
O řezenské přednášce papeže Bene-
dikta XVI. toho bylo napsáno a řečeno 
již mnoho. Nebudu psát o tom, jestli je 
dobře, že Svatý otec řekl, co řekl a cito-
val to, co citoval, a jestli to řekl a citoval 
dobře.

Spíš si v těchto dnech, kdy se papež 
ne za zarputilosti, ale z odvahy prame-
nící v přesvědčení o Boží vůli pro tento 
svět, chystá na cestu do Turecka, kde to 
bublá rozporuplnými reakcemi již nyní, 
kladu otázku: Jak se cítí? Jak je Otci, kte-
rý musí unést pohled na násilí spojo-
vané s jeho slovy, když musí čelit růz-
ným spekulacím a když vidí, že se svět 
skutečně rozděluje tak, že dělení jde až 
k nejhlubšímu jádru země? Jak je člově-
ku s velkým srdcem? Osobě, která ne-
jenže cítí, ale taky objektivně má obrov-
skou zodpovědnost?

To, co pobouřilo muslimy, mělo za-
znít a domnívám se, že svou sílu dostal 
apel na staronový problém proto, že za-
zněl z úst papeže. Ale kdo jiný, kdo na 
prvním místě by měl dát lidem zprá-
vu o tom, že si nemůžeme vzít Boha do 
ruky jako zbraň a všedovolující záštitu, 
ale že je to právě Bůh, který trpí (spo-
lu se světem) násilí sám na sobě, a do-
konale prostý jakýchkoliv politických 
ambicí zprostředkovává pokoj a radost? 
Svatý otec otevřel poctivý, jednoznačný, 
přehledný a veskrze pravdivý dialog 
tím, že pojmenoval velký problém isla-

mizace Evropy, resp. její formy. Reakce 
na slova projevu (zaměřeného na vztah 
víry a rozumu) musí papeže bolet. Přes-
to se v následných prohlášeních objevu-
je jedno a totéž: Vážím si vás, vyznavači 
islámu a mám vás rád. Zkuste pochopit pra-
vý význam mých slov. Absolutně potřebuje-
me autentický dialog.

Bolest Svatého otce pramenící z neo-
choty lidí ho pochopit mu můžeme po-
moci nést. Většinou sami máme zkuše-
nost bolesti z nedorozumění, která u lidí 
nenajde zastání a do jisté míry se stává 
nesdělitelnou. V mnoha případech zů-
stává něco, co neumíme vyslovit. Něco, 
co naše srdce zaplavilo a co v něm dlou-
ho, ne-li napořád, zůstane.

Svatý otec v těchto týdnech jistě trpí 

bolestí světa, kterou nelze vyslovit a ne-
pochybně vidí — vidí do budoucna od-
sud, z naší přítomnosti. A tak ví, že to, 
co řekl, bylo potřeba, a že tnout do živé-
ho sice bolí, ale má-li vytéci hnis, musí 
se bolavé místo rozříznout. Ale stejně 
se ptám: Jak se dnes cítí Otec, který ví, 
že má být apoštolem a nástrojem míru 
mezi lidmi? Když důvěřuje Bohu, pak 
se určitě cítí dobře.

Jenže určitě k tomu taky potřebu-
je naši podporu, naši modlitbu a oběť, 
naše pochopení. Zvláště teď, před Turec-
kem.

Zdeňka Rybová
Se svolením autorky převzato 

z internetového serveru „Skleněný 
kostel“ (h�p://sklenenykostel.net.)
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Před Tureckem

Maria porodila jediného syna: jako je 
na nebi jednorozeným synem Otcovým, 
tak i na zemi je jednorozeným synem 
matčiným. A tato jedinečná panenská 
matka, jež se může honosit tím, že po-
rodila jednorozeného Syna nebeského 
Otce, objímá tohoto svého Jednorozené-
ho ve všech jeho údech. Neváhá se ne-
chat nazývat matkou všech, ve kterých 
poznává byť nedokonalou podobu své-
ho Krista.

Pramáti Eva, spíš macecha než mat-

ka, vydala své syny a dcery smrti dřív, 
než jim dala spatřit světlo světa. Byla 
sice nazvána matkou všech živých, spíše 
však se stala usmrtitelkou živých nebo 
rodičkou umírajících, neboť její rození 
není nic jiného než rozplozování k smr-
ti. A tak, protože Eva nebyla s to uká-
zat pravý smysl svého jména, naplnila 
jeho tajemství svým životem Maria: ona 
sama se stala matkou všech, kdo se zno-
vu rodí k životu, stejně jako Církev, je-
jímž je Maria obrazem a vzorem. Jestli-

že je vskutku matkou Života, skrze nějž 
mají život všichni lidé — neboť sama 
jej porodila — zajisté také dala určitým 
způsobem nový život všem, kteří měli 
z Krista žít.

A tak se na základě tohoto tajem-
ství poznává blahoslavená Kristova 
matka jako matka všech křesťanů a ta-
ké se jako jejich matka osvědčuje svou 
péčí a láskyplnou přízní. Nikdy se ne-
zatvrzuje vůči svým dětem, jako by ne-
byly její vlastní. Ačkoli jen jednou no-
sila pod srdcem plod, nikdy se nestala 
neplodnou, nikdy nepřestala vydávat 
plody lásky.

Tradice Otců
Z kázání bl. opata Guerrica z Igny
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Papež varuje teology, aby se nepodbízeli
6. října sloužil papež ve vatikánském 

Apoštolském paláci mši svatou pro čle-
ny Mezinárodní teologické komise. 
V promluvě řekl, že sklání-li se teolog 
před módními názory, prostituuje se.

„Mluvit tak, aby nám tleskali, říkat 
to, co lidé chtějí slyšet, sklánět se před 
diktátem obecného mínění, to je prosti-
tuce slova i duše,“ řekl papež s odkazem 
na 1. list Petrův.

„Teolog potřebuje určitou cudnost, 
díky níž se nepodrobuje takovýmto stan-
dardům, neusiluje o potlesk, ale o po-
slušnost vůči pravdě,“ pokračoval. „A 
jsem přesvědčen, že toto je fundamentál-
ní ctnost teologa: kázeň, tvrdá kázeň po-
slušnosti pravdě, jež nás činí spolupra-
covníky pravdy, ústy pravdy, abychom 
se nepřizpůsobovali dnešní řece slov, ale 
abychom byli skutečně očištění a cud-

ní skrze tuto poslušnost pravdy, tak aby 
v nás mluvila pravda.“

Papež připomněl, že podle svatého 
Tomáše Bůh není objektem, ale subjek-
tem teologie: „Ten, kdo v teologii pro-
mlouvá, je Bůh sám: a naše řeč i myš-
lení slouží jen k tomu, aby byl slyšen, 
aby slovo Boží našlo prostor v tomto 
světě.“

Teolog dosáhne očištění „v tichu 
a kontemplaci“. Cílem je, aby „Bůh byl 
stále přítomen v naší duši a transformo-
val celé naše bytí“.

Ale krásným povoláním teologa je 
hovořit, uzavřel papež. „To je jeho po-
slání: v užvaněnosti naší doby, v inflaci 
slov předkládat ta podstatná slova. Ve 
slovech se zpřítomňuje Slovo, Slovo, jež 
vychází z Boha, Slovo, které je Bůh.“

Zenit

Fatimské hnutí putovalo 
do Fatimy

Královéhradecký emeritní arcibiskup 
Mons. Karel Otčenášek s generálním se-
kretářem České biskupské konference 
Mons. Ladislavem Hučko a biskupem 
Mons. Janem Eugenem Kočišem za cír-
kev řeckokatolickou odletěli bezpro-
středně po národní svatováclavské pouti 
do Lisabonu a odtud do mezinárodní-
ho centra Světového apoštolátu Fatimy 
v Domus Pacis, aby zde doprovázeli čtyř-
denní společnou pouť 150 Čechů a Ukra-
jinců v portugalské Fatimě, kde nyní vr-
cholí přípravy na rok 2007, 90. výročí 
zjevení a slavnostní posvěcení baziliky 
Nejsvětější Trojice.

Při společné mezinárodní bohoslužbě 
ocenil biskup Antonio Marto životní svě-
dectví arcibiskupa Karla, vězně komunis-
tického režimu, a společně s celou tribu-
nou, zástupci církve i poutníky z celého 
světa jemu i naší zemi vyjádřili uznání 
velkým potleskem. Životní idea „Uni-
verzálního spřátelování“, kterou zpraco-
val arcibiskup Otčenášek byla v letošním 
roce také oceněna Svatým Stolcem. Jak 
vyjádřil manažer Domus Pacis, Carlos Sar-
raiva, je to poprvé od zahájení jeho služ-
by, co biskup Antonio takto přĳal poutní-
ky ze zahraničí ve Fatimě.

Fatimské hnutí

Je-li Bůh mužského rodu, muži bĳí manželky
Anglikánská církev vydala směrnice, 

podle nichž věřící nemají o Bohu mluvit 
v mužském rodě, protože to podněcuje 
násilí vůči ženám. Sděluje to agentura 
LifeSite News s odvoláním na Daily Mail 
ze 4. října. Mluví-li se o Bohu jako o Otci 
a Pánu, jde o zkreslení křesťanské víry, 
říká dokument s názvem „Reagovat na 
domácí násilí. Směrnice pro pastorač-
ní odpovědnost“, podepsaný Dr.Rowa-
nem Williamsem, arcibiskupem z Can-
terbury.

Ženám škodí i křesťanská spiritualita 
sebezapření, protože odrazuje oběti do-
mácího násilí od hledání pomoci. Tyto 
ženy se dokonce mohou domnívat, že je-

jich utrpení má výkupnou hodnotu.
Anglikánský klérus má napříště při 

bohoslužbách používat genderově neut-
rální výrazivo.

Daily Mail přináší také rozhořčené re-
akce duchovních, kteří soudí, že je to na-
opak právě tento dokument, který hrubě 
zkresluje křesťanské učení o sebezáporu 
a oběti.

Simon Calvert z „Křesťanského insti-
tutu“ (evangelikální think-tank) prohlá-
sil: „Oni snad vážně navrhují, abychom 
odhodili staletí židovsko-křesťanského 
učení kvůli nějaké nedopečené feminis-
tické teorii!“

LifeSite News

Vietnam: „Vězení je pro 
kněze posláním“

Na Vatikánském rozhlase promluvil 
P. Joseph Nguyen Kong Doan, který strá-
vil 12 let ve vězení jako kontrarevolucio-
nář. Narodil se ve Vietnamu a byl vysvěcen 
jako jezuita v roce 1970. Po studiích v Římě 
byl poslán do Vietnamu. Krátce poté padl 
Saigon a komunisté se ujali moci. Brzy po 
té byl P. Doan odsouzen na 15 let. „Nikdy 
jsem ten rozsudek nepovažoval za tragé-
dii,“ řekl. „Pro mne to bylo poslání“.

Byl neoficiálním kaplanem ve věze-
ní, kam kněží neměli přístup. Přítomnost 
kněze vnímali vězni s úctou, i nekřesťané. 
Mše svaté se sloužily tajně. Dnes se situace 
lepší, v zemi je už sedm seminářů plných 
mladých lidí. Církvi se začíná dařit vést 
dialog se státem. P. Doan citoval svatého 
Petra, podle něhož „musíme být vždy při-
praveni vydat počet ze své naděje“.

Vietnam má 80 milionů obyvatel, 
z nichž 80 % nepraktikuje žádné nábo-
ženství. Katolíků je něco přes 6 milionů 
a 80–90 % z nich je aktivních. 

Zenit

Mučednická církev v Iráku
9. října byl v Iráku unesen P. Paulos 

Eskandar, syrsko-pravoslavný duchov-
ní. Po dvou dnech bylo nalezeno jeho 
bezhlavé tělo. Tělesné ostatky P. Eskan-
dara byly 12. října pohřbeny v Mosú-
lu. Podle agentury AINA, kterou cituje 
agentura Asia News, vraždu spáchala za-
tím neznámá islámská skupina.

AINA také uveřejnila dopis od irácké-
ho kněze, který uprchl do Švédska a popi-
suje teroristickou kampaň proti křesťanům 
v Iráku. P. Adris Hanna varuje, že křesťané 
v Mosúlu a Bagdadu jsou zastrašováni. Ně-
kolik kněží bylo uneseno, dívky jsou zná-
silňovány a vražděny: v křesťanské čtvrti 
Albasra byl před několika dny ukřižován 

čtrnáctiletý chlapec. Píše i o skupině řehol-
nic, které byly brutálně napadeny cestou 
z Bagdádu do jordánského Ammánu.

P. Hanna prosí: „Musíme něco udělat, 
aby se ten masakr zastavil!“ Arcibiskup 
Kirkúku Mons. Louis Sako, řekl agentu-
ře Asia News, že situace křesťanů v Iráku 
se stále více komplikuje.

Emigrace křesťanů začala už za iránsko-
-irácké války a pokračovala během embar-
ga. Křesťané se radovali z pádu Sadáma 
Husejna a očekávali, že v zemi nastane vlá-
da zákona. To se nesplnilo, říká arcibiskup. 
Přesto nabádá křesťany, aby neodcházeli 
a pomohli zachránit Irák svou službou.

Asia News
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USA: Teologie patří k základu univerzitního vzdělání
Harvardská univerzita ustavila komi-

si pro reformu obecného základu, která 
má formulovat filosofii povinného zá-
kladu výuky na této elitní univerzitě, jež 
patří k nejstarším v USA. Ve své před-
běžné zprávě konstatovala komise, že 
jedním z ústředních témat univerzitního 
vzdělání je vztah víry a rozumu. „Nábo-
ženství je skutečností života ve 21. stole-
tí,“ říká se v zprávě.

Naprostá většina studentů příleži-
tostně nebo často diskutuje o nábožen-
ských otázkách. Na univerzitě — často 
poprvé — řeší otázku vztahu mezi svou 
vírou a praxí na jedné straně, a vírou 
a praxí jiných studentů na straně dru-
hé, a posléze vztahu víry obecně k seku-
lárnímu a intelektuálně-akademickému 
světu.

Navíc má náboženství politický roz-
měr, vnitřní i mezinárodní. Politici za-
čínají chápat, že úspěch v mezinárod-

ních záležitostech závisí na pochopení 
úlohy náboženství v konkrétních spo-
lečnostech. S náboženstvím se absol-
venti univerzity budou setkávat jak bě-
hem studia, tak v profesionálním životě. 
Proto komise žádá, aby kurs „Vztah ro-
zumu a víry“ byl pro všechny studenty 
povinný. Obsah tohoto kursu může být 
různý: může se soustředit na vztah poli-
tiky a náboženství, přírodních věd a ná-
boženství, kultury a náboženství, epis-
témologie a náboženské víry atd. Nejde 
přitom o to, vštípit studentům konkrét-
ní náboženské stanovisko, ale pomoci 
jim pochopit vztah mezi náboženskými 
a sekulárními institucemi, myšlenkami 
a formami praxe. Studenti se také mu-
sejí naučit přesněji chápat svou vlastní 
víru a hodnoty. To jim mj. pomůže stát 
se informovanějšími a inteligentnějšími 
občany.

Harvard University

BBC jako Radio Jerevan
V českém tisku se objevily zprávy o po-

řadu BBC, v němž se tvrdí, že vatikánský 
dokument Crimen solicitationis z roku 1962 
stanoví, že sexuální přestupky kněží mají 
být projednávány v naprosté tajnosti. Od-
povědnost za tento dokument přičítá BBC 
Benediktu XVI., který tehdy měl údajně být 
prefektem kongregace pro nauku víry.

Jak z dokumentu vyplývá, nebyl 
v době jeho vzniku prefektem Kongre-
gace pro nauku víry (jež se tehdy jmeno-
vala Svaté oficium) Josef Ratzinger, ale 
kardinál Alfredo O�aviani.

Dokument stanoví kanonickou pro-
ceduru v případě, že kněz chce využít 
zpovědi k tomu, aby získal penitenta 
pro sexuální aktivitu. Jde výlučně o pří-
pady, k nimž dojde v kontextu zpovědi. 
A jelikož je zpověď chráněna absolutním 
tajemstvím, musí i projednávání deliktu 
probíhat v utajení. Chráněn je tím kajíc-
ník, nikoli zpovědník. Svědky jsou totiž 
jen oni dva.

Pokud zneužití zpovědi skutečně vy-

ústí do sexuální aktivity, jde o jiný delikt, 
který nepodléhá utajení, protože tato akti-
vita pochopitelně není součástí zpovědi.

Dokument uvádí, že kněz, který sku-
tečně ve zpovědi sváděl kajícníka k se-
xuální aktivitě, musí být suspendován 
a zbaven všech kněžských privilegií. 
To platí vždycky, ať se zločin týkal dětí 
nebo dospělých.

V oddílu 18 dokument stanoví, že 
každý katolík má absolutní povinnost 
vznést kanonické obvinění proti kně-
zi, který se ho/ji snažil ve zpovědi svést 
k sexu. Katolík, který to neohlásí, je ex-
komunikován: to platí i v případě, že se 
kněz už ze svého zločinu vyzpovídal.

Biskupové Anglie a Walesu vyda-
li několik prohlášení, v nichž obviňu-
jí BBC z protikatolické podjatosti: arci-
biskup Vincent Nichols z Birminghamu 
prohlásil: „BBC jako veřejnoprávní sta-
nice by se měla stydět za takovýto stan-
dard žurnalismu.“

CWN, CBS, Zenit

Prohlášení biskupů 
českých a moravských 

diecézí k projevu 
Benedikta XVI. v Řezně
Hradec Králové: My, biskupové čes-

kých a moravských diecézí, vyjadřuje-
me podporu papeži Benediktu XVI. při 
jeho postojích v otázkách neslučitelnosti 
víry a násilí, které prezentoval mimo jiné 
při své přednášce na univerzitě v Řezně. 
Odmítáme postoje všech, kdo opětov-
ně rozdmýchávají nepochopení pape-
žových slov a vytváří tak spory, hrozby 
a další pohnutky vedoucí k násilí.

Připojujeme se k prohlášení Apoš-
tolského stolce, který opakovaně potvr-
zuje, že papež Benedikt XVI. chce „pěs-
tovat postoj respektu a dialogu s ostatními 
náboženstvími a kulturami, samozřejmě 
také s islámem“. Papež radikálně odmí-
tá nábožensky motivované násilí. V jeho 
přednášce zaznívá i varování západní 
kultuře, aby se vystříhala „opovržení Bo-
hem a cynismu, který má za to, že zesměšňo-
vání posvátna může být projevem svobody“.

Vždyť sám Svatý otec ve své encykli-
ce Deus caritas est napsal, že křesťanství 
je založeno na lásce ke všem lidem růz-
ných náboženství.

Také my, biskupové České biskupské 
konference, vyzýváme k vzájemnému 
dialogu a respektu mezi kulturami a ná-
boženstvími, který vnímáme jako velmi 
potřebný nejen v současnosti, ale také 
pro budoucnost.

V Hradci Králové 11. 10. 2006

Půst pro školy a farnosti v Kongu
Britská katolická charita CAFOD po-

řádala i letos tradiční „postní den“ 6. říj-
na, kdy si tisíce lidí odřeknou oběd a při-
spějí katolickým školám a farnostem 
v Kongu. Pomůže se tak oblastem, po-
ničeným občanskou válkou, jež přinesla 

hlad a nouzi. Cílem je nejen pomoci li-
dem hmotně, ale podnítit je ke spoluprá-
ci přes hranice etnických skupin. Loni se 
vybralo 1,78 milionů euro a o rok dříve 
1.7 milionů euro.

SIR

Laos: Kněz a katecheta 
mají být kanonizováni
V dubnu 1960 zavraždilo Pathet Lao, 

komunistické hnutí, P. Maria Borzagu 
a katechetu Thoje Xyooje Paola. Oba byli 
velmi mladí. Letos, na svátek Panny Ma-
rie Růžencové, byl s oběma zahájen ka-
nonizační proces v Tridentu.

P. Borzaga se narodil v Tridentu roku 
1932. Ve dvaceti letech vstoupil k Oblá-
tům Neposkvrněné Panny Marie. V ro-
ce 1957 se vypravil jako misionář do La-
osu. Sloužil horalské komunitě Hmong 
a osudného dne se vypravil do jejich 
vesnice Pha Xoua.

Katecheta Thoj Xyooj Paolo patřil ke 
kmeni Lao. Narodil se roku 1941 a byl 
pokřtěn otci Obláty. Poslední léta před 
smrtí úzce spolupracoval s P. Borza-
gou.

Asia News
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Jedná se o zfilmování „Rad zkušeného ďábla“
Oblíbená kniha C. S. Lewise Rady zku-

šeného ďábla má být zfilmována.
Sděluje to agentura KATH.NET s od-

voláním na server Narniaweb.
Na přípravách pracuje producent 

Ralph Winter a Randall Wallace, který 
napsal scénář pro Statečné srdce.

Rady zkušeného ďábla vyšly v roce 
1942. Kniha popisuje korespondenci pe-
kelného státního tajemníka s jeho nezku-
šeným synovcem, který má přivést mla-
dého anglického gentlemana na špatnou 

cestu. V 31 dopisech vysvětluje zkušený 
ďábel méně zkušenému ďáblu povahu 
lidské přirozenosti a umění ďábelských 
svodů.

C. S. Lewis, klasický filolog a filosof, 
se narodil roku 1898 v Severním Irsku. 
Působil jako literární vědec.

Na cambridgeské univerzitě vedl 
katedru anglické literatury středově-
ku a renesance. Kromě toho vydal řadu 
knih a apologetických spisů.

KATH.NET

Náboženství nemůže bát důvodem k nenávisti
Při setkání s členy židovské Anti-

difamační ligy prosil papež Boha, aby 
požehnal každé snaze vymýtit ze světa 
„zneužití náboženství jako omluvy pro 
nenávist a násilí“.

Papež žádá, aby se náboženští, po-
litičtí, akademičtí i ekonomičtí činite-
lé vážně snažili zlepšit kvalitu dialogu 
mezi národy a kulturami. To si vyžadu-
je vzájemné porozumění a společné pře-
svědčení, že je třeba budovat společnost 
na spravedlnosti a míru.

Židé, křesťané a muslimové mají 
mnoho společných názorů a mohou 
i musejí spolupracovat v řadě humani-
tárních i společenských oblastí, řekl pa-
pež.

Benedikt XVI. připomněl deklara-
ci 2. Vatikánského koncilu Nostra aetate, 
jež odmítá nenávist a perzekuci vůči Ži-
dům, požaduje překonat konflikty mi-

nulosti a vytvořit nová pouta přátelství 
a spolupráce. Řekl, že od vydání této de-
klarace byla učiněna řada kroků vpřed 
a vyjádřil naději, že upřímný dialog 
bude pokračovat.

Antidifamační liga je sdružení zalo-
žené v USA roku 1913, jež čelí antisemi-
tismu a netoleranci.

V březnu letošního roku vznesl ka-
tolický publicista Vi�orio Messori ná-
vrh, aby v katolickém prostoru byla 
zřízena organizace podobná této Lize. 
Jako důvod uvedl pomluvy a dezin-
formace, které se o Církvi každoden-
ně šíří.

Podotkl, že většina katolíků ztratila 
historické povědomí, nikdo se nena-
máhá, aby proti těmto jevům vystou-
pil a snažil se uvést věci na pravou 
míru.

Zenit, RC

O andělech

V Bibli, ve Starém i Novém zákoně, 
je na dvě stě sedm záznamů, ve kterých 
je přímá zmínka o andělu, andělech. 
Asi nejvíce se slovo anděl s různými 
obměnami vyskytuje v Knize Zjevení 
sv. Jana.

Andělé jsou tématem, které rovněž 
propojuje Starý zákon s Novým, Starý 
Izrael s tím novým. Anděl je vždy bytos-
tí, která má nějaký úkol. Vždy, když ten 
úkol splní, odchází, ať už se jedná o an-
děla z knihy Tobiáš, nebo anděly z ji-

ných biblických příběhů.
Za nejdůležitější anděly však pova-

žuji ty, kteří byli okolo Krista. To jsou 
například anděl, který se ukázal pas-
týřům nebo anděl z Josefova snu, an-
dělé, kteří obsluhují Ježíše potom, co 
by pokoušen satanem, ale také anděl, 
který dodává Kristu posilu v Getse-
manech, možná i andělé čekající na 
učedníky a ženy na místě, kam uloži-
li Ježíše.

V Ježíšově životě se objevují i pad-

lí andělé, a to ať na poušti nebo při jeho 
působení. I tito mají své úkoly. A i oni 
odchází po splnění úkolu kvůli oslavě 
Ježíše a jeho Otce.

Tento krátký exkurz ukončím biblic-
kou myšlenkou: „Někteří pohostili an-
děly, aniž by to věděli.“

Snad jednou budeme hodni té mi-
losti.

Jan Krůta
Autor je studentem Blízkovýchodních 

studií na FF ZČU v Plzni.

Nový elán pro Evropu
Od 9. do 11. října se ve francouzském 

Clermont-Ferrandu konal seminář epi-
skopátu EU o hodnotách pro kontinent. 
Vztahoval se k jubileu Římské smlouvy 
z března 1957.

Biskupové konstatovali, že od zamít-
nutí návrhu Evropské ústavy Holand-
skem a Francií se Evropa nachází v krizi 
legitimity, v krizi identity a v krizi ko-
munikace. Právě proto by se křesťané 
měli angažovat pro Evropu.

Projekt EU podporovali všichni pa-
pežové, připomněli biskupové — od Pia 
XII. až po Benedikta XVI. Podpora evrop-
ského projektu je proto úkolem zejména 
pro křesťany. Je třeba vrátit Evropě elán a 
znovu najít hodnoty, na nichž stojí.

La Croix

Německo: Veřejná 
modlitba růžence

13. října k večeru se mnichovský arci-
biskup kardinál Friedrich We�er, modlil 
před mariánským sloupem na Marián-
ském náměstí růženec „za město, za zemi, 
za svět“. Tajemství čerpal ze „světelného 
růžence“, který zavedl Jan Pavel II.: tento 
růženec připomíná důležité body Ježíšo-
va veřejného působení — křest v Jordá-
ně, zázrak v Káni Galilejské, zvěstování 
Božího království, zjevení na hoře Tábor 
a ustavení eucharistie při poslední veče-
ři. Tradice veřejné modlitby růžence byla 
ustavena ve Svatém roce 2000 a opakuje 
se — s odkazem na fatimské zjevení — 
každý rok 13. října.

KATH.NET

ZPRÁVY
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Mezinárodní modlitební konference pro život ve Fatimě
Maria, tobě svěřujeme celou oblast života

Poutní místo Fatima v Portugalsku 
se počátkem října stalo místem setkání 
poutníků z více než čtyřiceti zemí světa. 
Ti zde na mezinárodním modlitebním 
kongresu pro život přišli prosit o obno-
vení kultury života. Celé setkání bylo in-
spirováno třemi církevními dokumenty 
od tří papežů. Dotýkají se otázek ochra-
ny a předávání lidského života: Encykli-
ka Humanae Vitae od Pavla VI., instruk-
ce Kongregace pro nauku víry Donum 
Vitae, kterou podepsal její prefekt Jo-
sef kardinál Ratzinger, tedy dnešní pa-
pež Benedikt XVI., a konečně i encykli-
ka Evangelium Vitae papeže Jana Pavla II. 
který v jejím závěru s hlubokou důvě-
rou uvádí prosbu, která se stala mo�em 
celé konference: Maria, tobě svěřujeme ce-
lou oblast života (EV 105).

Fatima a kultura života
Právě pro tuto roli Matky Boží, Pan-

ny Marie se místem setkání skupin usi-
lujících o obnovení kultury života stala 
právě Fatima. Třem dětem se v roce 1916 
zjevila Panna Maria a žádala od nich je-
diné — pokání za ubohé hříšníky. Když 
dětem ukázala, kolik duší jde do zatra-
cení, a budoucí nesmírné utrpení skrze 
druhou světovou válku pro hříchy, kte-
rých se lidé dopouštěli, dělaly tyto děti 
vše, aby co nejvíce duší z věčné záhuby 
zachránili. Tyto děti pochopily to, co vy-
jádřil později Jan Pavel II. slavným ter-
mínem kultura života a měli odvahu se 
proto ni s heroickým úsilím obětovat. 
Kultura života totiž nejsou jen otázky 
kolem zabíjení dětí před narozením, an-
tikoncepce či eutanázie, ale v hlubší ro-
vině se jedná o obnovení kultury, která 
vede k trvalému životu s Bohem na věč-
nosti a je opakem kultury smrti, jejíž ko-
řeny i cíl jsou v pekle, dnes tak naivně 
vysmívanému a zpochybňovanému.

Svědectví modlitby
Tyto myšlenky se na konferenci opět 

a opět vracely. Snad nejvíce zde byl ten-
to důraz na otázku věčného života pa-
trný v několika přednáškách Mons. 
Philipa J. Reillyho. Ten se od konce osm-
desátých let minulého století prakticky 
denně modí před klinikami, kde jsou 
prováděny umělé potraty. Do těchto 
modlitebních setkání se za tu dobu po 
celém světě zapojilo nespočet kněží, ře-
holníků i biskupů. Nemodlí se zejména 

za děti, které jsou zde před narozením 
zabíjeny. Tyto drahocenné děti Boží ko-
nec konců nespáchaly nic zlého a jejich 
budoucnost na věčnosti není beznaděj-
ná. Ti, kdo nejvíce potřebují naše mod-
litby jsou totiž lékaři a pomáhající perso-
nál. Oni velmi dobře vědí, k jakému zlu 
se dnes a denně propůjčují a jejichž ži-
votem a budoucností je ovzduší kultury 
smrti a to včetně smrti věčné — zatrace-
ní, nenajdou-li se lidé, kteří jim vyprosí 
obrácení.

Osvěta i laskavost
Veřejnost, a to zvláště mladí lidé 

zpravidla neví, co se za bílými zdmi děje 
a jsou vděčni, když hloubku zla mohou 
včas nahlédnout alespoň prostřednic-
tvím fotografií, dokumentů a textů. Tak 
mají následně dost síly se tomuto zlu 
vzepřít. Oproti nim jsou lékaři a často 
i ženy po umělém potratu již v tak zou-
falé temnotě, že nemá smysl jim zdůraz-
ňovat, jak temná jejich temnota vlastně 
je. Když se denně pohybují v pekle, není 
třeba jim říkat, že za to, co dělají, i do 
pekla patří. Právě naopak, lidé, kteří se 
před klinikami a nemocnicemi po celém 
světě modlí, jim svým nezištným kajícím 
sebeobětováním v dešti, horku i mra-
zu přibližují, že existuje odpuštění a po-
moc, která přesahuje tento svět a oni za 
ni pro ně i jejich oběti prosí. Pro tyto lidi 
zaprodané hříchu a kultuře smrti je to 
ozvěna prosby, kterou se dnes díky třem 
malým dětem z Fatimy modlí denně při 
růženci mnoho miliónů lidí: Pane Ježí-
ši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pe-
kelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, 
zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce 
potřebují.

Prosby za Portugalsko
Reakce portugalského tisku na celou 

konferenci nenechala na sebe dlouho če-
kat a setkání se dostalo na přední strán-
ky tisku a televize. V Portugalsku totiž 
v těchto dnech v parlamentu levice opět 
otevírá otázku umělých potratů a chce 
současnou legislativu chránící nenaro-
zené děti i matky zlikvidovat. Proto i or-
ganizátoři prosili, aby všichni, kdo mo-
hou, za Portugalsko prosili.

Fatimské poselství
Osobní, ale hlavně společenské hříchy 

z počátku 20. století, jejichž trestem byla II. 
světová válka s 50 milióny mrtvých, nám 
ukazují, že Fatima není přeslazený mari-
ánský kult s plastickými madonami za dvě 
eura. Fatima není vyhrožování, ale bolestné 
volání Matky k dětem celého světa, které se 
řítí vlastní svéhlavostí do záhuby. Srovná-
me-li dnešní společensky uctívané hříchy 
— homosexualitou počínaje a tzv. repro-
dukčními právy konče — provázené ma-
sovými odpady od víry se situací z počát-
ku 20. století, je realistické vzít vážně ona 
varování, neboť pravý mír vyžaduje zdra-
vou morálku zakotvenou v Bohu. A tak 
ani naše reakce nemůže být laciná, ale má-
-li mít smysl, bude vyžadovat všechny síly 
těch, kteří slyší hlas církve, aby se podařilo 
obnovit kulturu života, dokud je čas. Mini-
málně demografové jednoznačně varují, že 
už ho mnoho nezbývá. Může nás však na-
plňovat nadějí, že kultura života nutně zví-
tězí — navíc Kristus již zvítězil. Na nás jen 
je, na čí stranu se přidáme — necháme-li se 
unášet davem, nebo se obrátíme a vydáme 
se na namáhavou cestu.

Mgr. Radim Ucháč
Autor je prezidentem Hnutí Pro život ČR.
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Bitva u Lepanta a růženec

Už podruhé zavítal do Olomouce 
se svými přednáškami polský domi-
nikán, otec Bogusław Kochaniewicz, 
profesor mariologie na Papežské uni-
versitě sv. Tomáše Akvinského (Ange-
licum) v Římě a člen Mezinárodní pa-
pežské mariánské akademie. Po první, 
vědecké přednášce o via pulchritudinis 
(cestě krásy) v mariologii Jana Pavla 
II., kterou přednesl na teologické fa-
kultě v Olomouci v úterý 19. září, měl 
ve čtvrtek 21. září veřejnou přednášku 
na půdě olomouckého dominikánské-
ho kláštera. Jejím tématem byl vliv bi-
tvy u Lepanta na rozvoj modlitby rů-
žence.

Historické okolnosti 
bitvy u Lepanta

Přednáška otce Bogusława byla roz-
dělena do tří částí. V první části se za-
býval historickými okolnostmi bitvy 
u Lepanta. V ní barvitým a živým způ-
sobem vylíčil, jak se turecká flotila, jež 
v průběhu 15. a 16. století vyhrávala 
jednu bitvu za druhou a získala pověst 
neporazitelné armády, v roce 1571 shro-
máždila v řecké zátoce Lepanto před 
branami Itálie.

Tehdejší papež, svatý Pius V., si byl 
vědom vážnosti situace. Díky jeho ini-
ciativě byla založena Svatá liga kato-
lických států, která proti Turkům vy-
slala své loďstvo pod velením Juana 
de Austria. Ke střetu obou flotil do-
šlo v neděli 7. října 1571. Křesťanská 
flotila byla rozestavěna do tvaru kříže 
a turecká do tvaru půlměsíce. I když 
Turci měli převahu (měli 274 lodí 
oproti 195 lodím křesťanským), kato-
lické loďstvo je zdrcujícím způsobem 
porazilo, a tak je připravilo o věhlas 
neporazitelné armády. Toto vítězství 
bývá srovnáváno s vítězstvím křes-
ťanských vojsk u Poitiers v roce 732. 
Tehdy byl zastaven postup Arabů do 
Evropy, nyní postup Turků. Zpráva 
o vítězství katolických vojsk dorazi-
la do Říma 22. října. Svatý Pius V. se 
však měl o tomto vítězství dozvědět 
už dříve v mystickém vidění, kterého 
se mu dostalo během růžencových po-
božností za vítězství, konaných každý 
den v chrámu Santa Maria sopra Mi-
nerva v Římě.

Přímluva Panny Marie Růžencové
Druhá část přednášky byla věno-

vána náboženské zkušenosti kolem 

tohoto vítězství, neboť bylo připsá-
no přímluvě Panny Marie Růžencové. 
Svědčí o tom výrok benátského sená-
tu: Ne síla, ne vojska, ne vůdcové, ale Rů-
žencová Panna Maria způsobila vítězství. 
Existuje zde určitá obdoba mezi tou-
to bitvou a bitvami Izraelitů ve Sta-
rém zákoně. Podobně jako se Izraeli-
té modlili o Boží přízeň před bitvou, 
tak i křesťanské vojsko se před bitvou 
u Lepanta modlilo růženec. Podobně 
jako Izraelité zakoušeli Boží pomoc 
během bitvy, zakusilo tuto pomoc na 
přímluvu Panny Marie i křesťanské 
vojsko.

Podobně jako Izraelité děkovali po 
bitvách Bohu za vítězství, které v někte-
rých případech bylo důvodem pro zave-
dení každoročně se opakujícího svátku, 
připsali i papežové a věřící lid vítězství 
u Lepanta mimořádné pomoci a přímlu-
vě Panny Marie a zavedli na jeho počest 
zvláštní svátek.

Rozvoj modlitby růžence
Třetí část přednášky se zaobírala 

samotným vlivem vítězství u Lepan-
ta na rozvoj růžence, především na 
ustanovení svátku Panny Marie Rů-
žencové, který se postupně z místní-
ho svátku stal svátkem celé univer-
zální Církve. Tak nejprve svatý Pius 
V. povolil v roce 1572 růžencovému 
bratrstvu v katalánském Martorelu, 
aby slavilo 7. říjen jako svůj patronát-

ní svátek.
Jeho nástupce Řehoř XIII. vydal 

v roce 1573 bulu, kterou dovoluje sla-
vit svátek růžence první říjnovou ne-
děli v každém kostele, v němž je kap-
le či oltář Panny Marie Růžencové. 
Tím odpovídá na žádost bratří do-
minikánů. V roce 1671 rozšířil papež 
Klement X. slavení tohoto svátku na 
všechny kostely bez výjimky, avšak 
pouze na území pod vládou španěl-
ské koruny. Na základě petic Apoš-
tolskému stolci bylo toto privilegium 
přiznáno později i některým jiným 
státům.

Konečně roku 1716, kdy bylo do-
saženo dalšího vítězství nad turecký-
mi vojsky v Maďarsku, zavedl papež 
Klement XI. slavení tohoto svátku 
v celé Církvi. Lev XIII., velký růžen-
cový papež druhé poloviny 19. stole-
tí, ustanovil, aby růžencová bratrstva 
slavila v den svátku Panny Marie Rů-
žencové procesí. Tento papež také 
oficiálně vyhlásil celý měsíc říjen 
jako měsíc růžencový a přikázal, aby 
se každý den v říjnu recitoval růže-
nec a mariánské litanie, i když už 
předtím blahoslavený Pius IX. vy-
zýval věřící k účasti na růžencových 
pobožnostech v říjnu a obdařil je od-
pustky.

P. Štěpán Maria Filip OP
Autor je kaplanem kostela Neposkvrněného 

Početí Panny Marie v Olomouci.
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Jaký je rozdíl mezi duchovní pří-
tomností Pána Ježíše tam, kde je v lás-
ce a modlitbě více lidí spojeno, a mezi 
reálnou přítomností Pána Ježíše v Nej-
světější svátosti? Co je to „duchovní” 
přítomnost?

Eva Peroutková

Náš Pán Ježíš Kristus je, jak praví zná-
má slova pseudoatanášského vyznání 
víry, „perfectus Deus“ a „perfectus homo“ 
— „dokonalý Bůh“ a „dokonalý člověk”, tj. 
má božskou a lidskou přirozenost. Mu-
síme proto rozlišovat mezi přítomností 
jeho božství a přítomností jeho lidství. 
Jako Bůh je celý a podstatně přítomen 
úplně všude, protože spolu s Otcem 
a Duchem Svatým všechno, co je, stvo-
řil, udržuje v existenci a řídí. To je, mys-
lím, poměrně jasné. Poněkud kompliko-
vanější vzhledem k našemu chápání je 
však to, co se týká přítomnosti Kristova 
lidství: k této přítomnosti také vpodstatě 
směřuje naše otázka.

Náš Pán nyní nepobývá mezi námi 
tak, jak pobýval zhruba před dvěma tisí-
ci léty v Palestině, neboť svým slavným 
nanebevstoupením definitivně vstoupil 
do nebeské slávy. Na druhé straně on 
sám slíbil, že zůstane se svou Církví po 
všechny dny jejího pozemského putová-
ní: „Hle, já jsem s vámi po všechny dny až 
do konce světa!” (Mt 28, 20).

Způsoby, jakými je Pán Ježíš jako člo-
věk přítomen ve své putující, neboli bo-
jující Církvi zde na zemi jsou pak různé. 
Církev sama o tom vícekrát učí, nejšíře-
ji zřejmě papež Pavel VI. ve své eucha-
ristické encyklice Mysterium fidei — Ta-
jemství víry (z 3. září 1965). Tam přímo 
uvádí: „Kristus je přítomen ve své Círk-
vi, když se modlí, neboť on je to, kdo 
«se modlí za nás a modlí se v nás a ke 
komu se modlíme my»¹.” Jak je vidět, 
Pavel VI. zmiňuje jako první tu Kristo-
vu přítomnost, na kterou se odvolává 
otázka.

Encyklika pokračuje a píše o dalších 
způsobech Ježíšovy přítomnosti: „On je 
přítomen ve své Církvi, když koná skut-
ky milosrdenství, a to nejenom proto, 
že když činíme něco dobrého jednomu 
z jeho nejmenších bratří, děláme to sa-
motnému Kristu, nýbrž také proto, že je 

Přítomnost Krista

to Kristus, kdo skrze Církev koná tyto 
skutky (…).

„Je přítomen ve své Církvi, když pu-
tuje a touží dojít do přístavu věčného 
života, neboť přebývá v našich srdcích 
skrze víru a prostřednictvím Ducha Sva-
tého v nich rozlévá lásku (…).

„(…) je přítomen ve své Církvi, když 
káže, neboť Evangelium, které ona zvěs-
tuje, je slovem Božím a je hlásáno jedi-
ně jménem a autoritou Krista, vtěleného 
Syna Božího (…)

„Je přítomen ve své Církvi, když řídí 
a vede lid Boží, poněvadž posvátná moc 
pochází od Krista a Kristus, «Pastýř pas-
týřů», stojí při pastýřích, kteří ji vykoná-
vají (…).

„Mimoto je Kristus přítomen ještě 
vznešenějším způsobem ve své Církvi, 
když jeho jménem přináší oběť mše sv. 
a udílí svátosti (…).”

Když encyklika takto vypočítala roz-
ličné způsoby Pánovy přítomnosti, uza-
vírá poukazem na přítomnost „nej-
vznešenější”: „Ještě jiný je způsob, a to 
nejvznešenější, jímž je Kristus přítomen 
ve své Církvi ve svátosti Eucharistie.”

Všechny tyto způsoby Kristovy pří-
tomnosti jsou tajemné — nevidíme Pána 
přímo, ale zahaleně a pouze očima víry 
—, ale zároveň skutečné čili reálné, a ne 
pouze obrazné. Přesto pouze v přípa-
dě přítomnosti v Nejsvětější svátosti se 
tato skutečná, neboli reálná skutečnost 
zvláštním způsobem zdůrazňuje a navíc 
se mluví, jak jsme právě viděli, o „nej-
vznešenější” přítomnosti. Proč? Odpo-
vídá nám opět encyklika Mysterium fidei: 
„Tato přítomnost se nazývá ´skutečná´ 
ne výlučně, jako by ostatní nebyly ´sku-
tečné´, ale je to přítomnost vynikající, 
protože je podstatná, tj. že tímto způso-
bem je přítomen Kristus, Bůh a člověk, 
naprosto celý.”² Schválně je zde zdů-
razněno slovo: podstatná, protože v tom 
spočívá vyjímečnost Kristovy eucharis-
tické přítomnosti.

Encyklika Mysterium fidei svým pod-
tržením Pánovy podstatné přítomnosti 
v Eucharistii vědomě navazuje na slav-
ná slova Tridentského koncilu o tom, že 
náš Pán Ježíš Kristus je přítomen v Nej-
světější svátostí oltářní „vere, realiter 
et substantialiter” — „opravdu, skutečně 

a podstatně”³. Tridentský koncil pak kla-
de tuto Kristovu podstatnou přítomnost 
do protikladu s jeho přítomností „virtu-
te” — „mocí”. Je tedy rozdíl mezi pod-
statnou přítomností, kdy sám Kristus je 
přítomen, a virtuální či „duchovní” pří-
tomností, kdy je přítomen jen svým pů-
sobením, svou mocí, jako je např. rozdíl 
mezi mou osobní přítomností a mou pří-
tomností v tom, kdo vykonává mé na-
řízení. Podstatně je náš Pán přítomen 
pouze v nebi a v Eucharistii a ve všech 
ostatních případech je přítomen pouze 
virtuálně.

Uvedený rozdíl mezi podstatnou 
a virtuální přítomností ještě více vysvit-
ne, když si uvědomíme, že v případě 
Eucharistie „proměňováním chleba a ví-
na nastává” — jak opět slavnostně vy-
hlašuje Tridentský koncil — „změna celé 
podstaty chleba v podstatu těla Krista, 
našeho Pána, a celé podstaty vína v pod-
statu jeho krve.”⁴ Chléb tedy přestá-
vá být chlebem a stává se živým Kristo-
vým tělem, tj. tělem s krví, lidskou duší 
a božstvím; obdobně víno přestává být 
vínem a stává se živou Kristovou krví, 
tj. krví s tělem, lidskou duší a božstvím. 
Obojí — chléb a víno — se tudíž promě-
ňují v celého Krista a z obojího zůstáva-
jí zachovány jen případky čili způsoby, 
které skrývají skutečně a podstatně pří-
tomného Pána a zároveň na jeho přítom-
nost ukazují. O Eucharistii tak můžeme 
v plném a přísném slova smyslu říci: „To 
je Kristus”. Otec Armando Bandera OP, 
významný španělský teolog 20. století, 
to vyjádřil stručně, ale hutně, když na-
psal: „(…) když říkáme eucharistie, to, co 
říkáme ve skutečnosti, je Ježíš.”⁵

K něčemu takovému v případě jiných 
způsobů Kristovy přítomnosti nedochá-
zí. Ku příkladu muž se ve chvíli svého 
kněžského svěcení stává Kristovým kně-
zem, je do něho vtištěna pečeť kněžské-
ho svátostného charakteru, a on pak jed-
ná v Kristově moci a jeho jménem, když 
např. při mši sv. říká: „Toto je mé tělo”. 
Nepřestává však být sebou samým, ne-
dochází k jeho podstatné změně, takže 
o něm nemůžeme říci v plném a přís-
ném slova smyslu to, co můžeme říci 
o Eucharistii: „To je Kristus”.

Řada čtenářů vyjádřila přání seznámit se stanoviskem učitelského úřadu na různé aktuální otázky. Na 
zaslané dotazy týkající se víry a mravů odpovídají kněží Řádu bratří kazatelů (dominikánů) s úmyslem 
stanovisko Církve srozumitelně zprostředkovat. Dotazy lze zasílat na korespondenční adresu redakce 
uvedenou v tiráži.
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22. 10. Neděle Iz 53,10–11, Žl 33, Žid 4,14–16, Mk 10,35–45
  29. neděle v mezidobí
23. 10. Pondělí Ef 2,1–10, Žl 100, Lk 12,13–21
  sv. Jan Kapistránský
24. 10. Úterý Ef 2,12–22, Žl 85, Lk 12,35–38
  sv. Antonín Maria Klaret
25. 10. Středa Ef 2,2–12, Iz 12,2–6, Lk 12,39–48
  sv. Kryšpín

26. 10. Čtvrtek Ef 3,14–21, Žl 33, Lk 12,49–53
  sv. Rustik
27. 10. Pátek Ef 4,1–6, Žl 24, Lk 12,54–59
  sv. Frumencius
28. 10. Sobota Ef 2,19–22, Žl 19, Lk 6,12–19
  sv. Šimon a Juda

NA ZÁVĚR

Liturgická čtení

29. 10. Neděle Jer 31,7–9, Žl 126, Žid 5,1–6, Mk 10,46–52
  30. neděle v mezidobí
30. 10. Pondělí Ef 4,32–5,8, Žl 1, Lk 13,10–17
  sv. Marcel
31. 10. Úterý Ef 5,21–33, Žl 128, Lk 13,18–21
  sv. Wolfgang
  1. 11. Středa Zj 7,2–4.9–14, Žl 24, 1 Jan 3,1–3, Mt 5,1–12a
  Slavnost Všech svatých

  2. 11. Čtvrtek Mdr 3,1–9, Žl 116, Řím 8,14–23, Mt 25,31–46
  Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
  3. 11. Pátek Flp 1,1–11, Žl 111, Lk 14,1–6
  sv. Martin de Porres
  4. 11. Sobota Flp 1,18b–26, Žl 42, Lk 14,1.7–11
  sv. Karel Boromejský

Podobně, když se více lidí spojí v lás-
ce a modlitbě — a tím se dostáváme pří-
mo k položené otázce —, Pán Ježíš je jistě 
v nich a mezi nimi podle svého příslibu 
skutečně přítomen, ale pouze virtuálně, 
a ne podstatně: vždyť ti lidé nepřestávají 
být sami sebou a nestávají se v přísném 
slova smyslu Kristem.

Možná ještě pár vyjasňujících slov 
ke Kristově virtuální přítomností: V je-
jím případě, jak jsme se snažili vysvět-
lit, je Kristus ve svém lidství přítomen, 
protože působí svou silou. Kristovo lid-
ství je zde ovšem jen nástrojem jeho bož-
ské moci. Když např. kněz udílí ve sva-
té zpovědi odpuštění hříchů, Pán Ježíš 
je jako člověk jistě virtuálně přítomen, 
protože je to on, kdo v té chvíli v kně-
zi působí, ale Kristovo lidské působení 
je tu pouze nástrojem jeho božské moci, 
neboť odpuštění hříchů je vposledku 
božským účinkem. Kristova virtuální 
přítomnost je tudíž přítomnost Kristo-
vy božské moci procházející skrze jeho 

dokončení ze strany 7 lidství, či — podle obrazného vyjádře-
ní kardinála Charlese Journeta, dalšího 
významného teologa 20. století — Kris-
tovo božské působení „zabarvené” jeho 
lidstvím.

Tím se dostáváme k další doplňují-
cí poznámce: I když jsme na počátku na 
jedné straně správně rozlišili mezi pří-
tomností Kristova božství a přítomností 
jeho lidství, na druhé straně platí, že tam, 
kde je náš Pán přítomen svým lidstvím 
— ať podstatně či virtuálně —, je také 
nerozlučně přítomen svým božstvím: na 
to jsme ostatně už v průběhu naší úvahy 
trochu naráželi. Vždyť Kristovo lidství 
a božství nejsou sice smíšeny, ale nejsou 
také odděleny. Neplatí to ovšem obecně 
opačně: že by totiž tam, kde je Kristus 
přítomen ve svém božství, byl také vždy 
přítomen ve svém lidství. Když např. 
jako Bůh (spolu s Otcem a Duchem Sva-
tým) dává všemu bytí a všechno v bytí 
udržuje, činí tak pouze jako Bůh, a ne 
prostřednictvím svého lidství.

 Na závěr se pokusme o shrnutí: Jedi-

ně v nebi a v Eucharistii je Pán Ježíš pří-
tomen jako člověk skutečně a podstatně. 
Ve všech ostatních případech je Kristus 
přítomen jako člověk sice skutečně, ale 
virtuálně, tj. působí zde svým lidstvím 
jako nástrojem své božské moci. Máme 
tudíž Kristově eucharistické přítomnos-
ti projevovat zvláštní úctu, a přitom ne-
opomíjet a nepřehlížet ostatní způsoby 
jeho přítomnosti.

P. Štěpán Maria Filip OP

Poznámky:
¹ Papež zde cituje slova sv. Au-

gustina z jeho výkladu na žalmy: In 
Ps. 85, 1: PL 37, 1081.

² Tato slova encykliky cituje také Ka-
techismus katolické Církve [dále jen: KKC], 
čl. 1374.

³ Tato slova Tridentského koncilu jsou 
uváděna ve stejném článku KKC.

⁴ Tato slova Tridentského koncilu jsou 
opět uváděna v KKC, čl. 1376.

⁵ A. Bandera: La Virgen e los Sacramen-
tos. Madrid, Rialp 1978, str. 141.


