
 NEMŮŽEME ŽÍT BEZ SPOLEČNÉHO SLAVENÍ EUCHARISTIE 

 Liturgie je vrchol, k němuž směřuje činnost 

církve a zároveň zdroj, z něhož vyvěrá veškerá její 
síla. Účast na eucharistické oběti je zdrojem a 
vrcholem celého křesťanského života. To 

vyznávají a učí Otcové shromážděni na II. 
Vatikánském koncilu (v konstituci o církvi LG 11 

a o posvátné liturgii SC 10). Je to učení a vyznání 
celé církve. Dosvědčuje to i smysl pro víru církve, 
jak jsem mohl vidět a zažít v naší farnosti. Velká 

touha po účasti na slavení eucharistie během 
omezení, která si vyžádala pandemie. Velká touha 

alespoň po adoraci svátostného Krista a svatém 
přijímání, když byly zakázány veřejné bohoslužby. 

A ještě výrazněji jsem zažíval tuto touhu u 
křesťanů z jiných farností, se kterými jsem se 
setkal, a kteří nemají zdaleka takové možnosti, 

které se nabízejí ve farnosti naší.  

 Pandemie jednou skončí a je velkou výzvou pro 
nás, abychom se ke slavení eucharistie (a ostatních 

svátostí) radostně vrátili svou plnou účastí. Vždyť 
v tomto ‚vrcholu a zdroji‘ naší víry a křesťanského 
života slavíme a zpřítomňujeme, zakoušíme a 

přijímáme velikonoční tajemství, vrcholný projev 
Boží lásky k nám a odpověď naší lásky k 

Trojjedinému, který se nám daroval v Kristu, a 
kterému se chceme darovat společně i jednotlivě i 

my. Vždyť ve slavení eucharistie se děje naše 
vykoupení.  

 K témuž vyzývá dokument kongregace pro 
Bohoslužbu a svátosti s názvem ‚S radostí se 

vraťme k eucharistii!‘, list o slavení eucharistie 
během pandemie a po ní, z 15.8.2020. Celé znění 

lze nalézt na http://www.liturgie.cz/clanky/a/s-
radosti-se-vratme-ke-slaveni-eucharistie. Papež 

František tento dopis schválil a nařídil jeho 
zveřejnění. Podepsán je Robert kardinál Sarah, 
prefekt kongregace. Shrnu zde několik myšlenek a 

několik citací ze zmiňovaného listu.  

 List připomíná otřesy, které vyvolala pandemie v 
dynamice společnosti na různých úrovních jejího 

života, a také omezení života křesťanského 

společenství, včetně jeho liturgického rozměru. 

Konstatuje, že přísné dodržování odstupu od 
druhých lidí, aby se zabránilo šíření viru, je sice 
nutné, ale ovlivňuje základní potřebu všech lidí být 

spolu vytvářet a udržovat vzájemné vztahy a také 
základní rys a rozměr křesťanského života – 

společenství mezi sebou v Bohu a s Bohem (v Kristu 
a s Kristem): „Kde jsou dva nebo tři ve jménu mém, 
tam jsem já uprostřed nich“ (Mt 18,20), „Setrvávali 

v apoštolském učení, v bratrském společenství, v 
lámání chleba a v modlitbách… Všichni kteří přijali 

víru, drželi pevně pohromadě a měli všechno 
společné.“ (Sk 2,42.44).  

 Připomíná také teologický význam naší 

společenské dimenze: Bůh je vztah a společenství 
osob v Nejsvětější Trojici. Pán, Ježíš Kristus, od 
počátku svého veřejného působení shromažďoval 

kolem sebe učedníky, aby měli účast na jeho životě 
a díle. List dále zmiňuje bytostnou potřebu 

společenství lidí, kteří sdílejí stejné hodnoty, 
základní lidské a duchovní skutečnosti, místo, čas, 
různé aktivity a kteří přispívají k budování 

společného dobra.  

 Křesťanské společenství nežije a ani nechce žít v 
izolaci. Žijeme ve společnosti v úsilí o společné 

dobro a zároveň s vědomím vlastní jinakosti: 
žijeme ve světě, aniž bychom k němu patřili a 

omezovali se jen na něj. Nezříkáme se společné 
odpovědnosti za svět a dobro všech lidí. List chválí 
a vyjadřuje vděčnost za velký smysl pro 

odpovědnost biskupů, kteří naslouchali úřadům a 
odborníkům, spolupracovali s nimi a neváhali 

pohotově činit obtížná a bolestná rozhodnutí, 
dokonce na dlouhou dobu zastavit účast věřících na 

slavení eucharistie.  

 List toto období vzdálení od Pánova oltáře 
nazývá ‚časem eucharistického půstu‘ který má být 
užitečný k tomu, abychom znovu objevili, jak je 

pro nás slavení eucharistie životně důležité, krásné 
a nesmírně drahé. Vyzývá naléhavě, abychom se, 

„jakmile to situace dovolí, vrátili k běžnému 

křesťanskému životu, kde budova kostela je náš 
společný domov a místo ke slavení liturgie, zvláště 

eucharistie, která je pro nás vrchol, k němuž 
veškerá činnost církve směřuje a současně zdroj, ze 
kterého vyvěrá veškerá její síla. Jak jen to bude 

možné, musíme se vrátit k eucharistii s očištěným 
srdcem, obnoveným úžasem a zesílenou touhou 

setkat se s Pánem ve společenství bratří a sester, 
být s ním, přijmout ho a nést ho k druhým spolu se 
svědectvím života naplněného vírou, láskou a 

nadějí.“  

 List cituje slova mučedníků z Abitinae (poč. 4. 
stol), kteří svým soudcům, tváří v tvář smrti, s 

klidným odhodláním odpověděli: „Bez toho, co 
náleží Pánu, nemůžeme žít“, a nabízí několik bodů 

k rozjímání (text je zkrácen):  

– Nemůžeme být křesťany a plně uskutečnit své 
lidství… bez Božího slova, které při slavení 
liturgie přijímá tvar a stává se živým slovem, které 
Bůh pronáší ke všem, kdo dnes otevírají svá srdce 
a naslouchají.  
 

– Nemůžeme žít jako křesťané bez účasti na oběti 
kříže, v níž se Pán Ježíš bez výhrad dává k naší 
záchraně od smrti a hříchu, a přidružuje nás k 
sobě a vede zpět k Otci. V objetí Ukřižovaného 
nachází veškeré lidské utrpení světlo a útěchu.  
 

– Nemůžeme být bez hostiny eucharistie, stolu 
Páně, ke kterému jsme zváni, abychom přijali 
zmrtvýchvstalého Krista, přítomného v tomto 
nebeské chlebu, který nás sytí v radostech a 
strastech naší pozemské pouti.  
 

– Nemůžeme být bez křesťanského společenství, 
rodiny Páně: potřebujeme se setkávat se svými 
bratry a sestrami, kteří mají podíl na Božím 
synovství, Kristově bratrství, povolání ke svatosti 
a úsilí o ně.  
 

– Nemůžeme být bez domu Páně, naším 
domovem, kde jsme se narodili víře, kde nás Pán 
pozvedá, když padneme, kde jsme objevili Pánovu 
přítomnost a jeho milosrdné obětí, kde jsme se 
zasvětili svému povolání, manželství či 
zasvěcenému životu, kde jsme se modlili, vzdávali 
díky, radovali se a plakali a kde jsme Otci 
svěřovali své blízké, kteří dokončili svou 
pozemskou pouť. 

– Nemůžeme být bez dne Páně, který dává světlo 
a smysl sledu pracovních dní i rodinným a 
společenským povinnostem 
 

 List dále oceňuje cennou službu sdělovacích 

prostředků vysíláním mše svaté pro nemocné… a 
pro všechny v časech, kdy společné slavení 
neexistovalo, ale zdůrazňuje, že žádné vysílání se 

nemůže rovnat osobní účasti, nebo ji dokonce 
nahradit. Povzbuzuje a zve k účasti na slavení 

liturgie ty, kteří ztratili odvahu, jsou vystrašení, a 
dlouho se neukázaly, anebo ztratili zájem.  

 Je zde zmínka o hygienických a bezpečnostních 

předpisech, které chrání nás všechny, a výzva k 
jejich zachovávání, ale vyzývá biskupy aby 
„obezřetným, avšak rozhodným jednáním zajistili, 

že veřejné orgány nebudou účast věřících na 
eucharistii omezovat na „shromáždění“ a stavět na 

roveň, nebo dokonce podřizovat různým formám 
odpočinkové činnosti“.  

 A dále, cituji: „Je třeba uznat, že věřící mají právo 

přijímat Kristovo tělo a klanět se Pánu přítomnému 
v eucharistii stanoveným způsobem a bez 
omezení, která jsou nad rámec hygienických 

předpisů stanovených orgány veřejné moci nebo 
biskupy…  

 Církev bude i nadále chránit lidskou osobu jako 

celek. Svědčí o naději, vybízí nás k důvěře v Boha 
a připomíná, že pozemské bytí je sice důležité, ale 

ještě mnohem důležitější je věčný život: náš cíl a 
naše povolání je mít věčný podíl na životě s 
Bohem. To je víra církve, o níž po staletí svědčí 

zástupy mučedníků a svatých, to je kladná zvěst 
osvobozující nás od jednorázového redukcionismu 

a ideologií.“ 

Zpracoval Pavel Kadlečík, salesián 


