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Věstník Kněžského bratrstva sv. Petra
Bratři a sestry! 
PAX Domini sit semper vobiscum! 
Tento rok je pro nás čechy radost-
ný a  nadějný, neboť naši semina-
risté přijmou svěcení: bratr Jakub 
Zentner bude vysvěcen na kněze 
2. července a  pak můžeme počí-
tat s  jeho primiční Mší svatou, ke 
které jste již nyní všichni zváni. 
Podrobnosti se dozvíte v tomto vy-
dání Klíče. Alois Nešpor a Štěpán 
Šrubař přijmou v květnu jáhenské 
svěcení – poslední předstupeň ke 
kněžskému svěcení, které přijmou 
– dá-li Pán – příští rok. Tím se ot-
vírá pro naši vlast v dohledné době 
pravidelnější a  intenzivnější apo-
štolát kněžského bratrstva sv. Petra 
v naší na víru chudokrevné vlasti. 
Hlavním tématem tohoto Klíče je 
proto svátost kněžství. 

Nedávno bylo v  popředí pozor-
nosti téma Eucharistie v  životě 
Církve u nás v našem národě, když 
naši biskupové z  vnuknutí Ducha 
Svatého uspořádali Národní eu-
charistický kongres od 15. – 17. říj-
na 2015 v  Brně, první kongres po 
revoluci v  našich zemích. To se 
týká přímo realismu svátosti kněž-
ství, neboť Eucharistie bez svátosti 
kněžství je nemyslitelná a ti první, 
kdo byli svědky a  přijali svátost 
kněžství od samotného Krista, byli 
apoštolové. Vlastně lze říci, že ka-
tolický křesťan je ten, kdo plný rea-
lismus bere vážně – nic nevynechá, 
nic nepřecení, nic nepodcení. Platí 

to úplně pro všechno, s čím člověk 
přijde ve svém životě do styku. 
A samozřejmě se to týká i realismu 
slov, která náš Pán vyslovil a která 
jsou zachycena v Evangeliích. Jistě-
že Pán toho řekl mnohem více 
a podrobněji o všem možném, než 
máme v  Evangeliích zaznamená-
no, ale otázce Eucharistie sv.  Jan 
věnuje velkou pozornost. V  šesté 
kapitole svého Evangelia o tom po-
drobně mluví a  pak konkretizaci 

toho, co se stalo při Poslední veče-
ři, vystihuje jednou větou: „…pro-
jevil jim svou lásku až krajnosti“ 
(srv. Jan 13,1). Co to znamená, mů-
žeme dobře zjistit ze všech Evange-
lií, která nás informují, co a  jak 
bylo. Sv. Jan ve svém Evangeliu na 

konci píše: „Je však ještě mnoho ji-
ných věcí, které Ježíš vykonal. Kdy-
by měla být vypsána každá zvlášť, 
myslím, že by celý svět neobsáhl 
knihy o  tom napsané“ (Jan 21,25). 
Eucharistie a svátost kněžství spo-
čívá na realismu samotného Kris-
ta, jak On o  tom mluvil a  jak to 
ustanovil. Ovšem je třeba jít do 
hloubky, do hlubin Ježíšova nitra 
a být vnímavý k  tomu, jak On vi-
děl věci a jak je řešil. Jsou úchvatná 
slova sv. Jana, jakými vyjádřil dění 
při Poslední večeři, při které Pán 
ustanovil svátost kněžství - „Proto-
že miloval svoje, kteří byli ve světě, 
projevil jim lásku do krajnosti“ (Jan 
13,1). Ta slova vyjadřují, o co šlo.

Snad by bylo možno celou tu re-
alitu eucharistickou vyjádřit mod-
litbou D. Romaina, opata z  Cal-
catu: „Ty pane Ježíši vstupuješ se 
svým nekonečným božstvím do 
oblasti roviny lidství, spojuješ se 
s  lidstvím. Možno také říci: vklá-
dáš svou nekonečnou moc do své-
ho lidství. Ty člověk na zemi, věč-
ný Syn věčného Otce, proměňuješ 
vodu ve víno, rozmnožuješ chle-
by, křísíš lazara, projevuješ svou 
všemohoucnost v  rovině lidského 
života, zasahuješ svou všemohouc-
ností do lidských problémů a řešíš 
je. To dáváš najevo i  při Poslední 
večeři. Svou všemohoucnost proje-
vuješ i v oblasti denních věcí. ‚To je 
mé Tělo…, toto je má Krev…‘. Tvé 
slovo má ohromnou sílu, a  tu sílu 
dáváš a svěřuješ člověku, knězi, aby 

Kněžské svěcení udílené biskupem 
Athanasiem Schneiderem pro FSSP 
v roce 2014 v Omaze, USA
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on Tvým jménem činil totéž co Ty. 
Co má kněžský charakter v Tvém 
životě, to svěřuješ člověku, kterého 
zapojuješ do svého kněžství, takže 
on Tvým jménem a  mocí (in per-
sona Christi) uskutečňuje jakožto 
Tvůj nástroj to, co jsi uskutečnil Ty 
při Poslední večeři.“ 

Všechno to, co se děje před promě-
ňováním, je přípravná fáze – jsou 
to přípravné obřady, které mají ale 
velkou váhu a staví kněze do správ-
né pozice, totiž do pozice hříšníka, 
člověka v propastné vzdálenosti od 
svatosti Boží – a  přesto vyvolené-
ho jako nástroj k  uskutečňování 
věčného plánu Božího, který chce 
vytvořit věčnou říši Boží a dát lid-
ským tvorům účast na své vlastním 
životě. Pak to vlastní – centrum 
Mše svaté – proměňování, kdy jako 
Kristův nástroj vyslovuje a jedná in 
persona Christi, jak ho k tomu Pán 
pověřil a  skrze Církev mu udělil 
kněžským svěcením moc učinit to 
ve Tvém jménu“. 

To, co se děje na oltáři, nedě-
lá kněz, ale Ježíš Kristus skrze 
kněze. Pak opět po proměňování 
kněz stojí u oltáře dál jako hříšník 
a zástupce Církve a v jejím jménu 
BOHU OTCI představuje, nabízí 
a obětuje v úchvatných modlitbách 
samotného Krista – věčného Syna 
věčnému Otci na smír a  k jeho 
oslavě za Církev a celý svět, i za ty, 
kteří Bohu odpírají uznání. Nabízí 
Bohu to nejcennější, co zde na zemi 
vůbec máme k dispozici. V atmo-
sféře nadpřirozenosti přitom ale v 
naprosto reálné dimenzi kněz na-
bízí, obětuje a  představuje Syna, 
ve kterém má Otec zalíbení (srv. 
Mk 1,11; Mt 3,17; Jan 10,17) k osla-
vě a díkům i smíru za naše hříchy. 
Mše svatá je na zemi největší my-
slitelnou oslavou OTCE. Jistěže 
výrazy a slova pro to, co se děje na 
oltáři po proměňování, se mohou 
zdát smělé a  přehnané, a  to i  ne-
jednomu věřícímu v dnešní době. 
Ano, mohou se zdát, ale katolík 

– a  vlastně každý člověk – se má 
ponořit do obsahu a významu slov 
a samozřejmě si položit otázku, co 
je vlastně ta realita? To, co vidím? – 
Anebo, je možná to vnější, povrch-
ní jen část reality a  to pravé jádro 
je někde uvnitř? Na ořechu vidíme 
jen tvrdou skořápku, ale to hlavní 
je skryto. A  tak si znovu můžeme 
uvědomit moderní postoj katolic-

kého křesťana, který vyjádřil vel-
ký myslitel moderní doby Theodor 
Haecker (1889-1945): „Nejnaléha-
vější povinností člověka je, aby nic 
z reality nevynechal, nic nepřehlédl, 
i kdyby to bylo jakkoliv ve světě za-
haleno a skryto. Vymaňte se ze své-
ho úzkého horizontu (…) každoden-
ních úkolů, které jsou ovšem nutné. 
Ale chraňte se před duchovní skle-
rózou.“ To se týká i pohledu na Mši 
svatou. člověk si musí uvědomit, 
že i  když se tvrzení Církve může 
zdát na pohled – mírně řečeno – 
nerealistické, přesto to má Církev 
podloženo samotným Kristem 
v Evangeliu a následně i poznatky 
empirické (T. Neumannová, Marta 
Robin, lanciano, Bolsena, Fatima, 
lurdy atd.), a  nese to tedy punc 
pravdy, kterou by každý člověk měl 
přijmout. 

Že to není realitě vůbec vzdálené, 
můžeme si pro srovnání všimnout 
každodenní banální zkušenosti 
– že totiž s  podobnými situacemi 
vnější a  vnitřní reality jsme stále 
konfrontováni a jednáme často ni-
koliv podle toho, jak se nám něco 

jeví, ale s vědomím, jaké to a ono 
skutečně je. 

Koh-i-noor, největší diamant na 
světě, který je umístěn v koruně an-
glické královny, před vybroušením 
vypadal jako větší kamínek. Hrály 
si s ním černošské děti, až náhod-
ný chodec si ho všiml, poznal jeho 
hodnotu a vyměnil ho za bezcenné 
barevné korálky. Obě strany byly 
šťastné: děti se těšily z  barevných 
sklíček, kupec z  nesmírné ceny 
diamantu. Před nějakou dobou 
se v  aukční síni Sotheby ś kona-
la dražba, kde byl obraz českého 
Krumlova od českého expresionis-
ty Egona Schieleho prodán za 12,7 
milionu liber (přes 570 milionů 
korun). Ani odborníci z londýnské 
aukční síně nečekali tak obrovskou 
sumu. Obraz odhadovali maxi-
málně na 7 milionů liber. Navenek 
„plátno (asi 1 m2) pomalované bar-
vami“.

Co to bylo za realismus, který 
vedl P. Josefa Toufara, faráře v čí-
hošti, který v  adventu 1949 při 
kázání ukázal na svatostánek se 
slovy: „Zde je mezi námi náš Spa-
sitel“? Všichni asi známe, jaký byl 
problém pro STB se s tím vypořá-
dat, když zjistili potom dodatečně 
vychýlený kříž nad svatostánkem, 
který se při těch slovech kýval 
a  který vidělo mnoho lidí. Když 
chtěli na P.  Toufarovi, aby pode-
psal přiznání, že pohyb křížku in-
scenoval sám, za strašného nesne-
sitelného mučení a bití to skutečně 
podepsal, pak, když trochu povolili 
v mučení, to odvolal a oni v nepří-
četné zuřivosti přistoupili znovu 
k strašnému bití, k podpisu ho ale 
nepřinutili, a zemřel. Jaký to byl re-
alismus v duši kněze P. Toufara, že 
tak jednal? – Jaký to byl realismus 
u kněží, kteří v koncentrácích a gu-
lazích za úděsných a  riskantních 
podmínek sloužili Mši sv., jaký to 
byl realismus u kněží, kteří za fran-
couzské, španělské, mexické revo-
luce tajně obcházeli věřící – s rizi-
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kem, že přijdou o  hlavu, budou-li 
dopadeni – a  věřícím poskytovali 
posilu svátostmi a  především po-
krmem Těla Kristova? 

Jaký realismus spočíval v  mysli 
lékaře MUDr. ladislava Kubíčka, 
který se tajně v dobách komunistic-
ké totality připravoval na kněžství, 
pak byl tajně vysvěcen biskupem 
Štěpánem Trochtou 7. února 1967 
a po 34 letech kněžské činnosti byl 
zavražděn na faře v  Třebenicích? 
Jaký realismus spočíval v  tom, 
když různé velké postavy dějin, 
kardinál J. H. Newmann, Ratisbo-
ne, J. Wiechert, konvertovali do 
katolické Církve a  snažili se pro-
žívat své kněžství naplno tak jako 
nesčetní světci – sv.  Don Bosco, 
sv.  P. Pio, sv.  Ignác, sv.  Jan Nepo-
mucký? A  samozřejmě v  součas-
né době ohromné množství kněží 
a biskupů. Jistěže někdo okamžitě 

podotkne – a jaký realismus spočí-
vá v tom, že mnozí kněží odpadli, 
dopustili se pohoršlivých skandá-
lů atd.? Jistě! Střízlivý realismus 
nesmí zavřít oči i  před takovými 
případy. Kněz nepřestal svým svě-
cením být člověkem a smutný pří-
pad Jidášův potvrzuje, že i ten, kdo 
je v těsné blízkosti Pána, je bohužel 
schopen odpadu a hříchu. 

člověku se v  mysli promítají dě-
jiny kněžství krvácející Církve od 
začátku až dodnes. A půjde to tak 
dál, nepřijdou-li zvláštní nepříjem-
né situace válečného či přírodního 
charakteru, že budou možná věří-
cím uřezávány hlavy a v první řadě 
kněžím. To je střízlivá realita a ta nás 
posouvá tam, kde to všechno zača-
lo, když apoštolové prožívali blahé 
chvíle se svým Pánem a Mistrem. 

Realismus svátosti kněžství spo-
čívá na pevném realismu Ježíše 

Krista, který je „včera, dnes i  na-
věky“, i když se dnes zdá, že loďka 
katolické Církve se potopí v bouři, 
a že Pán spí. Naši svěcenci jsou od-
hodláni být nástroji Pána v  nové 
evangelizaci našeho národa. Po-
máhejme jim v  tom modlitbou!

P. Radim Valík OSB

Praví a falešní učitelé
P. Jan Franta

V  průběhu  dějin spásy nám Bůh sdělil všech-
no, co potřebujeme vědět, abychom mohli žít 
podle Jeho  svaté vůle. Z  Písma  svatého  po-

znáváme Jeho  svatý zákon, dále rady a  napomenutí, 
také moudrost apoštolů a  jejich skutky. Jestliže Bůh 
neopustil svou  Církev  a  konal Své dílo  skrze žáky 
apoštolů a církevní otce, pak se od nich taktéž máme 
učit. Církev svatá vyhradila zvlášť titul „učitel Církve“ 
teologům, kteří velmi přispěli ke správnému  chápá-
ní křesťanské nauky a  kteří nám mají být vodítkem 
jak při studiu bohovědy, tak  i při praktickém vedení 
duší a vlastní orientaci v duchovním životě.

V  současnosti je poměrně velká nabídka  jak  nábo-
ženských knih, tak  i  televizních a  rozhlasových po-
řadů. Málo z nich ovšem je věnováno katolické nauce 
ve spisech církevních otců a učitelů Církve. Přispějme 
malou  kapkou k  tomuto  velkému  nedostatku. Snad 
nám Bůh dá poznat něco z toho, co bychom měli vě-
dět, ale dosud jsme to nevěděli.

Kázání sv. Františka Saleského, učitele Církve, 
k neděli Septuagesima1

Ježíš řekl svým učedníkům toto  podobenství: Po-
dobno  je království nebeské hospodáři, který vy-

šel na úsvitě, aby najal dělníky na svou vinici. Smlu-
viv pak s dělníky denár na den, poslal je na svou vinici 
(Mt 20, 1n).

Izraelský národ se projevil tvrdým srdcem ve Starém 
zákoně vůči Božím přikázáním. Obzvláště vzpurně 
se ale zachoval, když po  příznivé zvěsti Josua  a  Ka-
leba o plodnosti zaslíbené země a po výzvě, která je 
měla povzbudit, aby do ní vešli, se rozhodli to neuči-
nit (Num 14, 1-4). A když potom Bůh Izraelity varoval, 
aby netáhli dál, tu tlačili se vší silou kupředu a všich-
ni táhli k pohoří, kde je postihla pohroma (Num 14, 
40-45). Celé jejich neštěstí pocházelo z toho, že příliš 
lehkomyslně přiklonili svůj sluch k falešným zprávám 
zvědů, kteří prošli zemí zaslíbenou; ale nechtěli věřit 
Kalebovi a Josuovi, kteří jim dávali svatou radu.
1 Nr. 10: Seyssel, 6. února 1594, VII, 119-129
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Právě tak pochází dnes velkým dílem neštěstí dneš-
ních křesťanů z toho, že věří těm, kterým věřit nesmě-
jí, a nevěří těm, kterým věřit musí: A lidé milovali více 
tmu než světlo (Jan 3, 19). Proto vidíme v Evangeliu ne-
klamné znamení těch, kterým máme věřit, a  právě 
tak i těch, kterým nesmíme věřit; těch, kteří jsou praví 
dělníci, a  těch, kteří jsou  spíše ničiteli. Protože jsem 
k vám pro tento den poslán jako dělník na vinici Boží, 
chtěl bych vám nyní ukázat, jak  se musí utíkat před 
jistými lidmi, kteří tvrdí, že mají zvěstovat zemi Pís-
ma svatého1, a jak se má dopřát sluchu hlasu těch, kte-
ří se vyznamenávají zdravou naukou.

Hospodine, pokrop svou  vinici jemným deštíkem 
své milosti, aby motyky a rýče mohly do ní dobře pro-
nikat; učiň ji vnímavou a dej svému nehodnému vina-
ři sílu a zručnost vytrhnout trny a bezpočet falešných 
názorů - které čas nechal vyrazit - aby vinice ve svůj 
čas přinesla plody (Ž 1, 3) a aby vinař obdržel slíbený 
denár, věčný den. K tomu si chceme vyprosit pomoc 
svaté Panny: Ave Maria.

Mojžíš, vůdce, který byl velmi čestný, byl povolán Bo-
hem, když pásl ovce svého tchána Jitra u hory Horeb. 
Dostal příkaz převzít vedení a nejvyšší řízení Israele, 
aby ho vysvobodil z rukou faraona. Když se mu zjevil 
majestát Boží v hořícím keři, použil všechny vhodné 
prostředky a  vyprosil si od Boha  všechny potřebné 
vlastnosti, znamení a  předpoklady, s  nimiž se mohl 
odvážit mluvit ve jménu Božím k národu a vést ho.

1. Vyznává svoji nehodnost: Kdo  jsem já, bych šel 
k  faraonovi a vyvedl syny Israelovy z Egypta? (Ex 3, 
11)

2. Ptá se na jméno toho, který ho posílá: Když mi řek-
nou: „Jaké jest jeho jméno?“ co jim řeknu? (Ex 3, 13)

3. Vyprošuje si znamení: Neuvěří mi a neuposlech-
nou mého hlasu, nýbrž řeknou: Neukázal se ti Hospo-
din. (Ex 4, 1)

Svatý proroku, velký pastýři Israele, moudrý Mojžíši, 
vážený posle Boží, vhodný vyslanče Boží, jak dobře jsi 
znal ty předpoklady ze všech nejpotřebnější pro tako-
vý úkol! Pokládá se za nehodného, ptá se na  jméno, 
prosí o nějaké znamení.

Řekni mi, jak jinak se mohl stát hodným, než když se 
pokládal za nehodného? Právě tak se Maria připravi-
la stát se matkou Boží tím, že se pokládala za Jeho po-
níženou  služebnici. (lk  1, 38) A  kdyby byl hoden, 
jak by mohl být přijat, kdyby neznal jméno Pána, který 
ho poslal? Kdyby byl hoden a znal by jméno Pána, kte-
rý ho poslal, jak by se mu mělo věřit, kdyby nepředlo-
žil jasné znamení pro své poslání?

Toto, moji bratři, je onen prubířský kámen, na kte-
rém poznáte, jestli jsou pravými nebo falešnými pro-
roky ti, kteří se chválí Božím slovem. Ještě nikdy neby-

la nějaká sekta, která by netvrdila, že mluví z pověření 
Božího, že její kázání jsou  pravým slovem Božím, 
a která by se neodvolávala na Písmo svaté. Tak to dě-
lali luther, Kalvín a všichni jiní podle příkladu Ďáb-
la, který chtěl Ježíše Krista pokoušet tím, že se odvo-
lával na  Písmo: Rozkázal svým andělům kvůli tobě 
(Ž 90, 11; Mt 4, 6). Oni všichni tvrdili, že jsou posláni; 
říkali jméno toho, který je prý poslal. Pokud je to Bůh, 
tak  to  může být zprostředkovaně nebo  bezprostřed-
ně: Pokud zprostředkovaně, pak  mají prokázat své 
následnictví; pokud bezprostředně a  mimořádným 
způsobem, pak mají přinést důkazy a působit zázraky. 
Katolíci, kteří jsou posláni skrze zákonné následnictví, 
mohou říci: Jak bylo řečeno našim otcům (lk 1, 55) 
a na původ jejich poslání poukázat: Ježíš poslal Petra, 
Petr… atd. Můžeme říci: Bože, na své uši slýchali jsme, 
otcové naši vypravovali nám. (Ž 43, 1)

Hospodin varuje prostřednictvím Jeremiáše (23, 16): 
Neposlouchejte slov  proroků, kteří vám prorokují! 
Klamou vás, výtvory svého srdce za vize vydávají, ne-
mluví z úst Hospodinových; a dále (23, 21): Neposí-
lal jsem proroků, a oni běhali; nemluvil jsem k nim, 
a  oni prorokovali. Když se nacházel jednou  David 
v  jistých omylech, řekl v žalmu 11 (1-4): Pomoz mi, 
Pane, neboť ubývá zbožných, neboť zmizeli spolehliví 
z  lidstva. Neupřímně mluvívá druh druhu, úlisnými 
rty a dvojím srdcem. Kéž by Pán vyplenil všeliké úlis-
né rty, jazyky, jež zpupné řeči mluví. Říkají: „Jazykem 
svým zvítězíme, máme rty své, kdo je naším pánem?“ 
A u Jeremiáše (14, 14) se říká: Věští, já jsem je nepo-
slal; (23, 31): Hle, já (přijdu) na proroky, dí Hospodin, 
kteří pořád melou jazyky svými. Hospodinovu vůli ale 
můžeme poznat podle tohoto: Jako mne poslal Otec, 
i já posílám vás, připojuje po zmrtvýchvstání: Přijměte 
Ducha Svatého (Jan 20, 21n); před svým nanebevstou-
pením řekl: Dána je mi veškerá moc na nebi i na zemi; 
připojuje: Jděte a učte všechny národy. (Mt 28, 18n)

Moji bratři, považujte toto  poznávací znamení 
za podstatné a ptejte se těch, kteří vás chtějí oddělit od 
lůna Církve: Kdo tě poslal (Ex 2, 14)? Jan Křtitel byl 
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velkým reformátorem a byl poslán od Boha mimořád-
ným způsobem. Přestože nic neřekl, co by bylo v pro-
tikladu k židovské obci, když přišel s velkým pověře-
ním, tak přece vidíte, že měl poznávací znamení, aby 
se prokázal. Jeho život plný divů2, jeho narození pod-
něcuje otázku: Co asi z tohoto dítěte bude (lk 1, 66)? 
Svatý Pavel, který byl zvláštním způsobem poslán, si 
ještě k tomu přál viditelné znamení skrze vkládání ru-
kou Ananiáše (Sk 9, 17): Abys prohlédl a byl naplněn 
Duchem svatým, řekl Ananiáš.

Co vám mám ještě říct? Náš Pán, který byl již před-
povězen všemi událostmi, chtěl ono poslání učinit ješ-
tě zřetelnější; neustále se na ně odvolával a opakovaně 
říkával: Jako mě poslal Otec (Jan, 20, 21; 6, 58). Moje 
učení není ode mne, nýbrž od Toho, který mě poslal 
(Jan 7, 16). Poté zvolal: Nejenom znáte mě, nýbrž 
i víte, odkud jsem. A nepřišel jsem sám od sebe (Jan 7, 
28). Vidíte tedy, jak se On odvolává na své poslání, tře-
baže žádný jiný důkaz nepotřeboval než Písmo svaté. 
Byl přece předpovězen tak důrazně, že mohl být jasně 
poznán: Zkoumejte v  Písmech; ta  vydávají svědectví 
o  mně (srv. Jan 5, 39). Přesto  všechno  se nespokojil 
s tím, aby řekl, že je poslán, a nespokojil se s tím, že 
Jeho poslání je zaručeno Písmem svatým: chtěl viditel-
né a jasné znamení svého Otce při křtu (Mt 3, 17) a při 
proměnění (Mt 17, 5; lk 9, 35): Tento je můj Syn milý, 
v němž se mi zalíbilo, toho poslouchejte; a opět u sva-
tého Jana (12, 28): Oslavil jsem je a ještě oslavím. Po-
tvrzuje své poslání prostřednictvím zázraků a ujišťuje, 
že bez zázraků by jeho poslání nebylo před národem 
dostatečně prokázáno. Tak se říká u sv. Jana (14, 10): 
Slova, která já mluvím k vám, nemluvím sám od sebe; 
a dále (14, 12): Věřte alespoň pro ty skutky; a (15, 24): 
Kdybych nebyl mezi nimi konal skutky, které žádný 
jiný nekonal, byli by bez hříchu.

Vyvoďme si z toho následně zcela jisté závěry:
1. Poslání je nezbytné, jak  říká svatý apoštol Pavel 

(Řím 10, 14n): Jak budou vzývat toho, v koho neuvě-
řili? Jak však uvěří v toho, o kom neslyšeli? A jak uslyší 
bez kazatele? A jak budou kázat, nebudou -li posláni?

2. Nestačí říci, že je poslán, nýbrž se musí dokázat jak: 
zda  zprostředkovaně, podobně jako  Timoteus  skrze 
svatého  Pavla, který mu  píše: Proto  ti připomínám, 
abys opět oživoval milost Boží, která je v tobě vzkládá-
ním mých rukou (2 Tim 1, 6); nebo zda je poslán bez-
prostředně jako sv. Pavel a Barnabáš (Sk 13, 2n): Od-
dělte mi Barnabáše a Šavla, řekl Duch Svatý, pro dílo, 
ke kterému jsem je povolal. Tu se postili a po modlitbě 
vložili na ně ruce a propustili je. To uznává také Kalvín 
(Institutio christianae religionis 4, 3).

3. Kdo se odvolává na mimořádné poslání, musí je 
dokázat. Neboť jakého pravidla bychom se mohli při-

držet, kdyby stačilo pouze toto poslání tvrdit? Tak při-
nesli důkaz Mojžíš, svatý Jan, ano i sám náš Pán.

4. Mimořádné poslání není nikdy pravé, pokud 
není uznáno od řádného učitelského úřadu. Pohleďte 
na svatého Pavla, jak přichází od mimořádného poslá-
ní k řádnému (Sk 9, 17). To ukazuje také další příklad: 
Nebyl snad sv.  Jan kněžími a  učiteli zákona  uznán, 
když k němu poslali onu důstojnou delegaci: Kdo jsi 
ty? (Jan 1, 19), a vždy souhlasili s  jeho naukou? Náš 
Pán nepotřeboval od nikoho  dostat plnou  moc; 
Jemu  postačovalo  dokázat, že je Synem Nejvyššího. 
Přesto  však  ho  uznávají Simeon, Zachariáš, sv.  Jan, 
dokonce Kaifáš, který prorokoval (Jan 11, 49-52) 
.Avšak od doby Ježíše Krista a založení Církve budiž 
ti ten, který nebyl Církví uznán, jako pohan a veřej-
ný hříšník. Řekni to Církvi (srv. Mt 18, 17). Církev je 
základ a pilíř pravdy (1 Tim 3, 15). Já jsem s vámi až 
do konce světa (Mt 28, 20).

Poslyšte, zdalipak  toto platilo  také podle zákona ve 
Starém zákoně? Velekněz  váš buď nejvyšším (soud-
cem) ve věcech týkajících se Hospodina (2 Par 19, 11); 
a: Kdo však bude tak zpupný, že neposlechne rozka-
zu  kněze, který toho  času  koná službu  Hospodinu, 
Bohu tvému, a výroku soudce, ten budiž usmrcen (Dt 
17, 12). Také se nesmí říci, že prý se snad někdy řádné-
ho učitelského úřadu nedostává, neboť jeho království 
nebude konce (lk 1, 35). Království tvé je království 
věčné (Ž 144, 13). Já jsem s vámi až do konce světa 
(Mt 28, 20).

Co  můžeme zjistit, když to  nyní shrneme? Protože 
naši bludaři nám nemohou  říci, odkud pochází, ani 
kdo je poslal, musíme se chránit před tím, abychom je 

Svatý František Saleský (1567–1622), 
biskup ženevský a učitel Církve
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neposlouchali. Oni melou jazyky svými a říkají: „Praví 
Hospodin“ (Jer 23, 31). Poněvadž nechtějí poslouchat 
Církev, ať jsou pro nás jako pohané, nebo veřejní hříš-
níci (srv. Mt 18, 17). Můžeme o nich tvrdit to, co řekl 
sv. Pavel představeným v Efesu před svým odjezdem: 
Já vím, že po  mém odchodu  vniknou  mezi vás  dra-
ví vlci, kteří nebudou šetřit stáda. I z vás samých po-
vstanou muži, a ti budou mluviti převrácené řeči, aby 
přitáhli k sobě učedníky (Sk 20, 29n). 1. Oni vniknou, 
tedy nebudou poslání. 2. Jsou to vlci, žádní psi; v lese 
žijící, neochočení; divocí, pastýřů neposlušní. 3. Z va-
šeho středu jsou; nepochází katolíci z kalvinistů, nýbrž 
naopak, protože katolíci tu byli dříve než heretici. 4. 
Aby přitáhli na svou stranu učedníky; ne katolíci pře-
táhli učedníky Kalvínovi, nýbrž Kalvín některé z kato-
líků. Vidíte tedy, že to nejsou žádní opravdoví dělníci, 
jelikož je hospodář nenajal, nerozeslal je a neřekl jim: 
Jděte. Oni se spíše vloupali, přišli od sebe: Oni běhali 
a přece jsem je neposlal (srv. Jer 23, 21).

Tímto  vším se rozumí povolání kazatelů, učitelů 
a pastýřů Církve, které se všem nedostává (1 Kor 12, 
28-30; Ef 4, 11). Neboť kdyby každý byl pastýřem, 
kde by pak bylo stádo? To platí jen pro některé, kteří 
jsou posláni jako Mojžíš, Aron, Jan, Izaiáš, Jeremiáš, 
Eliáš, David atd. Ještě je ale jiné povolání, které je vše-
obecné; a tak jako nemůže každý myslet, že by byl po-
volán prvním způsobem, tak si musí být každý vědom 
toho, že je povolán druhým způsobem. A jak by to byl 
velký hřích, kdyby se chtěl každý počítat k první skupi-
ně, tak by to byl také velký hřích, kdyby někdo nechtěl 
vyhovět druhému způsobu povolání. Zkrátka  jako je 
velký hřích následovat hlas  falešných pastýřů, tak  je 
také hřích nenaslouchat hlasu  těch pravých a  nebýt 
jich poslušen. Celý den, říká Pán, jsem rozpínal své 
ruce k  tomu nevěřícímu a vzpurnému  lidu (Is 65, 2; 
Řím 10, 21). Kdo žízní, ten ať přijde ke mně. (Jan 7, 
37) Já stojím před dveřmi a tluču (Zj 3, 20). On to činí 
kázáním: Kdo vás  slyší, mě slyší (lk 10, 16). Jestliže 
dnes uslyšíte jeho hlas (Ž 94, 8). Jaký hlas? Co zde sto-
jíte celý den nečinně? Jděte také vy na mou vinici (Mt 
20, 6n). Přichází noc, kdy nikdo nebude moci praco-
vat (Jan 9, 4). Obepnula mě pouta smrti, obklopila mě 
nebezpečí podsvětí (Ž 114, 3).

Nečekejte, až na  vás  dolehne postní doba. Což-
pak víte, zda -li budete naživu? Tráví ve štěstí dny svo-
je, a  rázem v podsvětí sestupují (Job 21, 13). Bolesti 
smrti mě obklopily. Nesmí nám scházet opora, když 
vidíme, že noha slábne. Dlouho -li, lenivče, budeš spá-
ti, kdy (přece) vstaneš ze svého snění? Maličko (ještě) 
podřímeš, maličko pospíš, maličko složíš ruce v  lůž-
ku, i přijde na tebe jako kurýr bída, a nouze jako muž 
ozbrojený (Př 6, 9-11); to znamená, nemůžeš jí unik-

nout. Pokud nebudete činit pokání, všichni právě 
tak zahynete (lk 13, 3. 5). Nebo nevíš, říká svatý Pa-
vel, že shovívavost Boží očekává, že budeš činit poká-
ní? Ty však se svým nekajícím srdcem… (Řím 2, 4n) 
Začni dnes z bázně, že bys mohl být překvapen. Volal 
jsem a vy jste se vzpírali. Směju se nad vaší zkázou (Př 
1, 24. 26). čiňme dobro, dokud ještě máme čas (Gal 
6, 10). Abner se zeptal Davidova  vojevůdce Joaba: 
Jak dlouho ještě bude běsnit tvůj meč? Joab řekl: Jako-
že živ je Hospodin, kdybys býval dnes ráno řekl, po-
tom by už byl upustil národ od pronásledování (2 Sam 
2, 26n). Farao  chtěl ústup ze středu  Rudého  moře, 
ale už nemohl. „Kajícím předpověděl odpuštění, ale 
čas k pokání neslíbil“ (sv. Augustin).

Kolik  ale máme příležitostí my odložit naši zahál-
čivost. Tak  mnoho  zla, které vidíme každý den… 
Nás Pán to dělá jako otec, který drží v ruce prut a říká 
svým dětem, které umravňuje: Cožpak  nebudete ni-
kdy rozumní? – Modlitby, lítost, zpověď, dobré skutky.

Svět volá: Deficio (pomíjím: 1 Jan 2, 17); tělo volá: In-
ficio (kazím se: Řím 8, 13); démon volá: Decipio (kla-
mu: Gn 3, 13); Kristus volá: Reficio  (občerstvuji: Mt 
11, 28).

Jděte také vy na  vinici Páně; On vám dá, co  vám 
patří. Je spravedlivé, že ti, které povolal a  kteří 
ho  v  tomto  světě následovali, budou  ho  také násle-
dovat v příštím životě: A kde jsem já, tam bude i můj 
služebník a dostane svou mzdu (Jan 12, 26; 4, 36). Já 
jsem tvá přebohatá odměna (Gn 15, 1). Odvahu, moji 
bratři! Všichni jsou  povoláni, přece však  ne všichni 
jsou vyvoleni (Mt 20, 16). Na nás záleží, jestli půjde-
me pracovat do jeho vinice. Stojí to námahu, ale utr-
pení tohoto času nelze srovnat s budoucí slávou (Řím 
8, 18). Jeden den práce odplatí oním věčným dnem. 
Za námahu jednoho dne dá věčným mír tam nahoře 
v  ráji. To  ať je místo  našeho  odpočinku  ve věčnosti; 
tam budeme bydlet, pokud jsme si ho zvolili. (Ž 132, 
14). Tam Tě budeme chválit po celou věčnost, pokud 
jsme Ti sloužili ten krátký den tohoto světa. O to Tě 
prosíme, Pane, dej nám k tomu milost, neboť Tys Bo-
hem smilování, Otče, Synu a Duchu svatý.

• • •

Kázání sv.  Františka, které jste právě dočetli, nám 
ukazuje jistá pravidla rozeznávání pravých učitelů od 
Boha poslaných od učitelů falešných. Předně si nedě-
lejme žádné iluze, že dnes takový svůdci nejsou. Byli 
v době proroka Jeremiáše, v době sv. apoštola Pavla, 
taktéž v době sv. Františka Saleského a  jistě se činní 
i dnes. Jak je rozpoznáme? Sv. František nám vysvětluje, 
že každý pravý dělník na vinici Páně (kazatel, kněz…) 
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je poslán Bohem buďto  bezprostředně a  nebo  zpro-
středkovaně. Ti, kteří jsou  posláni zprostředkovaně, 
se odvolávají na posloupnost v úřadu, který zastáva-
jí. Např. biskup přijal svěcení od svého  předchůdce, 
a proto se může odvolávat na tu dlouhou řadu bisku-
pů, která sahá až k  apoštolům, jež Bůh poslal bez-
prostředně. lidé zprostředkovaně poslaní mají dů-
kaz  svého  mandátu  právě v  onom zprostředkování, 
v oné posloupnosti – tradici; to však ale také znamená, 
že tento mandát je opravňuje hlásat právě to, co hlása-
li jejich předchůdci, co jim bylo předáno onou tradi-
cí. Toto zprostředkované poslání Bohem neumožňuje 
poslanému zavádět nové nauky, nebo odlišné výklady 
Písma, jak to dělali nešťastní protestantští učitelé.

Pokud je ovšem potřeba nějakého mimořádného zá-
sahu ke změně v tradované nauce a mravech ve vždy 
platné a neměnitelné nauce Církve, pak posílá Bůh své 
mimořádné dělníky na vinici a  tito  jsou  Jím posláni 
bezprostředně. Oni mají mandát vykonat něco  mi-

mořádného  (jako  Mojžíš, sv.  Jan Křtitel, sv.  Pavel, 
sv.  Markéta  Marie Alacoque, sv.  Bernardeta  apod.), 
ale sami se musí umět prokázat mimořádnými věcmi, 
jako jsou např. zázraky, abychom je mohli rozpoznat 
od těch, kteří chtějí v Církvi něco měnit, ale mandát 
k tomu od Boha nedostali, Bůh je neposlal.

Proto  se vždycky ptejme, když někdo  zavádí něco, 
co  se nám nepředává stálým tradováním, odkud 
k tomu onen člověk dostal mandát, kdo ho poslal. Po-
kud se neumí prokázat jasným znamením a může se 
odvolat jenom na  posloupnost úřadu, pak  musí učit 
jenom to, co  učili jeho  předchůdci nebo  též otcové, 
od kterých úřad přijal. V opačném případě by nebyl 
věrohodným učitelem. A kdyby se i někdo prokazoval 
podivuhodnými věcmi, ale nebyl schválen církevní 
autoritou, taktéž ho nemůžeme následovat.

Na  závěr doporučuji přečíst si kázání sv.  Františ-
ka ještě jednou, možná i s odstupem času, je totiž vel-
mi moudré.

Sv. Petr Canisius o úctě ke Svatému otci
Jakub V. Zentner FSSP

V době církevní krize od nás Pán žádá přede-
vším pevnou, živou a katolickou (t.j. úplnou) 
víru. V  Krédu  vyznáváme: „Credo  in unam, 

sanctam, catholicam et apostolicam  Ecclesiam. - Vě-
řím v jednu svatou, všeobecnou a apoštolskou Církev“. 
Tato Církev není jen spolek věřících. Založil ji samot-
ný Kristus  a za její pozemskou hlavu určil nástupce 
apoštola  sv.  Petra. Protože původ, prostředky i  cíl 
Církve  pocházejí přímo od Boha, nepřestává nás Cír-
kev svým učením, svátostmi a modlitbou vést ke spá-
se. Proto nejenže viditelná hlava Církve, papež, se ve 
věcech mravů a víry při vyhlašování dogmat nemůže 

mýlit, ale i jím vedená Církev jako celek nemůže upad-
nout do takového zmatku, že by snad přestala být tím, 
čím je – „sloupem a  pevnou  oporou  pravdy“ (1 Tim 
3,15).  

Pro  tuto  ohromnou  zodpovědnost Svatého  otce 
(a  s  ním sjednocených biskupů) máme mít papeže 
(a analogicky i biskupy) v  jistém smyslu v nadpřiro-
zené úctě. Tato úcta není pro katolíka jen přirozeným 
respektem k  autoritě a  mezilidskou  slušností. Není 
totiž možná bez  nadpřirozené ctnosti víry. Nezaklá-
dá se ani na osobě pastýřů, ani na  sympatiích, které 
k nim chováme, dokonce ani na sdílení různých smě-
rů v teologii nebo v duchovním životě, které osobně 
zastávají, ale na úctě k posvátnému úřadu, který spra-
vují. Koneckonců katolík ctí v papeži – viditelné hlavě 
Církve především samotného Krista, který je nevidi-
telnou Hlavou Církve a jako Bůh nepřestává vládnout 
své Církvi. 

Úcta k hierarchii Církve samozřejmě nevylučuje ja-
koukoliv kritiku, naopak ji někdy předpokládá. Ale ta 
musí být vedena věcně a s tím větším zachováním úcty 
ke správci posvátného úřadu,  čím větší riziko umen-
šení projevu této úcty v sobě nese.

V době zmat ků velkého zá  padního schizmatu v 16. 
století opouštělo  množství duší viditelnou jednotu 
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Učitel 
Církve 

sv. Petr Ca-
nisius SJ 

(1521-
1597)

s  Církví nejen kvůli heterodoxní teologii, ale 
také kvůli zpochybňování papežské a biskupské 
autority tzv. reformátory. Přestože určitá část 
jejich kritiky nebyla neopodstatněná, celkový 
efekt přinesl mnohem větší škody, než byly ne-
švary, které chtěli napravovat. 

Nejen v  těchto  dobách byla  znakem věr-
ných katolíků úcta, kterou  chovali k  předsta-
vitelům Církve a  především ke Svatému  otci. 
Tato úcta byla postavená na víře, a proto jí ne-
otřáslo ani to, že někteří papežové a biskupové 
ne vždy vynikali takovými schopnostmi a cha-
rakterem, jaký by situace Církve v  době krize 
vyžadovala. 

Je proto stále aktuální, co o úctě k papeži a bis-
kupům kázal a psal jezuita a učitel Církve sv. Petr 
Canisius. 

V homilii, kterou pronesl v Augsburgu 5. dub-
na 1560, věřícím nejprve připomíná, že Božský 
Spasitel měl v  úctě židovské kněze i  přesto, že 
to  byli zlovolní lidé. Potom pokračuje: „Nyní 
to vztáhněme na papeže a biskupy Nové smlou-
vy. Bůh tě nebude volat k  zodpovědnosti za  je-
jich způsob života  a  za  to, jak  spravovali svůj 
úřad, ale bude žádat účty z  toho, zda  jsi svým 
duchovním pastýřům prokazoval úctu  a  po-
slušnost. I kdyby pastýři byli zlí, dokonce kdyby 
to byl Jidáš nebo Kaifáš, nemůžeš ani tehdy je mít 
méně v úctě, neboť v nich máš poslouchat Kris-
ta a Jemu prokazovat úctu.“ 

7. července téhož roku  nabádal v  augsbur-
ském dómu  ve svém kázání: „Nechtějme posu-
zovat svoje představené. Není to jako stavět pořá-

dek na hlavu, když ovce posuzují pastýře? Pokud 
rádi posloucháme, co se kde špatného o pastýřích 
povídá, co udělal papež, co kardinálové, biskupo-
vé, preláti nebo co mniši, ptám se tě: ‚Ale odkud 
víš, že je tomu skutečně tak?‘ Odpovídáš: ‚Přece 
to psali z Říma – říkali to na trhu, to jsme se moh-
li doslechnout u jídla.‘ ‚Je to tedy proto pravda!? Je 
to Evangelium!?‘“ 

Již několik  let předtím sv.  Petr Canisius  psal 
list určený správci pražského biskupství Jindři-
chu Skriboniovi, a také velmistrovi křížovnické-
mu Antonínovi Brusu z Mohelnice, ve kterém si 
stěžuje, že při své návštěvě v Praze musel slyšet 
mnohé urážky na papeže. V dopise přirovnává 
šiřitele těchto urážek k potomkům Chámovým, 
který se posmíval rozpustilé nahotě svého otce. 
(Gen 9, 21). 

V listu dále píše: „Mojí věcí není vynášet soudy 
o vrchnostech, neboť Bůh je soudce a odplatitel. 
Chci říct jen jedno: i kdyby papež dělal ještě horší 
věci, než se o něm povídá, děti Boží a synové Církve 
musejí o to uctivěji a obezřetněji smýšlet o muži, 
který je hlavou Církve a náměstkem Kristovým. 
My ubozí lidé vidíme jen člověka, ale málo dbáme 
jeho úřadu, který je ustanoven Bohem. Necháme 
se omámit drby a tlachy světa a posuzujeme před-
časně. Bylo by lepší, kdybychom se o to usilovněji 
modlili a ptali se, jak můžeme od sebe, od našich 
pastýřů a od našeho národa odvrátit hněv Boží.“ 

Modleme se tedy za  naše duchovní pastýře, 
neboť to je ten nejúčinnější způsob, jak jim po-
máhat, aby vedli Boží lid k cíli jeho pozemské-
ho putování.

Zpracováno podle: Canisii Epist. II, 108, 851-
852, in: Otto Braunsberger: Hl. Petrus Canisi-
us und die deutschen Katholiken, Freiburg   i. B. 1912. 

Modlitba za  papeže

Všemohoucí, věčný Bože, smi-
luj se nad svým slu žeb níkem, 

naším nejvyšším ve le kně zem papežem 
Františkem, a veď ho ve své dobrotivos-
ti na cestu věčné spásy, aby veden Tvou 
mi lostí usiloval o to, co je Tobě milé, 
a  s  veškerou silou to také vykonával. 
Skrze Krista našeho Pána. Amen.

Z litanií ke Všem svatým.
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Kristovo kněžství v teologii 
P. Reginalda Garrigou-Lagrange OP
Tímto příspěvkem přinášíme náročnějším čtenářům pohled do světa tomistické teologie. 
P. Reginald Garrigou-Lagrange OP ve svých přednáškách ze spirituální teologie (prone-
sených ve 40. letech 20. stol. na Papežské univerzitě sv. Tomáše Akvinského – Angelicum 
v Římě) s tomistickou přesností vystihuje, čím je Kristovo kněžství a co znamená být kně-
zem Kristovým.

přeložil Jakub V. Zentner FSSP
Kněžství Ježíše Krista

Náš Spasitel Ježíš Kristus  je Knězem, a  to  Ve-
leknězem, a  jeho  kněžství zůstává navždy.1   
Toto tvrzení je článkem víry, jak dokládá např. 

list Židům: „Máme tedy vynikajícího  velekněze, který 
prošel až do (nejvyššího) nebe: je to Ježíš, Boží Syn.“ (Žid 
4,14) – „[Christus] je stále živ, aby se za  ně přimlou-
val.“ Podobně hovoří také koncil Efezský (Denzinger 
-Hünnerman: Enchiridion symbolorum, definitionum et 
declarationum de rebus fidei et morum [Příručka vyzná-
ní víry, definic a prohlášení ohledně věcí víry a mravů], 
číslování po 32. vydání, dále jen DH 122) a Tridentský 
(DH 938). 

1 Srov. list Židům, také komentáře církevních otců k tomuto listu a komentář 
k tomuto listu od sv. Tomáše i jeho Teologickou sumu III, q. 22.

Kristus je Knězem ve svém lidství. Vlastní úkol kně-
ze je být prostředníkem mezi Bohem a lidmi, tedy dá-
vat lidem dary, které Bůh lidstvu nabízí, a pravdy, kte-
ré zjevuje, a  zprostředkovat jim ve svátostech Bohem 
nabízenou milost (prostřednictví sestupné), a  stejně 
tak přinášet Bohu  prosby a  oběti lidu  (prostřednictví 
vzestupné). To Kristus jako člověk učinil a stále koná. 
Jeho lidství je sice níže než jeho božská přirozenost, ale 
je personálně neboli hypostaticky sjednoceno  s  dru-
hou božskou Osobou věčného Slova a je v něm, Hlavě 
Církve, plnost milosti. Jako kněz nám projevuje úchvat-
nou Boží lásku. Proto sv. Tomáš Akvinský v Teologické 
sumě v otázce o Kristově kněžství (Teolog. summa III, 
q. 22, a. 1) cituje slova z 2. listu sv. Petra: „Od něho jsme 
dostali vzácná a  nesmírná přislíbení: abyste tím měli 
účast na božské přirozenosti“ (2 Pt 1,4). Dal „svaté“ tím, 
že dal milost2, která je zárodkem slávy neboli věčné-
ho života. Na  stejném místě cituje sv. Tomáš také list 
Koloským: „(Bůh totiž) rozhodl, aby se v Kristu usídli-
la veškerá plnost (dokonalosti), a že skrze něho usmíří se 
sebou všecko (tvorstvo) jak na nebi, tak na zemi tím, že 
jeho krví (prolitou) na kříži zjedná pokoj“ (Kol 1,19n).

Proto je Kristus kněz a prostředník jako člověk a z to-
hoto pohledu je podřazený Bohu, ale současně jako člo-
věk je vyvýšený nad anděly nikoliv podle přirozenosti, 
ale díky hypostatickému spojení a plnosti milosti a slá-
vy. 

Proč se tedy říká, že jeho kněžství je věčné? Sv. Tomáš 
2 Milost je vnitřní nadpřirozený dar, který nám Bůh dává, abychom došli věčné 
spásy. Nejcennějším Božím darem je Bůh sám, když nám v lásce daruje sám sebe. 
Proto mluvíme o Bohu a jeho atributech také jako o nestvořené milosti (gratia in-
creata). Sem patří také milost tzv. hypostatického  neboli personálního  spojení 
lidské a božské přirozenosti Ježíše Krista v  jediné Osobě, a  to v Druhé božské 
osobě Slova, o které P. Garrigou-lagrange často hovoří.
V širším slova smyslu hovoříme o čemkoliv, co nás přivádí k Bohu, Dobru a Prav-
dě, jako  o  vnějších milostech (gratiae externae). Pokud však  hovoříme o  nad-
přirozených účincích, kterými Bůh působí v  nitru  člověka, rozlišujeme milost 
posvěcující (gratia sanctificans), která se nazývá také milost habituální, a milost 
pomáhající, která se nazývá také aktuální. 
Posvěcující milost je nadpřirozený život duše. Stává se duchovní výbavou duše 
věřícího člověka. Skrze ni jsme Božími dětmi a dědici nebe. Milost posvěcující 
přijímáme obvykle ve křtu. Ztrácí ji ti, kdo se od Boha odvrátili těžkým hříchem, 
ale opět ji nabývají, kdo hříchů z  lásky k Bohu litují, resp. s  lítostí vyznávají ve 
svátosti smíření (svaté zpovědi). 
Pomáhající milost (gratia actualis) je momentální přicházející pomoc ze strany 
Boží. Projevuje se tím, že osvěcuje rozum a posiluje vůli, abychom se varovali 
zla a konali dobro. 
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Akvinský odpovídá (Teolog. summa III, q. 22, a. 5):
Pojem „věčné kněžství“ má tři významy:
1) V hypostatické jednotě své lidské a božské přiroze-

nosti má nevyčerpatelnou plnost milosti a slávy.
2) Kristus se za nás neustále přimlouvá, jeho kněžství 

nemá nástupce, je věčné.
3) Svou obětí získal pro vykoupené lidi věčné spojení 

s Bohem v blaženém patření v nebeské slávě. Život věč-
ný je výsledkem Oběti Spasitele. Proto se v listu Židům 
o Kristu praví: „Kristus přišel jako velekněz budoucích 
hodnot; (…) vešel jednou provždy do svatyně, ne s krví 
kozlů a telat, ale se svou vlastní Krví, a tím nám získal 
věčné vykoupení.“ (Žid 9,11) 

Kristus  je současně Knězem a  Obětí, neboť 
jako  Kněz  obětoval za  nás  Oběť sama  sebe tím, že 
za nás podstoupil smrt na kříži. Tato pravda víry je ob-
sažena v Písmě svatém (Ef 5,2) a tak učí Církev v do-
kumentech Tridentského koncilu (DH 938, 939, 940). 
Tedy Kristus je také ve Mši Veleknězem a Obětí při kaž-
dé Mši svaté. Je jediným knězem Nového Zákona. 

Co formálně utváří Kristovo kněžství? Podle většiny 
teologů je to milost hypostatického spojení  ze třech 
důvodů: 1) Díky svému hypostatickému spojení přine-
sl Oběť nekonečné hodnoty, aby zadostiučinil za naše 
hříchy a  získal nám milost a  život věčný. 2) Kromě 
toho Kristus je knězem, neboť je pomazaným od Boha, 
jehož prvotním pomazáním je milost sjednocení v hy-
postatickém sjednocení. 3) Díky téže milosti je Kris-
tus svatým i posvětitelem. Z této příčiny je svatým před-
ně díky milosti svého boholidského sjednocení.  

Kristova Oběť

Z duchovního hlediska je pozoruhodné, že důstoj-
nost Kristova kněžství je živě a konkrétně zřejmá 

z toho, čím Kristus byl a je – Knězem i Obětí, jak po-
tvrzuje také např. list Efezským: „Kristus  nás  miloval 
a zcela vydal sebe za nás jako dar v Oběť, vůni Bohu vel-
mi příjemnou“ (Ef 5,2). Tato pravda víry je rovněž de-
finována Tridentským koncilem o Kristově ustanovení 
mešní Oběti a kněžství Nového Zákona (DH 938, 939, 
940).

Proč tedy Kristus  byl a  je současně Knězem a  Obě-
tí? Protože žádná jiná oběť nebyla  hodná Jeho Oběti. 
Jeho nejdokonalejší Oběť kříže měla nekonečnou hod-
notu. Šlo  o  Oběť s  trojím aspektem: oběť za  hřích 
na odpuštění hříchů, oběť pokojnou k uchování milosti 
a oběť zápalnou, která duše, které mají být vykoupeny, 
dokonale spojuje s Bohem ve slávě. To je zřejmé z růz-
ných míst z listů Efezským a z listu Židům citovaných 
sv. Tomášem Akvinským v Teologické sumě (III. q. 22, 
a. 2).

Jistěže se Kristus sám nezabil, ale svobodně se vydal 

těm, kteří jej chtěli zabít, aniž by nějak zasáhl. K Petrovi 
řekl: „Zastrč svůj meč tam, kam patří. Každý, kdo sahá 
po meči, mečem zahyne. Anebo myslíš, že by mi můj Otec 
neposlal ihned víc jak  dvanáct pluků andělů, kdybych 
ho o to poprosil?“ (Mt 26, 53) Mohl se proti nim posta-
vit a nějak zasáhnout a zlikvidovat je, ale neučinil to. 
To dal už před tím vícekrát najevo: „Svůj život dávám, 
a zase ho přijmu nazpátek. Nikdo mi ho nemůže vzít, ale 
já ho dávám sám od sebe. Mám moc (život) dát a mám 
moc ho zase přijmout. Takový příkaz jsem dostal od své-
ho Otce“ (Jan 10,18n). 

Kristova dobrovolně podstoupená smrt, ačkoliv se li-
šila od smrti mučedníků, byla pravou obětí ve vlastním 
slova smyslu. Smrt mučedníků je jaksi dobrovolná, ale 
zasazením smrtelné rány není v  mučednících svobo-
da zachovat nebo vydat svoji duši, zatímco Kristus mohl 
pod smrtelnými ranami zázrakem nezemřít. A to by se 
mohlo stát, kdyby chtěl. Kromě toho ne všichni mučed-
níci byli kněžími a jejich oběť nebyla ve vlastním slo-
va smyslu obětí přinesenou knězem.

Proto  Kristus  – Kněz  přinesl sebe sama  jako  Oběť 
nejprve nekrvavě při Poslední večeři pod způsoba-
mi chleba a vína a potom na kříži sám sebe krvavým 
způsobem. Co  učinil Kristus  na  Velký pátek  na  kříži 
svou  krvavou  Obětí, to  učinil již při Poslední večeři 
ve svém srdci svou  celostní obětí sebe sama  – s  tím-
též obětním postojem. Proto  je jeho Oběť při Posled-
ní večeři identická s Obětí na kříži. Rozdíl je pouze ve 
způsobu. Na kříži to byla Oběť krvavá, tekla při ní krev, 
při Poslední večeři to byla Oběť nekrvavá, ale při ní se 
Kristus totálně nabídl Otci na smír a za spásu lidstva. 
Jeho smrt na kříži byla pravou, dokonalou Obětí. On 
osobně sama sebe obětoval totálně navenek i vnitřním 
postojem: „Otče, do  tvých rukou  poroučím svého  du-
cha!“ (lk  23,46) a  „Dokonáno  je!“ (Jan 19,30), „Vzal 
na sebe naše slabosti a nesl naše nemoci“ (Mt 8,17).

Je kněžství Kristovo nanejvýš dokonalé? 

Kladná odpověď na tuto otázku vychází ze samotné 
definice kněžství.3 Objasníme to následovně: Kněž-

ství je tím vznešenější, čím je kněz více spojen 1) s Bo-
hem, 2) s obětí čistější, vzácnější a úplnější (magis con-
supta), 3) a s lidem za který je oběť přinášena. 

Kněžství neboli prostřednictví mezi Bohem a lidmi se 
projevuje v tom, že kněz přináší oběť. Proto 1) má být 
kněz spojen s Bohem svatostí, aby nahrazoval nedoko-
nalosti, se kterými lidé Boha uctívají, prosí, konají smír 
a vzdávají mu díky. 

2) Kněžství je dokonalejší také tím, čím je obětovaný 
dar čistější a vzácnější – aby vyjadřoval čistotu zkrouše-
3 Srov. sv. Augustin (1, IV De Trinitate c. 14), sv. Albert Veliký (De Eucharistia, 
dist. V, c. 3 ed. Borgnet 1899, t. 38, P. 387), sv. Tomáš Akvinský (Summa Theol.  
III, q. 48 a. 3; q 22, a. 1,4).
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né duše; a čím je obětovaný dar úplnější – aby vyjadřo-
val povznesení celé duše k Bohu.4 Stejně tak vzhledem 
k obětovanému daru  je kněžství tím dokonalejší, čím 
se kněz  a  obětní dar dokonaleji spojují; neboť vnější 
přinesení a  obětování obětního  daru  (oblatio  et im-
molatio victimae) jsou znamením vnitřního přinesení 
a obětování se v srdci kněze. Proto se v Žalmu 50 pra-
ví: „Vždyť nemáš zálibu v oběti, kdybych věnoval žert-
vu (tzn. jen vnější oběť), nebyla by ti milá. Mou obětí, 
Bože, je zkroušený duch, zkroušeným a pokorným srd-
cem, Bože, nepohrdneš“ (Ž 50,18) .Proto také Bůh nepři-
jal oběť Kainovu, která byla jen vnější. 

3) Kněžství je tím dokonalejší, čím víc je kněz spojen 
s  co nejpestřejším a  nejširším okruhem  lidí. Kněz  je 
totiž jako prostředník  lidí určen k  tomu, aby přinášel 
Bohu oběť, a  tak má sjednocovat všechny, kteří věrně 
Boha ctí, prosí, činí smír a děkují. Proto je kněžství tím 
dokonalejší, čím je kněz niterněji spojen s více rozdíl-
ným lidmi. Takto přinesená oběť je u Boha vzácnější, 
neboť její efekt je všeobecný. 

Je snadné uplatnit tyto principy na kněžství Kristovo, 
jak  jasně vyzařuje jeho  nejvyšší dokonalost, nad kte-
rou dokonalejší nelze pomyslet.

Proto je 1) Kristus jako Kněz nejen nejsvatější ze všech 
kněží, ale je Svatost sama, neboť je vtěleným Slovem Bo-
žím. Svatý je od počátku také jako člověk díky nestvoře-
né milosti spojení s Božskou osobou Slova, které posvě-
tilo jeho lidství. Z tohoto aspektu není Kristova svatost 
získaná, ale vrozená; není akcidentální, ale substan-
ciální; není stvořená, ale nestvořená. Proto  jeho  lid-
ské skutky jako  kněze jsou  boholidské (theandricae). 
Z pohledu osoby Božího Slova mají ze své nejvnitřnější 
podstaty nekonečnou hodnotu. Proto jsou s to vykonat 
dílo vykoupení všech lidí a zadostiučiní za  jejich hří-
chy, abychom nyní mohli Boha uctívat a děkovat mu. 
K této nekonečné hodnotě by nestačila milost, díky kte-
ré je Kristus Hlavou Církve, neboť ta je stvořenou po-
svěcující milostí. 

Kromě toho  je Kristus  svatý plností milosti posvě-
cující a  stvořené ctnosti lásky (caritas). Avšak v Kris-
tu by mohla milost posvěcující a  láska, která plyne ze 
všemohoucnosti Boží, být rozmnožována, zatímco na-
opak milost hypostatického sjednocení nemůže být vět-
ší. Tak je zřejmé, že kněžství Kristovo, nad které nelze 
větší pomyslet, je formálně utvářeno milostí hypostatic-
kého sjednocení.

Kristus  tedy měl nejvyšší pravomoc (potestas  exce-
lentiae), aby ustanovil svátosti a  kněžství, které bude 
bez porušení trvat až do konce světa.  On je zdrojem 
4 Takto co se týče oběti (victimae), nejvznešenější ze všech obětí Starého Zá-
kona byla oběť Abrahámovo, když měl obětovat svého nejmilovanějšího syna – 
jako předobraz Kristův.

všeho kněžství.5

A  tak  díky svatosti neboli neporušitelnosti spojení 
s Bohem nemůže být dokonalejšího kněžství než kněž-
ství Kristova. Nemůže být totiž dána větší milost, než je 
milost hypostatického sjednocení. 

2) Kněžství Kristovo  je také nejdokonalejší podle 
spojení s nejdokonaleji přinesenou Obětí, neboť Kris-
tus je současně Knězem i Obětí. Žádná jiná oběť neby-
la hodná jeho kněžství. Kristus kromě toho byl Obětí 
nejen ve svém těle, ale také v duši, která byla „smutná 
až k smrti“ (srov. Mt 27,38; Mk 14,34). Vnější a vnitřní 
oběť nemohla být více sjednocena. Ani přinesená Oběť 
nemohla být čistější, hodnější a úplnější, než byla kal-
várská Oběť. Tím byla potvrzena slova sv. Jana Křtitele: 
„Hle, Beránek Boží, který snímá hříchy světa“ (Jan 1,29). 

3) Kněžství Kristovo  je nejdokonalejší ze všech díky 
spojení Krista  s  křesťany, tedy s  lidstvím všech dob 
a všech národů, které tvoří nebo má tvořit jeho mystic-
ké tělo, protože zemřel za všechny lidi bez výjimky.  

lid, za  který byla  přinesena  Oběť kříže, nemohl být 
více rozšířený v prostoru a v čase a spojení nemohlo být 
niternější, než bylo  ze strany Kristovy. (Srov. učení 
o posvátném těle Kristově u sv. Pavla v 1 Kor 12,27; Ef 
4,25; 5,26). Morální vliv, který Kristus má na své mys-
tické tělo pro získané zásluhy a zadostiučinění, když byl 
zde na zemi, pokračuje v nebi jeho přímluvnou mod-
litbou, „neboť je stále živ, aby se za  nás  přimlouval“ 
(Teolog. Summa III, q. 21, a II-II, q. 83, a. 11). Kromě 
toho je fyzickou instrumentální příčinou všech milostí, 
které přijímáme (Teolog. Summa III, q. 62, a. 5), a kaž-
dé transsubstanciace, kdykoliv chce. 

Ještě jednou shrňme tyto úvahy. Kristovo kněžství je 
tedy nejdokonalejší ze třech důvodů: díky spojení člo-
věka Krista s Bohem, s přinesenou obětí a s nesčetnými 
lidmi, za které byl obětován. Není proto možné uvažo-
vat o větším spojení kněze s Bohem. Tím se potvrzu-
je výrok, podle kterého  je kněžství Kristovo  formálně 
konstituováno nikoliv milostí posvěcující nebo milostí, 
skrze níž je Kristus hlavou Církve, ale z nestvořené mi-
losti hypostatického spojení, které je samo osobou Slo-
va, a  tak završuje, vlastní a posvěcuje Kristovo  lidství 
(Teolog. Summa III, q. 6, a. 6). To je základem nekoneč-
né ceny Oběti kříže a tedy i oběti Mše sv. 

Z toho všeho plyne, že Kristovo kněžství je tak doko-
nalé, že si nelze představit větší: 1. Protože kněz nemůže 
být více spojen s  Bohem než hypostaticky. 2. Protože 
nemůže být více spojen s obětním darem, neboť Kris-
tus je současně Kněz i obětní dar. Kristus byl Obětí ne-
jen ve svém těle, ale také v duši, která byla „smutná až 
k smrti“. 3. Protože kněz nemůže být více spojen s více 
různorodým  lidem, neboť Kristus je hlavou všeho lid-
5 Sv. Tomáš Akvinský, Teologická suma, III. q. 64, a. 4; q. 50, a. 4 ad 3.
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stva a za všechny přinesl svou Oběť. 
Ohledně Kristova  kněžství zůstává ještě jed-

na  otázka: Jak  se vztahuje ke Mším, které 
jsou denně přinášeny?  

Kristus  vykonává své kněžství při každé 
Mši sv. 

Podle některých teologů jako  Scotus, 
Vasques,  a  také podle nominalistů je Kris-

tus hlavním obětujícím tím, že Oběť Mše sv. kdy-
si ustanovil a přikázal ji přinášet ve svém jménu. 
Nyní ji však  již aktuálně neobětuje, neboť nelze 
u Krista mnohonásobit jeho vnitřní úkony obě-
tování se. 

Proti tomu mnozí teologové, obzvláště tomisté, 
tvrdí, že Kristus je nyní nejen virtuálně, ale také 
aktuálně obětován ve Mších, které  jsou  denně 
slouženy. To se ovšem děje nikoliv mnohonáso-
bením vnitřního úkonu obětování se, ale perma-
nentním úkonem, který neustále trvá v jeho nej-
světější duši. 

Toto tvrzení dokážeme nyní vícero argumenty:
1. Je to naznačeno v Tridentském koncilu: „Jed-

na  a  táž Oběť je nyní přinášena  službou  kněží, 
jako  ta, kterou kdysi přinesl na kříži. Odlišuje se 
jen způsobem obětování“ (DH 940). Proto je Kris-
tus  vždy tentýž hlavní obětující. Oběť již není 
krvavá, bolestivá ani [nově] záslužná, neboť Kris-
tus již není na zemi jako poutník a Mše nám apli-
kuje dřívější zásluhy a zadostiučinění Kristovy. 

2. Pius  XI. praví: „Kristus  Kněz  se za  hříšníky 
obětoval a  neustále obětuje“ (DH 1295). Také 
Pius  XII. ve své velké encyklice „Mediator Dei 
et hominum – Prostředník mezi Bohem a lidmi“ 
z 30. listopadu 1947 píše o Kristu jako o hlavním 
obětníkovi: „Denně se obětuje na oltářích pro naše 
vykoupení, abychom byli vysvobozeni z  věčné-
ho  zavržení a  připočteni k  zástupu  vyvolených.“ 

A to nikoliv novou zásluhou, ale aplikací zásluh 
Oběti kříže. 

3. Argument fundamentální teologie je založen 
částečně na Písmě Sv. a částečně na Tradici: „Kris-
tus je schopen přinést navždy spásu těm, kdo skrze 
něho přicházejí k Bohu, neboť je stále živ, aby se 
za ně přimlouval.“ (Žid 7,25) a „Kristus Ježíš přece 
zemřel, ano  i z  mrtvých vstal, je po  Boží pravici 
a přimlouvá se za nás!“  (Řím 8,34) Jak společně 
učí církevní otcové, Kristus je hlavním Knězem, 
který přináší Oběti při kterékoliv Mši. Toto před-
nostní Kněžství Kristus vykonal nejen tehdy, když 
ustanovil Mši, ale aby byl „knězem navěky podle 
řádu Melchisedechova“ a „stále živý a přimlouva-
jící se za nás“, vykonává aktuálně toto kněžství, 
a to nepřetržitě, neboť nemůže nikdy upustit od 
svého poslání, kterým je se za nás obětovat. Kris-
tus jako nejvyšší Kněz Oběti Mše sv. tedy přiná-
ší tuto Oběť při každé Mši sv. Z toho je obzvlášť 
zřejmé, jak mimořádná je hodnota naší oběti ne-
jen ze strany přineseného obětního daru, ale i ze 
strany hlavního obětujícího a jeho boholidských 
činů klanění, zadostiučinění, přednášení proseb 
a vzdávání díků. 

4. Podle sv. Tomáše (Teolog. summa III, q. 62, a. 
5) a mnohých dalších teologů je Kristovo lidství 
vědomý a svobodný nástroj spojený s Božstvím, 
který je schopen dosáhnout nadpřirozených 
účinků. Jinými slovy Kristus jako člověk chce nad-
přirozené účinky svého vykupitelského díla tady 
a teď fyzicky spolupůsobit. 

Mezi tyto  účinky patří kterákoliv  transsub-
stanciace. Proto  každou  transsubstanciaci chce 
Kristus  jako  člověk. Chtěl ji již tehdy na  zemi, 
neboť již v blaženém patření a také vlitým vědě-
ním předvěděl a  chtěl každou  jednotlivou  Mši 
jako aplikaci zásluh Oběti kříže (Teolog. summa 
III, q. 10, a. 2; q. 11, a. 1).

Proto  toto  vnitřní obětování se trvá v  Kristo-
vě oslavené mysli bez  přerušení, obnovování 
nebo zmnohonásobení. Pokud jde o účinky, toto 
obětování nesouzní s  Obětí kříže, ale je jí pod-
řízeno, takže, takže Mše je aplikací této  Oběti. 
Tak mohl Kristus na kříži pronést slova „dokoná-
no jest“, neboť Mše jen aplikuje zásluhy Umučení.

Kard. de Bérulle k tomu říká: „Tento dobrovolný 
úkon obětování se učiněný Ježíšem není pomíjivý 
čin, jako jsou činy naše, ale je to trvalý úkon odvis-
lý z přirozenosti a povahy věčnosti. Je to nekonečný 
úkon vůle, který dnem a nocí neustává a nemůže 
být nikdy narušen nebo přerušen jakýmkoliv jiným 
úkonem, a v jeho duši je neustále vždy přítomný. 

Na protější 
straně: Boží 

služeb-
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Kapaun,   
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Stejně jako je v této duši životodárné hnutí, tak také ten-
to duchovní úkon obětování se byl a  je v  Ježíšově mys-
li a  v  jeho  srdci trvalý.“6  Tento  úkon obětování sebe 
sama trvá v Kristu jako blažené patření a láska, klanění 
a je určován nikoliv časem, ale svojí účastí na věčnos-
ti. Francouzký teolog Bossuet dodává: „Od okamžiku, 
kdy Kristus přišel na tento svět, začal onen ohromný čin 
(sebeobětování), který nebyl nikdy přerušen. Od doby 
jeho dětství, a dokonce ještě když byl v  lůně své matky, 
byl jako oběť úplně odevzdaný Božím úradkům. (…) Na-
podobujme proto příklad Ježíše Krista v jeho obětním po-
stoji a odevzdejme sebe bez výhrady do vůle Boží.“7 

Není pochyb o tom, že Kristus se chce darovat ve sva-
tém Přijímání kterémukoliv  věřícímu, který jej přijí-
má. O to více se chce obětovat Bohu Otci ve shodě se 
čtverým účinkem Oběti. Konsekrace je však důležitěj-
ší než přijímání, neboť podstata Oběti je významnější 
než účast věřících na ní. Z toho je zřejmé, že obojí chce 
Kristus aktuálně, což také potvrzuje encyklika Pia XII. 
Mediator Dei et hominum – Prostředník mezi Bohem 
a lidmi.

Důsledky Kristova kněžství pro kněze a věřící

Kněžství, stejně jako Oběť Nového Zákona, mělo tr-
vat ke spáse všech pokolení až do  skonání světa. 

Proto když Kristus ustanovil Eucharistii slovy „to čiň-
te na mou památku“ (lk 22,19; 1 Kor 11,24), ustanovil 
také kněžství Nového Zákona. Tak deklaruje Trident-
ský koncil (DH 938). 

Těmito slovy pronesenými po dvojí konsekraci chle-
ba  a  vína  Ježíš „vysvětil“ své apoštoly na  kněze, aby 
přinášeli eucharistickou  Oběť. Jim po  svém Zmrt-
výchvstání dal moc odpouštět hříchy, když na ně dechl 
a řekl: „Přijměte Ducha Svatého! Komu hříchy odpustíte, 
tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuš-
těny nejsou“ (Jan 20,22n). Již před tím na začátku své 
služby pravil: „Pojďte za mnou, a udělám z vás rybáře 
lidí!“ (Mk 1,17); „Ne vy jste si vyvolili mne, ale já jsem 
vyvolil vás a určil jsem vás k tomu, abyste šli a přinášeli 
užitek a váš užitek aby byl trvalý“ (Jan 15,16).

Aby toto Kristovo kněžství, které apoštolové od Kris-
ta  přijali, trvalo  navěky, apoštolové vnějším a  vidi-
telným ritem, totiž vkládáním rukou, ustanovili jiné 
služebníky, aby se odlišovali od ostatních věřících. Jim 
samotným příslušela  povinnost (officium) řídit Cír-
kev  Boží, udílet tajemné Boží svátosti (mysteria  Dei) 
a přinášet dary a oběti. Srov. Skut 6,6; 13,3; 14,22; 20,28, 
1 Tim 4,14; 2 Tim 1,6; 1 Kor 4,1; Žid 5,1. Prostřednictví, 
díky kterému kněz přináší oběť Bohu a udílí lidu Bož-
ské dary, předpokládá, že byl k tomuto úkolu povolán 
6 Vie de Jésus, ch. 26.
7 Elévations sur les mystères, Elev. 7a. de la XIIIe semaine.

Bohem, jak se praví v listu Židům: „Nikdo si však ne-
může tu důstojnost vzít sám, nýbrž musí být povolán od 
Boha jako Áron“ (Žid 5,4).

Církev vedená Duchem Svatým definovala, že kněžské 
svěcení neboli ordinace (ordo) je ve vlastním slova smy-
slu Kristem ustanovená pravá svátost, která uděluje mi-
lost k tomuto úkolu. Je také pravdou víry, že kněžským 
svěcením je duši svěcence vtištěno nezrušitelné zname-
ní (charakter indelebilis) a je mu udělena zvláštní svá-
tostná milost (DH 964, 959). 

Toto  svátostné znamení (charakter), které je svěce-
ním v  duši niterně a  nevymazatelně vtištěno, je ur-
čeno  k  tomu, aby kněžské úkony mohly být platně 
vykonány. Proto  podle všeobecného  úsudku  teologů 
(sentensia  communis) je tento  „charakter“ mocí ply-
noucí ze svěcení (poteastas  ordinis) k  platné (valide) 
konsekraci Eucharistie a  k  platnému  rozhřešení duší 
věřících od hříchů, kterých se se dopustili po křtu (srov. 
Tridentský koncil, DH 960).

Svátostné znamení (charakter) svěcení je odlišné od 
křestního  charakteru  a  charakteru  biřmování, neboť 
je zaměřeno k jiným úkonům. Křestní charakter je pa-
sivní schopnost platně přijímat jiné svátosti. Charakter 
biřmování a charakter svěcení jsou na rozdíl od křest-
ního charakteru aktivní schopnosti (Teolog. Summa III 
q. 63, a. 3). Avšak zatímco charakter biřmování je určen 
k  tomu, aby jeho  nositel bránil víru, charakter svěce-
ní uschopňuje jeho nositele k platnému konsekrování 
a udílení rozhřešení. 

Svátostný charakter nemůže být nikdy ztracen, a to ani 
ve stavu zavržení. Svátostná milost se ztrácí smrtelným 
hříchem společně s milostí posvěcující, ale s nabytím 
milosti posvěcující se opět vrací. 

Na  rozdíl od svátostného  charakteru  je svátost-
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ná milost určena  k  tomu, aby úkony, které svátostný 
charakter uschopňuje platně konat, byly vykonány 
hodně a svatě a vždy svatěji společně s růstem milos-
ti posvěcující a  ctnosti lásky, jak  je žádáno  nejvyšším 
přikázáním (srov. DH 960). Důvod tohoto  tvrzení je 
zřejmý. Komukoliv je od Boha dána nějaká pravomoc, 
jsou mu dány také prostředky, aby tuto moc hodně vy-
konával. Co však svátostná milost působí, je zřejmější 
než to, co tato svátostná milost vlastně je. 

Většina  tomistických teologů tvrdí, že svátostná mi-
lost je jakýsi zvláštní modus či zvláštní účinek milosti 
posvěcující, který ovlivňuje úkony ctností.8  Tato zvlášt-
ní modalita milosti posvěcující zakládá morální ná-
rok na pomáhající milosti odpovídající přijaté svátosti. 

Tento  teologický názor se jeví ještě zřejmější, když 
uvažujeme o  jiných svátostech. Stejným způsobem je 
při křtu  kromě milosti posvěcující dána  také zvláštní 
křestní milost nejen k tomu, aby člověk žil nadpřiroze-
ným životem jako Adam ve stavu nevinnosti a andělé, 
ale aby žil křesťanským způsobem tím, že bude násle-
dovat Spasitele a  Vykupitele. Proto  je s  touto  milostí 
udílena schopnost milovat kříž, což nebylo ani u andělů 
před jejich zkouškou věrnosti ani u Adama ve stavu ne-
vinnosti. 

Biřmovací milost je dána  k  pevnému  a  rozumné-
mu vyznání křesťanské víry; milost svatého Přijímání 
k většímu sjednocení s Kristem díky rozmnožení ctnos-
ti lásky. Milost svátosti pokání je dána  k  vyhýbání se 
příležitosti ke hříchu, milost svátostného manželství ke 
křesťanskému manželskému životu a společné výchově 
dětí. Svátostná milost kněžství je dána k svatému a stále 
svatějšímu vykonávání kněžských úkonů – konsekrace, 
svátostného rozhřešení, kázání, vedení duší, pro které je 
nutná také kněžská láska a moudrost. Proto jsme hovo-
řili o modalitě milosti posvěcující, která ovlivňuje vlité 
ctnosti odvozené z milosti posvěcující. 

Svátostná milost kněžství jako  trvalý a  vnitřní mo-
dus  milosti posvěcující je tedy jakýsi duchovní fy-
ziognomický rys  konkrétního  kněze. Tato  duchovní 
fyziognomie se rozvíjí a  tíhne k dokonalosti – jakoby 
k duchovní dospělosti. Na rozdíl od toho se však společ-
ně s milostí posvěcující rozvíjí svátostná milost, která je 
modem a silou milosti posvěcující a která je dána k sva-
tému  a  stále svatějšímu  celebrování Mše sv.  a  udílení 
svátostného rozhřešení. 

Každá pozdější Mše by tedy měla  být sloužena  sva-
těji než první Mše, jakkoliv zbožnost může být méně 
citová. Větší však mají být ctnosti víry, naděje a lásky, 
zbožnosti a  sedmero darů Ducha Sv., které mají větší 
8 Srov. sv. Tomáš, De Veritate, q. 27, a. 5 ad 12.

vliv na milost plynoucí ze svátosti svěcení. 
O  této  nadpřirozené trvající realitě mluvil sv.  Pavel, 

když sv. Timoteje nabádal: „Nenech v sobě ležet ladem 
Boží dar, který ti byl dán prorockým vnuknutím a vzklá-
dáním rukou starších“ (1 Tim 4,14).

Proto má kněz usilovat o stále větší vnitřní a vědomé 
sjednocení s Kristem, který aktuálně přináší Oběť Mše 
sv.  Kristus  tak  činí tím nejdokonalejším způsobem – 
boholidským úkonem nekonečné platnosti s nejvyšším 
stupněm kontemplace, nejvroucnější láskou a s nejdo-
konalejší zbožností a  svatostí. Kněz  sloužící Mši má 
proto s největší důvěrností podíl na Kristově kněžství. 
Z  tohoto  důvodu  má kněz  uvažovat nejen o  tom, že 
Kristus je Kněz a Oběť, který kdysi trpěl, ale že i nyní 
přináší Otci v  Oběť bolesti svého  mystického  těla  čili 
bolesti naše, a to jak jen nejvíc přispívá ke spáse duší.  

I kdyby se někdy stalo, že kněz sloužící Mši by byl ne-
soustředěný, Kristus není nikdy nepozorný. Jeho duše 
v osobě Slova vidí a chce každou konsekraci s její hod-
notou, účinkem a jejím jasem sahajícím až do očistce, 
jak předzvěděl jako soudce živých i mrtvých již na zemi. 
O to více nyní v nebi toto všechno poznává, chce a vidí 
v blaženém patření. Proto nejsvětější duše Kristova ve 
stále přítomném okamžiku  a  v  nezměnitelné věčnos-
ti vidí a chce kteroukoliv Mši a její jas, který osvěcuje 
zemi, proniká do misií, do očistce, a také do nebe, neboť 
Mše nás přivádí do života věčného a v nejvyšší možné 
míře oslavuje Boha.

Pokud jde o věřící přítomné oběti Mše sv., je třeba, aby 
se soustředili především na primárního Kněze, jehož je 
kněz sloužící Mši sv. jen služebník, a nikoliv nástupce. 
Tak lze lépe poznat nekonečnou hodnotu Mše, a to ni-
koliv jen vzhledem k přinesené Oběti, ale také k tomu, 
Kdo  jí na prvním místě obětuje. Z  toho  je zřejmé, že 
Oběť Mše sv.  a  Oběť kříže jsou  totožné svojí podsta-
tou (stejná Oběť i hlavní obětující), jakkoliv se přitom 
liší podle způsobu obětování. Oběť na kříži byla krvavá, 
bolestivá, přinášela zásluhy. Nyní je Oběť Mše sv. nekr-
vavá, svátostní, bezbolestná a nepřináší jiné zásluhy, než 
že nám aplikuje svým samotným vykonáním (ex opere 
operato) zadostiučinění a  zásluhy Umučení a  přináší 
přehojné plody do našich duší podle míry naší dispo-
novanosti. 

Mnozí svatí, když se účastnili oběti Mše sv., již neviděli 
sloužícího kněze, ale samotného Krista, jak se v přítom-
ném okamžiku obětuje ke slávě Otce a ke spáse duší. 

Zpracováno jako volný překlad textů přednášek P. Re-
ginalda Garrigou-Lagrange OP: De Unione sacerdo-

tis cum Christo Sacerdote et Victima [O jednotě kněze 
s Kristem Knězem a Obětí], Řím 1951.
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Vaše Excelence, mohl byste povědět ně-
co o své rodině, obzvláště o vašich českých 
předcích? 

Velmi rád. Celá moje rodina  z  matčiny 
strany pochází z čech. Jméno mého dě-
dečka bylo Tálský. Do Ameriky přišel se 

svými rodiči jako dítě. V Millwaukee poznal ba-
bičku, která se jmenovala ludmila Ambrožová. 
Zemřela po porodu pátého dítěte. Potom se ože-
nil podruhé s  Marií Roseckou, se kterou  měli 
dalších šest dětí. Dědeček  se živil v  Americe 
jako pekař, stejně jako všichni jeho předci v če-
chách. Rodina byla vždy katolická. To lze doložit 
až do roku 1613, jak zjistil můj bratranec, když 
studoval v Evropě.

Otec pocházel ze smíšené německo-pol-
ské rodiny ze Slezska. Maminka  vyprávěla, že 
byla ráda, že si bere katolíka, ale méně ráda, že 
není čechem. Doma jsme ovšem mluvili anglic-
ky. Jen když si rodiče chtěli říci něco, čemu děti 
neměly rozumět, mluvili spolu německy. 

V Millwaukee jsme chodili do kostela sv. Vác-
lava  v  tamní české farnosti. Vzpomínám si, že 
při ranní nedělní Mši kněz četl liturgická čtení 
a kázal česky. Dodnes si pamatuji některé české 
modlitby.  

Doma  maminka  vařila  podle české kuchyně. 
Vzpomínám si na „kolatchky, buchtichky, knet-
lichky, jiternicze, zelee“ a všechna ta česká jídla. 

Doma pochopitelně nechybělo Pražské Jezulát-
ko a chovali jsme úctu k českým světcům. Pod-
statná část mého života je tedy spojena s českým 
prostředím. 

Proč jste se rozhodl stát knězem a kde jste 
studoval teologii? 

Měl jsem touhu se stát knězem už od dět-
ství, neboť jsem v tom viděl nejen poslání, 

ve kterém budu šťastný, ale také to, k čemu mě 
volá Bůh. Proto  jsem nejprve vstoupil do  niž-
šího  semináře. Když jsem potom dokončil 
studia  filozofie na  vysoké škole v  Millwaukee, 

Rozhovor s J. E. Fabiánem Bruskewitzem, 
biskupem z Lincolnu, USA
Americký biskup s českými předky Fabián Bruskewitz (nar. 6. září 1935) je nyní emeritním 
biskupem diecéze Lincoln ve státě Nebraska v USA. Biskup Bruskewitz v době svého půso-
bení v úřadu pozval do své diecéze Kněžské bratrstvo sv. Petra a osobně podpořil založení 
Kněžského semináře Panny Marie Guadalupské, které připravuje anglicky hovořící kandi-
dáty FSSP. Biskup Bruskewitz poskytl pro Klíč neobyčejně zajímavý rozhovor o svých čes-
kých kořenech, kněžském a biskupském působení a podpoře tradiční liturgie ve své diecézi. 

Rozhovor připravil a z angličtiny přeložil Jakub V. Zentner FSSP

Biskup 
Bruskewitz  
při udílení 
svěcení  
v semináři  
P. Marie  
Guadalup-
ské v listo-
padu 2015
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biskup Albert Meyer mě poslal pokračovat ve 
studiu  teologie na  Pontifical North American 
College v  Římě. Alumni tohoto  semináře na-
vštěvují přednášky na Gregoriánské univerzitě. 
Tam jsem tedy ukončil studia teologie a v r. 1960 
byl vysvěcen na  kněze tehdejším apoštolským 
vikářem pro  město  Řím kardinálem Trallim. 
Potom jsem se vrátil zpět do  diecéze, ale brzy 
jsem byl opět poslán do Říma, abych pokračo-
val v  postgraduálním studiu  a  získal doktorát 
na gregoriánské univerzitě. Po návratu do Mill-
waukee jsem učil v tamním kněžském seminá-
ři. Brzy mě však  papež Pavel VI. opět povolal 
do Říma, abych pracoval pro Svatý stolec v Kon-
gregaci pro katolické vzdělávání. 

Potkal jste v Římě také české kněze, kteří 
zde v době komunismu žili v exilu?

V Římě jsem se spřátelil s několika českými 
kněžími. Pracovali jsme společně s Mons. 

Františkem Rýparem. Později jsem pozval 
Mons. Rýpara  do  Millwau-
kee. Pamatuji si, že s mojí ma-
minkou mluvili česky. Já jsem 
se ovšem česky už nenaučil 
s výjimkou několika modliteb 
a písniček, jako např.: „U stu-
dánky seděla…“ (biskup zpí-
vá). 

V  roce 1992 jste byl jme-
nován biskupem v  Lincol-
nu  ve státě Nebraska, kde 
žije mnoho Čechoameriča-
nů. Jste prvním biskupem 

této diecéze s českými kořeny?

První biskup byl původem Ir, ale můj před-
chůdce v  letech 1930–1957 biskup lud-

vík  Benedikt Kučera  byl českého  původu. 
Jeho rodina se usadila v Minnesotě. Biskup Ku-
čera byl nejstarším synem početné české rodiny. 
Tři jeho sestry se staly řeholnicemi a dva z pěti 
bratří byli kněží. Biskup Kučera byl prvním bis-
kupem českého  původu  ve Spojených státech, 
ačkoliv se plynně anglicky naučil až v dospělém 
věku. Doma totiž mluvili česky. 

Nebraska  má největší procento  obyvatel čes-
kého původu v celých Spojených státech. Vedle 
toho žije mnoho čechoameričanů také v Texa-
su. Někteří češi byli antiklerikálové, mnozí zase 
dobří katolíci. češi, kteří se usadili v jižní části 
Nebrasky, byli z velké části antiklerikální. Měli 
noviny s názvem Volnomyšlenkář. Naopak češi 
severně od lincolnu v městech Wahoo, Prague 
a Bruno byli velmi zbožní katolíci. Jeden z nej-
známějších spisovatelů v Nebrasce Willa Cather 
ve svých románech píše o českých emigrantech. 
Nebraska je tedy velmi úzce spjata s českým pro-
středím. 

Jste znám svojí sympatií k tradiční římské 
liturgii. Proč si myslíte, že je tradiční ri-
tus důležitý pro dnešní Církev?

Nikoliv Druhý vatikánský koncil, ale mnohé 
z toho, jak byl vysvětlován a zaváděn, neby-

lo dobré.  Myslím si, že tradiční římská liturgie 
má v sobě tolik ohromného a krásného, že ne-
může být jednoduše odstraněna. Někteří dou-
fali, že změny, které se začaly zavádět v Církvi 
po koncilu, budou přijímány jen velmi umírně-
ně a  tak  dojde jen k  drobným úpravám. To  se 
však nestalo. Proto si myslím, že je pro dnešní 
Církev  velmi důležité uchovat římskou  litur-
gii tak, jak  byla  v  platnosti okolo  roku  1960, 
a  tato  hodnota  obohatí celou  Církve. Starý ri-
tus klade důraz na projevy posvátné úcty, je zde 
více ticha jako projevu této úcty a konečně skrý-
vá také nesmírné umělecké bohatství jako např. 
gregoriánský chorál a  polyfonie 16. a  17. stol. 
Zničit tuto  liturgii by bylo  jako  zbořit krásný 
starobylý chrám. 

Proto  je dnes  tradiční liturgie útočištěm 
pro mnohé věřící, zejména mladé rodiny a mlad-
ší generaci vůbec, která už má dost různých li-
turgických experimentů a  novot, jak  je známe 
nejen u nás v Americe, ale i v západní Evropě. 
Můj dojem z  lidí, kterým tíhnou  ke starší for-

6. lincoln-
ský biskup 

Fabián 
Bruskewitz

(* 6.9. 
1935)

3. lincoln-
ský biskup 

Ludvík Be-
nedikt Ku-

čera (1988-
1957)
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mě liturgie, je, že jsou někdy oběťmi různých li-
turgických nešvarů, se kterými nechtějí mít nic 
společného. Starší liturgická forma  má mno-
ho předností, a proto jsem rád, že papež Bene-
dikt XVI. udělal jasno v tom, že v Církvi máme 
řádnou  a  mimořádnou  formu  římského  ritu. 
Obě formy jsou  legitimním ritem Církve. My-
slím si, že je to  velmi pěkné rozlišení. Každý 
kněz, který to umí, má možnost Mši sv. v mi-
mořádné formě sloužit a to může být velké po-
žehnání, především tím, že to usměrňuje liturgii 
i v novém ritu.  

V  březnu 1996 jste exkomunikoval čle-
ny zednářských lóží a  dalších organizací, 
kteří bojují proti katolické Církvi. Mezi 
nimi i  věřící, kteří se účastní Mší vyslu-
hovaných Kněžským bratrstvem sv. Pia X. 
Proč jste zahrnul také Bratrstvo sv. Pia X. 
do této exkomunikace?

Ve skutečnosti jsem je neexkomunikoval 
jako jednotlivce, ale vyhlásil jsem diecézní 

zákon, jehož neposlušnost měla za důsledek sa-
močinnou exkomunikaci. Biskup jako zákono-
dárce má totiž právo vyhlašovat zákony pro dob-
ro diecéze. Tyto skupiny dělaly zmatek. Tvrdily, 
že můžete být katolíky a přitom být členem je-
jich organizace. To  říkali jak  zednáři, tak  také 
zastánci organizací propagující euthanasii 
a potraty. Stejně tak kněží Bratrstva sv. Pia X., 
kterých tu ovšem nebylo mnoho, tvrdili podob-
ně, že můžete být katolíky a  současně náležet 
k nim. Bylo např. jasné, že komunista nemůže 
být katolíkem, ale v  případě těchto  organizací 
to tak zřejmé nebylo. Proto jsem vyhlásil zákon, 
který uvaluje interdikt (tj. zákaz přijímat svátos-
ti) na ty, kdo setrvají nebo vstoupí k těmto sku-
pinám ke stanovenému datu (15. dubnu 1996). 
Pokud ani v  následujícím měsíci po  uvalení 
interdiktu nepřeruší kontakty s  těmito organi-
zacemi, budou  automaticky exkomunikováni 
(vyloučeni z Církve). 

V případě Bratrstva sv. Pia X. se tento zákon 
týkal především věřících, neboť kněží této spo-
lečnosti zde mnoho nebylo a většinou přijížděli 
odjinud. Věřících, kteří však dříve tíhli k této or-
ganizaci, bylo  dost. Mnohé z  nich, včetně 
dvou kněží, jsem osobně přijímal zpět do plné 
jednoty s Církví. Někteří se sice projevovali ag-
resivně, ale většinou byli jen obětí různých ne-
švarů, které viděli v Církvi. Církevní tresty mají 

za  cíl především 
uzdravení. Pro-
to  jsem toto  ná-
pravné opatření 
vyhlásil v  naději 
na  jejich návrat. 
Výsledkem skuteč-
ně bylo, že přítom-
nost Společnosti 
sv. Pia X. v diecézi 
ustala. Tomu  také 
blahodárně po-
mohlo  působení 
Kněžského  bra-
trstva  sv.  Petra, 
které vykonalo mnoho dobré práce, aby tyto lidi 
přivedli opět na správnou cestu. 

Proč jste téměř současně s exkomunikací 
Bratrstva sv. Pia X. pozval do své diecéze 
Kněžské bratrstvo sv. Petra a podpořil za-
ložení kněžského  semináře Panny Marie 
Guadalupské? Jaká je vaše zkušenost s pů-
sobením Kněžského bratrstva sv. Petra?

Moje zkušenost je velmi pozitivní. Kněžské 
bratrstvo  sv. Petra  jsem poznal už mno-

hem dříve. Už když jsem pracoval v římské kon-
gregaci, sledoval jsem případ arcibiskupa lefeb-
vra a jeho hnutí. Do problému jsem zasahoval již 
v době, když arcibiskup lefebvre byl r. 1976 sus-
pendován a měl zákaz světit kněze. Tehdy sku-
pina jeho bývalých seminaristů přišla do Říma, 
aby zde dokončili svá studia. Když roku 1988 ar-
cibiskup lefebvre navzdory zákazu vysvětil bis-
kupy a  tím upadl 
do  exkomunikace, 
bylo  mi jasné, že 
jeho  Kněžské bra-
trstvo sv. Pia X. jde 
cestou schizmatu. 

Později, v  roce 
1995, se předsta-
vení Kněžského 
bratrstva sv. Petra, 
(které založili  bý-
valý členové Bra-
trstva sv.  Pia  X., 
kteří chtěli  zůstat 
v  jednotě s  Círk-
ví, pozn. redak-
ce) na  mě obrátili 
s  prosbou, abych 

Znak bis-
kupa Brus-
kewitze

Kostel 
sv. Václava, 
Wahoo, 
Nebraska
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jim udílel kněžské svěcení ve Wigratzbadu 
v  Německu. Když mě k  tomu  povzbudila  také 
příslušná římská kongregace i tamní místní bis-
kup v Augsburgu, pozvání jsem přijal. Tak za-
čala moje spolupráce s FSSP. Brzy potom jsem 
byl zván dávat duchovní cvičení a udílet kněž-
ské svěcení pro členy FSSP také v USA. Nakonec 
představení FSSP hledali místo k založení kněž-
ského semináře v USA, a proto jsem jim nabídl, 
aby založili kněžský seminář v mé diecézi. Jsem 
rád, že pozvání přijali a založili seminář Panny 
Marie Guadalupské právě zde v Nebrasce. 

Minulý rok jsem byl také pověřen Svatým stol-
cem vykonat apoštolskou vizitaci Severoameric-
kého  distriktu  FSSP. Všechny apoštoláty FSSP, 
které jsem navštívil, na  mě dělaly velmi dobrý 
dojem. Proto doufám, že se činnost FSSP bude 
dále rozvíjet. 

Mnoho diecézí nejen v USA má potíže s ne-
dostatkem kněží nebo potíže se špatnými 
kněžími a prázdnými semináři. Na rozdíl 
od toho jste vy předal diecézi Lincoln své-
mu nástupci biskupu Jamesi D. Conleyovi 
s  plně obsazenými farnostmi, dvěma  pl-
nými semináři (diecézním a  seminářem 
FSSP). Jak jste toho dosáhl?  

Důvodem je především Boží milost, bez níž 
bychom mnoho  sami nezmohli, a  také 

přímluva  Panny Marie pod titulem Neposk-
vrněné Početí, které je zasvěcena naše diecéze,  
ale i  to, že jsem diecézi přijal od svého  před-
chůdce biskupa Glennona F. Flavina v dobrém 
stavu. Můj předchůdce si ovšem při podpoře 
kněžských povolání, podpoře rodin a katolické-
ho  vzdělávání mnoho  vytrpěl. Mohl jsem tedy 
budovat na  dobře položených základech. Na-

víc jsem měl zkušenosti s problémy, které byly 
v diecézi Millwaukee, odkud pocházím, a pro-
to jsem se snažil dělat vše, abych potížím přede-
šel. V diecézi mám také mnoho dobrých kněží, 
což je, jak říkal sv. Jan Pavel II., jádrem celé mi-
sijní činnosti Církve. Dobří kněží jsou nezbytní, 
aby také mohla růst řeholní povolání a katolické 
rodiny a  dobří věřící laici. Proto  jsem věnoval 
vždy velkou  pozornost kněžské formaci, aby 
byl  dostatek  kněží, kteří by konali své poslání 
tak, jak chce Bůh. čtyři z našich kněží se v po-
sledních letech stali biskupy. Kněží máme hoj-
nost a přeplněný diecézní kněžský seminář jsme 
museli loni rozšiřovat.  

Mnozí z diecézních kněží slouží také pravidelně 
nebo alespoň příležitostně Mši sv. podle mimořád-
né formy římského ritu. Stejně tak je pro nás vel-
kým požehnáním, že zde můžeme mít i seminář 
FSSP.  Je pro mě proto ctí pomáhat apoštolátu FSSP 
a doufám, že Kněžské bratrstvo sv. Petra se těší také 
všude v celé diecézi vřelého přijetí.

Biskup 
Bruske-
witz se 

svým 
nástupcem 

biskupem 
Jamesem 

D. Conley-
em

Rozloha diecéze 
Lincoln (čer-

veně) na mapě 
státu Nebraska 
v USA ve srov-

nání s rozlohou 
České republiky

(modré body 
značí města 

s významným 
zastoupením 

osob s českým 
původem, tenké 
linie značí hra-

nice okresů)
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Jáhenské svěcení
Kdy: 7. května 2016 v 9.30 
Kde: ve farním kostele sv. Havla (St. Gallus) 
v Gestratz v Bavorsku
Světitel: J. E. arcibiskup François Bacqué
Svěcenci: Alois Nešpor a Štěpán Šrubař

Kněžské svěcení

Kdy: 2. července v 9.00
Kde: ve farním kostele sv. Markéty (St. Marga-
reta) v Heimkirch v Bavorsku
Světitel: J. E. arcibiskup Guido Pozzo, prefekt 
komise Ecclesia Dei při Kongregaci pro nau-
ku víry. 
Svěcenec: Jakub Zentner

Primiční Mše svatá
Hlavní primiční Mši svatou bude no-
vokněz Jakub Zentner FSSP sloužit 6. července 
v 10.30 hodin v děkanském kostele Všech Sva-
tých v Libochovicích ke cti sv. Jana Nepomucké-
ho. 

Další první Mše sv. novokněze budou slou-
ženy v následujících dnech:
3. července v 8.00 v kapli sv. Mikuláše v Unter-

mooweiler v Bádensku-Würtenbersku. 
4. července v 15.00 v bazilice Nanebevzetí Panny 

Marie na Svaté Hoře u Příbrami ke cti Panny 
Marie a sv. Prokopa ve staroslověnském litur-
gickém jazyce

10. července v 9.00 nedělní farní Mše sv. v dě-
kanském kostele Všech Svatých v libochovi-
cích 

17. července v 15.00 v kostele sv. Jakuba v lito-
měřicích

5. srpna ve 20.00 v klášterním a farním kostele 
Narození Panny Marie v Doksanech v rámci 
pravidelných Mší sv. na první pátek v měsíci 
ke cti Nejsvětějšího Srdce Páně. Následuje vý-
stav Nejsvětější svátosti, eucharistické procesí 
a agapé na faře. 

Pozvání na jáhenské a kněžské svěcení 
a primiční Mši svatou
V letošním roce se řady trvale začleněných členů Kněžského bratrstva rozros-
tou o dva nové jáhny, Aloise Nešpora a Štěpána Šrubaře. Jáhen Jakub Zentner bude 2. 
července vysvěcen na kněze. Kněžské bratrstvo sv. Petra tak bude mít letos prvního čes-
kého kněze a, dá-li Pán, příští rok další dva. Na začlenění do FSSP se v německém Gel-
senkirchen připravuje také P. Jan Franta, který se chystá přestoupit do Kněžského bra-
trstva z olomoucké arcidiecéze. Pamatujte prosím na nás ve vašich modlitbách, neboť 
jak říkával sv. Jan Maria Vianney, věřící dostanou takové kněze, jaké si vymodlí. 

V případě zájmu účastnit se kněžského svěcení jáhna Jakuba Zentnera v Německu je možno 
obrátit se nejpozději do 15. května 2016 přímo na svěcence s prosbou 

o zprostředkování ubytování či dopravy. Email: zentner(zavináč)fssp.cz

Případné změny a termíny dalších veřejných Mší sv. novokněze budou uveřejněny na stránkách 
fssp.cz nebo je možné se po 3. červenci 2016 informovat na tel. (+420)603201149. 
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Pozvánka na zasvěcení rodin Panně Marii 
ve vyšebrodském klášteře

P. Jan Franta

Nejlepší a  nejsnadnější způsob, jak  se zalíbit 
Bohu a získat všechny Jeho milosti, je zasvětit 
se Panně Marii a toto zasvěcení žít!

Sv.  ludvík  Maria  Grignion, od jehož smrti mimo-
chodem slavíme právě tento měsíc 300 let, nabádá 
k osobnímu zasvěcení se Panně Marii, které je platné 
na celý život a vztahuje se na všechno, co člověk vlast-
ní a  čím je. Protože rodiny potřebují taktéž pomoc 
Panny Marie, inspirujme se tímto zasvěcením sv. lud-
víka a zasvěťme naše rodiny Matce Boží. 

Přijměte nabídku  duchovních cvičení pro  rodiny 
spojených s tímto zasvěcením v týdnu od 10. července 
do 16. července 2016 v nádherném prostředí na Šu-
mavě v cisterciáckém klášteře ve Vyšším Brodě.

Těchto  duchovních cvičení spojených i  s  rekrea-
cí a  odpočinkem se může účastnit každý, kdo  má 
opravdový zájem o duchovní program, který se bude 
denně skládat ze Mše svaté v  tradičním římském 
ritu, dvou  duchovních přednášek, modlitby růžence 
nebo  jiné pobožnosti. Vítány jsou  především rodiny 
nebo manželské páry (samozřejmostí je církevně plat-
ný sňatek). O děti bude po dobu přednášek postaráno. 
Ubytování a  strava  je zajištěna, na  ostatním dění se 
budeme společně podílet. Na konci pobytu je možné 
přespat i do neděle 17. 7. a účastnit se Mše svaté s bra-
try cisterciáky.

Kláštery bývaly a jsou 
středisky víry, vzdělanosti 

a křesťanské kultury. Z nich 
se vždy šířila víra, ať už 

prostřednictvím modlitby 
nebo misijní činnosti mni-

chů. Vyšebrodský klášter byl 
založen pro řád cisterciáků 

r. 1259 Vokem I. z Rožmberka. 
Zdejší komunita se před několika 

lety vrátila ke své liturgické tradici. 
Erb cisterciáckého řádu připomí-
ná původ cisterciácké monastické 

reformy v Burgundsku. 

Cena na osobu je 1700 Kč, mladší 18 let 1200 Kč, děti do 6 let zdarma.
Přihlásit a informovat se můžete u organizátora P. Jan Franty do 20. 6. 2016

na adrese: zasveceni@janfranta.cz nebo na telefonu: 910116011
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Předloni naše hovory o  víře měly název „Život 
víry – realita víry“ a věnovaly se základním té-
matům křesťanské víry a  životu podle ní jako 

např. kardinální a božské ctnosti, modlitba a liturgie. 
loni jsme se v našem semináři s názvem „Credimus“ 
zabývali jednotlivými články víry podle Kréda Božího 
lidu papeže Pavla VI. Také letos chceme navázat v již 
pravidelném týdenním setkání zájemců o prohloube-
ní svých znalostí katolické víry na předchozí dva roč-
níky. 

letní hovory o víře v Břevnovském klášteře se budou 
konat od pondělí 15. srpna do neděle 21. srpna 2016. 
V cyklu přednášek pod názvem Jak hovořit o víře dnes 
se budeme věnovat jak apologetickým tématům (vy-
světlování a obrana víry), tak také tématům praktic-
kým jak zdravě žít svou víru a jak rozumným způso-
bem vydávat o víře svědectví v dnešním světě.

Oproti dřívějšku budou letos mezi přednášejícími 
i pozvaní hosté. Účast přislíbili P. Efrém Jindráček OP,    
proděkan papežské univerzity sv. Tomáše Akvinského  
(Angelicum) v Římě,  Alois Nešpor FSSP,  R.D. Josef 
Peňáz, farní vikář v liberci, R.D. Richard Polák, farní 
vikář v Chebu, R.D. Šimon Polívka, farář ve Vejprtech, 
R.D. Štěpán Smolen, farní vikář v Mladé Boleslavi. 

Nebude chybět denní Mše svatá, modlitba primy 
a  kompletáře, modlitby Církve ani exkurze na zají-
mavá místa Prahy jako v minulých letech. Ubytování 
v 1–3 lůžkových pokojích a  stravování třikrát denně 
bude zajištěno v Břevnovském klášteře. 

Stejně jako v minulých ročnících budou setkání do-

provázet P. Radim Valík OSB a P. Jakub Zentner FSSP.

Okruhy témat:
•	 Proč je rozumné věřit? 
•	 Proč právě křesťanská víra? 
•	 Jak dnes hovořit o evoluci?
•	 Je Katolická církev Církví Kristovou?
•	 Jak rozumět ekumenickému hnutí?
•	 Je papež překážkou jednoty rozdělených křesťanů?
•	 Jak dnes hovořit o Zmrtvýchvstání Kristově?
•	 Jaký význam mají zázraky?
•	 Jak může dobrý Bůh dopouštět zlo?
•	 Jsou temné kapitoly z církevních dějin překážkou 

evangelizace?
•	 Jaký je rozdíl mezi ideologií a katolickou vírou?
•	 Jaký je rozdíl mezi sektou a Církví?
•	 Co dělat proti nebezpečí sektářské mentality uvnitř 

uskupení v katolické Církvi?
•	 Jaký je rozdíl mezi proselytismem a evangelizací?
•	 Jak rozumně vyznávat víru v dnešním světě?
 

Podrobný harmonogram a  rozpis přednášek bude 
uveřejněn na webových stránkách.

Cena  na  osobu  je 1900 Kč. Poplatek zahrnuje uby-
tování, stravování třikrát denně a  úhradu nákladů  
cestovného přednášejícím. Případné vstupné v rám-
ci exkurzí a jízdné MHD není zahrnuto.

Přihlašovat se je možné do zaplnění kapacit do 10. 
srpna 2016 na e-mailu jwz@seznam.cz nebo na fssp.cz.

Hovory o víře v břevnovském klášteře –               
Jak hovořit o víře dnes

Břevnovský klášter (plným 
názvem Benediktinské 
arciopatství sv. Vojtěcha 
a sv. Markéty v Praze-
-Břevnově) je nejstarší 
český mužský klášter, na-
cházející se v pražské čtvrti 
Břevnov. Založil jej roku 

993 kníže Boleslav II. a pražský 
biskup sv. Vojtěch pro řád bene-
diktinů. (Klášterní erb se skládá 
z „mluvícího“ znamení břevna, 
vycházející ze jména lokality a ze 
znamení tří růží a tří kosmých pru-
hů připisovanému sv. Vojtěchovi) 
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Prosím o bezplatné zasílání věstníku KLíČ:

_______________________________________________________________________________________
jméno a příjmení

_______________________________________________________________________________________
ulice, č.p.

_______________________________________________________________________________________
PSČ město/obec



Do Krakova na Světové dny mládeže 
s tradiční Mší

Daniel Zouhar, předseda Una Voce čR

Objednávka Klíče

Pokud nedostáváte tento věstník poštou, můžete o jeho zasílání zdarma požádat jak pro sebe, tak pro Vaše 
přátele, o kterých víte, že by měli o něj zájem:

•	 zasláním e-mailu na klic@fssp.cz

•	 nebo zasláním vyplněného formuláře z následující stránky na adresu: P. Šimon Polívka, Římskokatolická far-
nost Vejprty, Kostelní náměstí 158/4, 431 91 Vejprty. Časopis je dostupný také elektronicky na našich 
stránkách: fssp.cz 

V letošním roce se ve dnech 20. - 31. července 2016 
v polském Krakově uskuteční Světové dny mlá-

deže (WYD – z anglického World Youth Days). Stejně 
jako při třech minulých Světových dnů mládeže bude 
i při letošních WYD sloužena také tradiční Mše sv. Na 
akci s celosvětovým významem se chystají tradiční 
mládežnická hnutí a instituty. Mezi ně se zařadí česká 
sekce tradičních katolíků, jejímž garantem bude letos 

Una Voce česká republika. 

Přihlašovat se je možno v rámci přihlašovacího for-
muláře na webu krakov2016.signaly.cz, kde v přihláš-
ce zadáš v druhém odstavci přihlášky možnost „Chci 
být registrován pod“ na „Una Voce“. V nejbližším čase 
tě pak bude kontaktovat zodpovědná osoba za českou 
stranu, která sdělí další informace. Pro další podrob-
nosti sleduj web www.una-voce.cz, kde v brzkém čase 
budou další informace a podrobnosti.

Účast české výpravy se koná pod záštitou předsedy 
Una Voce čR Daniela Zouhara s duchovním dopro-
vodem novokněze P. Jakuba Zentnera FSSP.

Kdy: 20.7. – 31.8. 2016    Kde: Krakov.    
Pro: mladí lidé přibližně od 16 do 30 let
Přihlášky a další informace: 
krakov2016.signaly.cz a www.una-voce.cz
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Jednou  z  důležitých akcí, pořádaných Kněžským 
bratrstvem svatého Petra (FSSP) a Římskokatolic-
kou farností Štětí nad labem jsou letní tábory a ani 

letos tomu nebude jinak. Spolu jsme pro děti a mládež 
připravili celotáborovou hru inspirovanou knihou Ju-
lese Vernea Cesta kolem světa za 80 dní. 

Oproti minulým letům jsme se odhodlali k několi-
ka změnám. Hlavní změnou je, že tábor bude letos ko-
nat v chatové osadě Zdravotník - www.zdravotnik.net 
(vzdálené asi 20 km od Štětí, takže v Ústeckém kra-
ji zůstáváme), kde děti budou spát v chatkách a kde 
nádherná příroda je na dosah. Díky tomu nebudeme 
omezeni relativně malou kapacitou fary ve Štětí a také 
o provoz tábora bude postaráno, takže se můžeme více 

věnovat dětem a programu tábora.
Rozšíření možné ubytovací kapacity nám umožní 

nabídnout možnost tábora  pro  mládež od 14 do 17 
let. Děti pomalu  dospívají a  poslední roky zaznívaly 
hlasy po  táboře pro  mládež, letos  to  tedy s  táborem 
pro mládež chceme zkusit. Tábor pro mládež proběh-
ne za stejných podmínek, ve stejný čas a na stejném 
místě jako tábor pro děti s tím, že část programu bude 
společná.

Tábor pro  děti i  mládež proběhne od soboty 16. 
do neděle 24. července 2016. Tady se snažíme udržet 
tradici třetích týdnů v červenci a nic se tedy nemění. 
Uvidíme, zda se tuto tradici podaří udržet i příští rok, 
kdy nás v červenci čekají kněžská svěcení a primice.

Letní tábor pro děti a mládež
Alois Nešpor FSSP

Trady-Camp aneb prázdninové pobytí 
pro mladé s duchovní a kulturní náplní

Jakub Zentner FSSP

Již pravidelný volnočasový týdenní program pro 
mládež se bude konat od 10. do 17. července v obci 

lukov u  Znojma na samé hranici Národního parku 
Podyjí. 

Na programu bude jako každý rok každodenní 
Mše sv.  a  modlitba části  posvátného  oficia, dosta-
tek času na osobní modlitbu. Cyklus katechezí se letos 
bude věnovat svátosti manželství a kněžství a řeholní-
mu povolání. 

Blízkost krásné přírody a  kulturních památek jižní 
Moravy (Znojmo, klášter louka, Vranov nad Dyjí) 
vybízí ke konání výprav do okolí. 

Kdy: 10.7. – 17.7. 2016 

Kde: Fara Lukov u Znojma 

Pro: mládež od 17 do 30 let

Cena: 1400,- Kč
Téma: Svátost manželství a kněžství a řehol-
ní povolání

Program zahájíme ve 10. 7. 2016 ve 20:00 ne-
dělní Mší svatou a rozloučíme se 17. 7. 2016 
v 7:00 při ranní Mši svaté.

Bližší informace a přihlášky na 
zentner(zavináč)fssp.cz 
a na stránkách fssp.cz

Pořádá FSSP ve spolupráci s Una Voce čR. 
Doprovázet bude P. Jakub Zentner FSSP.
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Zahájení tábora  bude v  sobotu  16. července 2016 
ve Štětí Mší svatou  v  16:00 hod. a  po  Mši svaté od-
jedou táborníci od fary autobusem do chatové osady 
Zdravotník. Ukončení tábora  bude v  neděli 24. čer-
vence 2016 ve Štětí Mší svatou  ve 14:00 hod., auto-
bus táborníky z osady před 14 hodinou opět dopraví 
zpět do Štětí.

Co  se oproti minulému  roku  také změnilo,  je 
cena  za  pobyt, bohužel opět směrem nahoru. Pobyt 
v osadě má velké výhody, ale každá výhoda něco sto-
jí. Skutečná cena  tábora  se pohybuje okolo  2500 Kč 
na dítě. Ale tato cena je pro početnější a sociálně slabší 
rodiny neakceptovatelná. Naštěstí tím, že se našli las-
kaví dárci, a máme také možnost získat podporu Ús-

teckého kraje, který nás v minulých letech již podpo-
řil, je možno snížit cenu na únosných 1500 Kč za dítě.

Z Moravy je to k nám na tábor téměř přes celou re-
publiku, a tak chceme letos  také nabídnout mož-
nost předání dítěte na trase Brno – Praha – Hněvice. 
Na této trase pojede jeden seminarista  vlakem  a může 
tedy vzít větší či samostatnější děti s sebou.

Pokud znáte někoho, kdo by mohl mít zájem o tábor, 
dejte mu prosím vědět.

Doufáme, že s pomocí Boží i letošní tábor dopadne 
dobře jako tábory předchozí. Chceme proto poprosit 
o  modlitbu  za  nás  vedoucí, za  děti, mládež, kteří se 
tábora zúčastní a také za jejich rodiče.


