postili se, řekl Duch Svatý: »Odděl
te mi Barnabáše a Saula k dílu, k němuž 

jsem je povolal.« A tak po modlitbách 
a postu na ně vložili ruce a vyslali je k dí
lu.“ (Sk 13,2–3)

Apoštol Pavel si byl velmi dobře vědom 
svého kněžského povolání, které přijal, 
aby „byl služebníkem Krista Ježíše u po
hanů, konaje posvátnou službu Božímu 
evangeliu“ (Řím 15,16).

Zcela a navždy  
sjednocený s Ježíšem

V průběhu dějin se svátost kněžství roz
víjela a do její liturgie byly včleněny růz
né části, jako např. slavnostní oblékání 
mešního roucha, pomazání rukou a ode

vzdání obětní misky a kalicha atd. Avšak 
nejpodstatnějším, rozhodujícím okamži
kem kněžského svěcení zůstalo vkládání 
rukou a konsekrační modlitba biskupa. 
Tím kněz přijímá nesmazatelné zname
ní a tím je vysvěcený kněz disponován 
konat „v osobě Krista“, to znamená, že 
Kristus sám je přítomen uprostřed spole
čenství svých věřících a koná skrze kněž
ský posvátný stav.

Znamená to však i to, že svátostné 
kněžství není jen nějaká funkce, kterou 
je možné kdykoliv převzít a potom zno
vu libovolně zanechat. Jde zde o povolá
ní, které se dotýká nejvnitřnější podstaty 
kněze, protože ho to včleňuje do Ježíšo
va života a úplně ho s ním sjednocuje.

O této vnitřní proměně kněze hovo
ří už ve 4. století svatý Řehoř z Nyssy, 
a srovnává ji dokonce s proměněním, kte
ré se uskutečňuje při slavení Eucharistie: 
„Chléb je nejprve obyčejný chléb, ale když 
je svátostí posvěcen, nazývá a stává se Tě
lem Kristovým… Tatáž síla slova dělá ta
ké kněze ctihodným a důstojným, vysvě
cením je okamžitě oddělen od ostatního 
lidu. V jediném okamžiku se stává vůd
cem, předsedajícím, učitelem zbožnosti, 
vykonavatelem skrytých tajemství. A to 
bez toho, aby změnil tělo a podobu. Na
venek zůstává tím stejným, jakým byl, ale 
neviditelnou mocí a milostí je jeho nevidi
telná duše proměněna k lepšímu.“

„Samotný úřad kněze spočívá 
v tom, že je prostředníkem mezi Bo-
hem a lidmi tím, že lidu zprostřed-
kovává božské dary a přednáší Bohu 
modlitby lidu a před Bohem usmiřu-
je za hříchy.“ (sv. Tomáš Akvinský)
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Osobní posvěcení kněze

V takzvaných pastoračních listech Pís
ma svatého čteme, jak svatý apoštol Pa
vel vyzývá svého žáka Timoteje, aby si 
uchoval Boží dar, který přijal při svěce
ní: „Nikdo ať tebou nepohrdá proto, že 
jsi mladý; ale těm, kdo věří, buď vzorem 
v řeči, v chování, v lásce, ve víře, v čisto
tě. (…) Nezanedbávej svůj dar, který ti 
byl dán podle prorockého pokynu, když 
na tebe starší vložili ruce. Na to mysli, 
v tom žij, aby tvůj pokrok byl všem patr
ný.“ (1 Tim 4,12.14–15)

Tato výzva nám ukazuje, že kněz je 
povolán k tomu, aby se neustále posvě
coval a také svůj každodenní život při
nášel Bohu jako oběť. K tomuto životu 
oběti patří v latinské církvi i slib celibá
tu, který může být patřičně pochopen je
nom ve světle Krista Velekněze, který na 
zemi žil v celibátu.

Samozřejmě, že by kněžské úkony byly 
platné i tehdy, kdyby kněz nežil v soula
du se svojí vysokou hodností, podstatné 
je, aby při jejich vykonávání měl v úmyslu 
dělat to, co koná církev. Ale jeho kněžské 
působení má bezpochyby mnohem větší 
moc a přinese bohatší plody, pokud se 
i on sám snaží o vlastní posvěcení, a to 
i navzdory všem slabostem, kterými mů
že být obtížen.

Všichni kněží žijí denně ve vědomí, 
že nebeský poklad nosí v křehkých nádo
bách a že jsou odkázáni na pomoc sva
tých a všech těch, kteří je zde na zemi du
chovně a materiálně podporují.

Přesně v tomto smyslu se jednou jmé
nem všech kněží obrátil na své věřící sva
tý John Henry Newman, známý anglický 
konvertita a pozdější kardinál: „Nejsme 
žádní andělé z nebe, kteří se za vás při
mlouvají; jsme lidé, které milost a pouze 
milost udělala těmi, kteří se od vás odli
šují… A tak nezapomínejte na ty, kdo by
li služebníky vašeho smíření; a jako vás 
nyní prosí o smíření s Bohem, tak pros
te i vy, už jako usmíření, za ně, aby do
sáhli tohoto velkého daru vytrvalosti, aby 
zůstali v milosti až do hodiny smrti, aby 
se nestalo, že po tom, co kázali druhým, 
možná sami sebe zavrhli.“

Z Víťazstvo Srdca 146/2022  
přeložil a upravil -dd-

Kněz je největší dar, který nám 
daroval Pán Ježíš ve čtvrtek 
Svatého týdne. Je vzat ze svě

ta, žije ve světě, ale nepatří světu, ačkoliv 
je zde pro svět.

Je dítětem člověka, ale má moc pro
měňovat všechny v Boží děti.

Je chudý, ale může nás naplnit neko
nečným bohatstvím.

Je slabý, ale posiluje člověka Chle
bem života.

Je sluhou, ale mocní před ním ohý
bají kolena.

Je smrtelný, ale daruje nesmrtelnost.
Je světlem, a přece může setrvávat 

v temnotě.
Je solí, a přece může být bez chuti.
Přináší víru, ale sám ji nemusí mít.
Je povolán nést druhé, ale i on sám 

musí být nesen.
Jeho odpuštění je odpuštěním samot

ného Ježíše. Také jeho poselství je Ježí
šovým poselstvím: poselstvím radosti, 
světla a lásky. Říká se o něm, že je zpá
tečnický, ale vždy se snaží o skutečný 
pokrok. Obviňují ho z tmářství, ale ni
komu jinému není společnost zavázána 
víc než jemu.

* * *

Když je svatý, tak si ho nikdo nevší
má. Když je dobročinný, tak ho všichni 
přehlíží. Když zhřeší, s radostí ho pošla
pou. Lidé jsou ochotni každému odpus
tit, jen jemu ne.

Jeho oblíbenými přáteli jsou trpící, sla
bí, váhající a umírající. Je bratrem všech, 
a přece musí zůstat cizincem pro všechny.

Žije sám; bez toho, aby si založil ro
dinu. Usmívá se na rodící se život, žeh
ná přicházející smrti. Žehná lásku, ale 
sám takovouto lidskou lásku poznat ne
smí, protože jeho srdce patří Bohu, a te
dy všem bratrům a sestrám, a ne pouze 
jednomu stvoření.

Když slaví Eucharistii, je jen o něko
lik schůdků výše než ostatní, ale tehdy se 
dotýká nebe!

Když zpovídá, je zavřený ve tmě zpo
vědnice. Ale kolik světla je v jeho slo
vech, když říká: „Uděluji ti rozhřešení…“

* * *

Kněz „je vrcholem všeho stvoření“, 
jak říká svatý Ignác. Je obdařen výjimeč
nými schopnostmi. Dělá to, co nemohou 
ani andělé a ani Panna Maria: slaví oběť 
mše svaté a zpovídá. Kolik se jich odpo
ručuje do jeho modliteb, a to právem! 
Jestliže je obhájcem svých bratrů před 
Bohem, staví most mezi Bohem a bratry. 
Právě proto velký Monsabré (francouz
ský dominikán) říkával: „Můžete být tak 
velcí, jak chcete, ale nikdy nebudete tak 
velcí jako tento ubohý kněz, který slou
ží mši svatou.“

Až do konce časů bude kněz nejvy
hledávanějším, a přece nejnepochopitel
nějším člověkem; nejoblíbenějším a zá
roveň nejnenáviděnějším; nejžádanějším, 
ale přece právě jemu se vyhýbá nejvíce li
dí, jak říká Manzoni (italský spisovatel): 
„Je znamením nesmírné závisti a hlubo
ké úcty, neuhasitelné nenávisti a zároveň 
nesmiřitelné lásky a obdivu.“ Tak jako Je
žíš je „znamením, kterému budou odpo
rovat“. Kněz musí svoji nauku a posel
ství posilovat a dokazovat víc příkladem 
svého života než slovy. Jeho svědectví je 
o to těžší a náročnější, že je často povo
lán – podobně jako Ježíš – přinášet ni
koliv pokoj, ale meč. Tedy ne vratké pří
měří, ale meč rozhodnutí. Jeho život je 
proto neustálým bojem.

Musí žít ve službě druhým až do té mí
ry, že zcela zapomene na sebe a sám sebe 
obětuje. V nejdůležitějších a existenciál
ních okamžicích života – ať už radost
ných, anebo smutných – je kněz vždy po 
boku člověka. Musí sobě i svým bratřím 
a sestrám připomínat, že cílem není tato 
země, ale nebe.

Z Víťazstvo Srdca 146/2022  
přeložil a upravil -dd-

Kněz
Mezi italskými věřícími se traduje množství výroků o kněžském povolání a mno-

hé z myšlenek o povolání kněze se připisují svatému Otci Piovi. Zda je jejich au-
torem skutečně svatý Otec Pio, není zcela jisté. Všechny však dokonale a pravdi-
vě vystihují poslání kněze a jeho povolání.
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ZPOVĚĎ
Peter J. Matuška • Ze slovenštiny 
přeložila Isabela Oravová • Předmluva 
k českému vydání doc. Josef Beneš, Th.D.

Autor uvádí věřícího křesťana nenásil
ným způsobem do praxe přípravy na svá
tost smíření. Seznamuje jej s etickými aspek
ty, které souvisejí s daným tématem. Není 
však jen pouhým výčtem hříchů a provině

ní, ale zabývá se aktuálními problémy dnešního člověka (např. 
nezaměstnaností) a nevyhýbá se ani ožehavým tématům, jako 
jsou prostituce, homosexualita, manželská nevěra apod. Zámě
rem díla není drtit člověka pocitem viny, ale hledání správné ces
ty, a to v souladu s učením magisteria církve.

Matice cyrilometodějská s. r. o.  
Brož., 110x150 mm, 278 stran, 219 Kč

POUČENÍ O GENERÁLNÍ ZPOVĚDI 
A PODROBNÉ ZPOVĚDNÍ ZRCADLO
Karel Fr. Průcha • Upravil, rozšířil 
a doplnil Pavel Augustin a R. D. Radim 
Tutr

Generální zpověď, slovy sv. Františka Sa
leského, „osvobozuje naše srdce od mnohého 
nepokoje a propůjčuje duši pravý klid“. Při čet

bě pojednání a pročítání zpovědního zrcadla si mnozí z nás uvě
domí, jak nedostatečně a neplodně se až dosud zpovídali a jak 
nezbytně nutné pro duševní pokrok je v oblasti svého svědomí 
nastolit pořádek. Kajícího křesťana, který před zpovědí pociťuje 
ostych nebo si není jist, jak by se vlastně zpovídat měl, pak po
učení dobře navede a připraví k vykonání poctivé a řádné svaté 
zpovědi a mocně vybídne k nastoupení životní cesty dle vůle Bo
ží. Celý text, zejména pak zpovědní zrcadlo a připojené modlit

by se navíc skvěle hodí k přípravě před svatou zpovědí obecně, 
byť by nebyla zpovědí generální.

Nakladatelství Christianitas, s. r. o.  
Váz., 125x165 mm, 120 stran, 130 Kč

PŘÍPRAVA NA SVÁTOST  
SMÍŘENÍ DNES
P. Marek Dunda a kolektiv

Vyšlo s církevním schválením. Brožurka ob
sahuje důležité texty pro dobrou přípravu na 
svátost smíření. Zároveň je vynikajícím vodít
kem pro život v mravnosti, zvláště v otázkách 
sexuality. Je nesmírně potřebné, aby alespoň 

katoličtí věřící byli zevrubně informováni, neboť neinformova
nost pouze otevírá bránu různým předsudkům. V brožurce tak 
najdeme odpovědi na základní otázky týkající se svátosti smíření, 
průběh slavení této svátosti, zpytování svědomí (zpovědní zrca
dlo), praktické rady pro řešení nelehkých životních situací (např.  
umělé oplodnění, užití antikoncepce atd.).

Matice cyrilometodějská s. r. o. pro Res Claritatis, o.s.  
ve spolupráci s o.s. Hnutí Pro život ČR • Brož., A6, 48 str., 35 Kč

ZPOVĚDNÍ ZRCADLO PODLE SKUTKŮ 
MILOSRDENSTVÍ
Zpracoval Pavel Mareš • Z polštiny část 
textů přeložil Václav Vacek • Nihil obstat 
doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. S.S.L.

Smyslem tohoto prakticky zaměřeného zpo
vědního zrcadla je otevřít dveře naší duše a po

moci jejímu uzdravení. Vhodná pomůcka k dobré přípravě na 
svatou zpověď. Obsah: Svátost smíření je pozvání • Povzbuzení 
z Bible • Povzbuzení sv. Faustyny Kowalské • 5 podmínek dob
ré zpovědi • Skutky duchovního milosrdenství • Skutky těles
ného milosrdenství • Modlitby.

Karmelitánské nakladatelství • Brož., A6, 32 stran, 49 Kč
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