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Anotace 

Předkládaná práce si klade za cíl definovat problém úcty k Nejsvětějšímu Srdci 

Ježíšovu jako integrální součásti spirituality a identity diecézního kněze. 

Podstata kněžského poslání spočívá v pokračování přítomnosti Krista, jediného 

velekněze, Krista jako Hlavy církve. Skrze přijetí svátosti svěcení se presbyter 

milostí Ducha Svatého připodobňuje Kristu – Knězi, Učiteli a Pastýři. Podílí se 

na vlastním poslání Krista jako Hlavy. Tím však nepřestává být údem 

tajemného Těla; jako apoštol nepřestává být učedníkem. Naopak, jeho 

apoštolát vyrůstá z trvalého postoje učedníka. Jen ve stálém učenlivém 

naslouchání Pánu může i kněz být učitelem; jen jako ovce, která se nechá vést 

Dobrým pastýřem, může pást stádce jemu svěřené; jen v živém vědomí, že jeho 

Kristus miloval a obětoval se za něho, může se spolu s Kristem podávat denně 

jako oběť. Působení kněze vychází ze spojení s Kristem, z přijetí daru. Jeho 

činnost vychází z kontemplace, apoštolát z bytí s Ježíšem. Toto je základ 

kněžské spirituality a východisko pro formaci ke kněžství. Kněžská mise 

nemůže být úspěšná bez toho, aby kněz uctíval Srdce Velekněze Nového 

zákona – proto práce mapuje teologické aspekty uctívání Nejsvětějšího Srdce 

Ježíšova, dokládá výrazné zakořenění této tématiky v Písmu a v živých 

dějinách Církve od raných dob přes mystiky středověku, klíčové vidění sv. 

Markéty Marie Alacoque a následující období, kdy nad mystikou převládá 

askeze, úcta se postupně rozšiřuje na celou Církev, vznikají četné kongregace a 

řády apod. a v této podobě přežívá dodnes a čeká na obnovu v duchu 

posledního koncilu. Pojítkem mezi tématem Kristova Srdce a kněžství je 

eucharistie, Kristus ve své obětovanosti. 
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Abstract 

The submitted thesis aims to define the topic of the Devotion to the Sacred 

Heart of Jesus as an integral part of the identity and spirituality of a diocesan 

priest. The essence of the priestly vocation lies in the continuation of the 

presence of Christ, the only High Priest, Head of the Church. Through the 

Sacrament of Orders, the ordained presbyter with the grace of the Holy Spirit 

likens Christ – the Priest, the Master and the Shepherd and thereby he 

participates in the mission of Christ as the Head without refraining from being 

a limb of the Mystical Body. Being an apostle, he continues to be a disciple. 

On the contrary, his apostolate has been growing from a permanent position of 

discipleship. Only in the position of a constant docile listening to the Lord, the 

priest can be a teacher; only as a sheep which commits itself to the Good 

Shepherd, he could be a shepherd to the flock entrusted to him; only when 

being lively aware of the fact that Christ loved him and brought himself as a 

sacrifice, he is able to offer the daily Sacrifice together with the Lord. The 

priest´s activity is based on the union with Christ, on the acceptance of a gift. 

His activity is based on contemplation, his apostolate on the dwelling with 

Jesus. This is the foundation of priestly spirituality and the basis for the 

formation to the priesthood. A priestly mission cannot succeed without the 

priest´s devotion to the Heart of the High Priest of the New Testament – 

therefore, this thesis presents the theological aspects of the devotion to the 

Sacred Heart of Jesus, depicts significant rooting of this theme in the Scriptures 

as well as throughout the living history of the Church from early times through 

the medieval mystics, key revelation to St. Margaret Mary Alacoque and the 

following period of asceticism prevailing over mysticism, the devotion has 

gradually extended to the entire Church, there arose numerous congregations 

and orders, etc. In this situation, it has been waiting for a renewal based on the 



 

last Council. The bound between the theme of the Heart of Christ and the 

priesthood, is no doubt the Eucharist, Christ in his sacrifice and oblation. 
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Úvod 
 

„Kn ěžství je láska Ježíšova srdce… Kněz pokračuje v díle vykoupení 

na zemi.“1 

(Sv. Jan Maria Vianney) 

 

„Tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna.“ (Jan 3,16)  

 

Kněz skoro nikdy není přijímaný s lhostejností. Na prahu druhé dekády 21. 

století přitom naznačuje větší množství skutečností – stačí otevřít noviny – 

hlubokou, snad bezprecedentní krizi služebného kněžství: početní decimaci a 

stárnutí kléru, poměrně časté odchody z kněžského stavu, vzrůstající pocit 

beznaděje a přetíženosti, známky syndromu vyhoření, zahořklost, odtržení od 

reality, neschopnost oslovit druhé. K tomu prázdné semináře, volání po zrušení 

celibátu, svěcení žen, snahy o samé zpochybnění svátostného kněžství. Tyto a 

mnohé další příznaky možné krize jdou ruku v ruce s klesající úrovní 

duchovního života laiků i kněží. Úloha a poslání kněze v současné společnosti, 

která se neuvěřitelně rychle mění, přitom potřebuje obnovu. Společnost 

potřebuje kněžské vzory, které by byly přitažlivé pro dnešního člověka. 

Osobní a živý vztah ke Kristu je jeden z nejjistějších projevů pravé zbožnosti 

křesťanů. Tento vztah je rovněž u základů konkrétní formy jeho realizace skrze 

konkrétní povolání, resp. křesťanský životní stav. 

Touha po osobním vztahu ke Kristu nalezla různé formy vyjádření skrze 

modlitbu. Její součástí – v nejširším slova smyslu – je také úcta k Ježíšovu 

                                                 
1 „Le Sacerdoce, c’est l’amour du coeur de Jésus“. Tento citát se objevuje též v KKC, čl. 1589. 
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Srdci, která vyvěrá z úcty k trpícímu Ježíši na kříži a z úcty k eucharistii, v níž 

Pán zpřítomňuje svou oběť a zároveň je v ní přítomný i s oslavenými ranami 

svého umučení.  

Mnozí lidé dnes pojem Nejsvětějšího Srdce vnímají buď jako poněkud 

zaprášenou záležitost pro církevní staromilce anebo považují široký návrat 

praktikované úcty k Srdci Ježíšovu za příznak (anebo důkaz) hluboké krize 

církve nebo víry po II. vatikánském koncilu. Oba tyto extrémní, černobílé 

pohledy zřetelně ukazují, že problematiku nelze uchopit bez náležité teologické 

reflexe, „neboť z boku Krista zesnulého na kříži vzešlo obdivuhodné tajemství 

církve.“ 2 Úcta k Ježíšovu Srdci je tedy stará jako Církev (základ této úcty 

můžeme najít v Písmu, jak ukážeme detailně v oddíle 2.2), ale rozšířila se 

zejména na úsvitu moderní doby jako reakce na abstraktní, studené chápání 

Boha šířící se mezi evropskými intelektuály 17.-18. století, které nalezlo jednu 

formu v osvícenství a jinou v jansenismu. 

Srdce Ježíšovo je zejména jádrem autentické kněžské spirituality – jen takový 

postoj umožňuje objevit nejedno zúžení pohledu. Pobožnost k Ježíšovu Srdci 

se zrodila v prostředí kristocentrické a mystické spirituality. Srdce Ježíšovo je 

„osobní tvář Boží”3 - Boha, který zná, slyší, stará se, miluje, dává se, šatí polní 

trávu a zpytuje nitro člověka.  

Smyslem této práce je zamyslet se z mnoha úhlů pohledu nad úctou 

k Nejsvětějšímu Srdci Syna Božího a ukázat, nakolik je tato – zkratkovitě 

řečeno – pobožnost nedílnou součástí kněžské spirituality.  

                                                 
2 Srv. SC, 5 
3 Srv. SANNA I.: Nejsvětější Srdce Ježíšovo, in: DE FIORES S. - GOFFI T.: Slovník 
spirituality, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1999, str. 577 
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Předložená diplomová práce se pohybuje na pomezí dogmatiky a spirituality, 

přičemž spiritualita je pojímána zejména jako autentická zkušenost víry.4  

Pojítkem mezi tajemstvím služebného kněžství a darem Ježíšova Srdce je 

eucharistie, Kristus ve své obětovanosti. V Něm, ve Slově, které se stalo tělem, 

je zjeveno nejen tajemství Boha, ale samotné tajemství člověka.5 Kněz může 

plně chápat tajemství boholidského Srdce jen tehdy, pokud je připraven sám 

sebe vydat do krajnosti. 

Spiritualita je označení vědecké teologické disciplíny, která se zabývá 

konkrétní realizací křesťanského života. Slovo spiritualita by mělo zůstat 

vyhrazeno pro označení obsahu spirituální teologie, její „konkrétní realizaci“6; 

spirituální teologie je systematické obecné pojednání o tomto tématu. 

Termín spiritualita je odvozen od latinského substantiva spiritualitas, jímž se 

překládá novozákonní termín pneumatikos ve významu týkajícím se života 

zakořeněného v Duchu Ježíše Krista. Podobně termín spiritualitas popisuje 

kvalitu či podobu křesťanského života v jeho celistvosti formované Duchem 

svatým. Mezi teology dosud nebylo dosaženo konsensu v oblasti jejího 

terminologického vymezení, neboť pojmová reflexe, která usiluje o popis 

trvalé zaměřenosti nejhlubšího základu lidské duše (...), dospívá v otázce 

nejhlubšího tajemství člověka ke svým mezím.7 Lze nicméně říci, že 

spiritualita je životní syntéza celého Kristova tajemství, vytvořená pod vlivem 

Ducha Svatého tak, že uspořádává jeho jednotlivé prvky kolem konkrétního 

                                                 
4 Srv. ALTRICHTER M.: Příručka spirituální teologie, Olomouc: Centrum Aletti, 2007, str. 
11-23 
5 GS, 22 
6 Srv. KOHUT V.: Spiritualita, in: DE FIORES S. - GOFFI T.: Slovník spirituality, Kostelní 
Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1999, str. 904 
7 KIRSTEN E.: Uzdravující dynamis posvátného, in: Teologické texty, 2006, roč. 17, č. 1, str. 
13-16 
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stavebního principu, jenž pak charakterizuje jeho celkový projev.8 Mluvíme-li 

o spiritualitě, máme na mysli praktický, konkrétní způsob života, který je 

harmonicky uspořádán.“ Všechno v něm umožňuje „vyrovnané fungování 

uvnitř i navenek“. „Tato životní syntéza se týká celého obsahu Kristova 

tajemství“ ve světle zjevení. Každá spiritualita „musí obsahovat jenom právě 

to, co je ve shodě s křesťanskou naukou, a zároveň všechno, co k ní podstatně 

náleží.“9 Zároveň nepochybně platí, že „duchovní život se neodvíjí podle 

předem stanovené koncepce. Koncepce by měla vycházet z toho prostředí 

(„krajiny milosti“), kde právě jsme.“10 

Je třeba mít na paměti, že každá spiritualita je zde díky působení Ducha 

Svatého, který imanentně spolupůsobí s danostmi jednotlivých osob, určité 

mentality, stavu, místa či doby. To je dobře viditelné uprostřed spiritualit, či 

hnutí, v nichž působí určitá charismata – tj. zvláštní dary Ducha Svatého, jako 

projevy „nevyčerpatelného bohatství Božího Ducha“11, které je ale určeno pro 

dobro jiných. Zároveň je nutno podotknout, že v Církvi existuje množství 

spiritualit, které slouží k prospěchu celého společenství, to je důležité a 

naprosto legitimní. Je také třeba zdůrazňovat normativní charakter zjevení pro 

existenci každé křesťanské spirituality. Nikdo není schopen prožívat celé 

Kristovo tajemství (ani jej reflektovat). Proto každá spiritualita „vybírá“ určitý 

aspekt Kristova tajemství (např. hlásání), na něm staví další prvky tak, že se 

postupně vytvoří obraz celého Krista, viděného z určité perspektivy.12  

                                                 
8 Srv. KOHUT V.: Spiritualita,  in: DE FIORES S. - GOFFI T.: Slovník spirituality, Kostelní 
Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1999, str. 906 
9 Srv. KOHUT V.: Spiritualita,  in: DE FIORES S. - GOFFI T.: Slovník spirituality, Kostelní 
Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1999, str. 906 
10 ALTRICHTER M.: Mluvíme s idejemi, anebo s člověkem?, in: HAAS A. – MARCHAL H. – 
RUPNIK M.I. – SOLIGNAC A. (eds.): Studijní texty ze spirituální teologie I. Axiomy 
duchovního života. Olomouc: Centrum Aletti, Refugium Velehrad-Roma, 2003, str. 15 
11 Srv. ibid. 
12 Srv. KOHUT V.: Spiritualita,  in: DE FIORES S. - GOFFI T.: Slovník spirituality, Kostelní 
Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1999, str. 907-908 
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S pojmem spiritualita též souvisí pojem křesťanské mystiky, jímž rovinu nebo 

vyjádření náboženské zkušenosti, při níž je náboženský svět prožíván jako 

zkušenost niternosti a bezprostřednosti.13   

V procesu zrání je mezi zkušeností jednotlivce a stupněm rozvinutí 

dogmatického porozumění neustále hermeneutický kruh. „Jedno posouvá 

kupředu druhé. Lze říci, že pokud dogmatika neslouží k rozvoji duchovního 

života, je mrtvá. Je třeba užšího propojování fides quae creditur a fides qua 

creditur, protože toto rozlišení rozhodně neznamená odtrhování. Také ovšem z 

druhého pohledu platí, že spiritualita bez světla dogmatiky velmi riskuje 

sentimentalitu, subjektivitu, pojmovou zmatenost. Rovněž hrozí, že spirituální 

teologie se stane sterilním lingvistickým rozborem bez ohledu na mysterium 

fidei.“14 

Vždyť dogma je vlastně „reflektovaná ortopraxe ve smyslu autentické 

křesťanské spirituality. Pro dogmatiku je velmi důležité spojení se spiritualitou, 

neboť má-li se jednat o živou teologii, je třeba, aby byla spjatá se zkušeností. 

Jde o kvaziverifikaci (jenom pro určitý subjekt, není to čistě objektivní 

záležitost) teoreticky vyhlížejícího dogmatu - do hry začne vstupovat osobní 

zkušenost. Pochopitelně závisí na stupni duchovního života“.15 

Pro člověka stvořeného podle Božího obrazu je nejnormálnější a 

nejnezaslouženější věcí poznávat Boha. Pravý kněz je muž Boží a muž 

modlitby, který nalezl syntézu mezi vírou a životem, mezi smyslem pro Boha a 

smyslem pro člověka.16 Soudobé krize kněžství lze využít k tomu, aby se kněží 

                                                 
13 Srv. MOIOLI G.: Mystika křesťanská,  in: DE FIORES S. - GOFFI T.: Slovník spirituality, 
Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1999, str. 543 
14 Srv. CINCIALOVÁ M.L.: Tajemství Ducha svatého podle Františka z Assisi, Antonína 
z Padovy a Bonaventury z Bagnoregia. Disertační práce. Olomouc: CMTF UP 2009, str. 9 
15 Srv. ALTRICHTER M.: Příručka spirituální teologie, Olomouc: Centrum Aletti, 2007, str. 
11-23. 
16 Ibid. 
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osvobodili od mnoha pokušení klerikalismu, čehož lze dosáhnout pěstováním 

autentické kněžské spirituality, o které bude obsáhle pojednáno v příslušné 

kapitole. Nyní se omezme na konstatování, že autentická kněžská spiritualita je 

kristocentrická17: „nežiji již já, ale žije ve mě Kristus.“18 

V této práci používáme metodu induktivní, metodicky jsme též částečně 

inspirováni Rahnerovou antropologicko-transcendentální metodu, již lze  

shrnout do pěti bodů. (1) lidé ve svých aktech poznání a svobody přesahují 

sami sebe, protože mají charakter neomezené otevřenosti. To se ukazuje 

v našem tázání a v našem hledání smyslu naší pozemské existence; (2) v tomto 

hledání lidé zároveň vnímají sebe jako konečné, ale přesto klademe neomezeně 

otevřené otázky. Doufají, že nakonec najdeme smysl naší zkušenosti 

v absolutním „Ty“, kterému můžeme bezmezně důvěřovat; (3) jak objektivní 

dějinná skutečnost, tak subjektivní lidská existence stanoví jednotu. sebesdílení 

Božího „Ty“ i lidská naděje jsou zprostředkovávány v dějinách. Takže lidská 

naděje je naděje dějinná a objevuje se v historii jako výsledek Boží přítomnosti 

v lidských dějinách; (4) lidé existují v čase a prostoru, a tak právě v dějinách 

odpověď na své tázání po smyslu, nějaké nezvratné Boží zaslíbení; (5) toto 

neodvolatelné Boží zaslíbení může být ve světě a v dějinách vyjádřeno jen 

v subjektu nadaném svobodou. Jen on se může stát výrazem přijaté Boží 

                                                 
17 Srv. též AUMANN J.: Křesťanská spiritualita v katolické tradici. Praha: Karolinum 2000 
18 Srv. Gal 2,19. Odpovídá-li tato skutečnost prožívání v životě konkrétního kněze, s M. 
Altrichterem „ můžeme vyslovit nesnadnou větu, že už je tím, že člověk jde dále (je činný, 
žije), je v něm Ten, který v něm kráčí (koná v něm, jako sám Život v něm žije), takže duchovní 
život není jen teologií z naší strany, nýbrž Jeho vstupem (inkarnací) do nás“(...) on je jakoby 
sám „axiomem“, který vylučuje jakékoli jiné „axiomy“, které by existovaly samy pro (kvůli) 
sebe, bez vztahu k Němu. Tím, že v Něm odhalujeme (zprostředkující) axiom, vnímáme, že si 
zachováváme svobodu (jedno-kvůli-mnohému) a zároveň se nerozpouštíme v nějakém 
mlhavém univerzu (v mnohém – bez - jednoho).“ Cit. dle: ALTRICHTER M.: Mluvíme 
s idejemi, anebo s člověkem?, in: HAAS A. – MARCHAL H. – RUPNIK M.I. – SOLIGNAC 
A. (eds.): Studijní texty ze spirituální teologie I. Axiomy duchovního života. Olomouc: Centrum 
Aletti, Refugium Velehrad-Roma, 2003, str. 8 
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přítomnosti a stává se tak modelem, který má exemplární význam pro celý 

svět.19  

Výraznou inspirací nám je text Karla Rahnera Muž s probodeným srdcem,20 

k němuž se budeme odvolávat tak často, že si jej dovolujeme připojit v příloze. 

Rahner v tomto prorockém textu ukazuje na zásadní věc, kterou říká koncil: 

„Kristus je „cíl lidských dějin, bod, v němž se sbíhají tužby dějin a civilizace, 

střed lidského pokolení, radost všech srdcí a naplnění všech jejich tužeb.“21, 

v němž, „ve Slově, které se stalo tělem, je zjeveno nejen tajemství Boha, ale 

samotné tajemství člověka.“22 Právě Rahner v uvedeném textu postuluje, že 

„úcta Ježíšova srdce by mohla být zvláštní milostí pro užší kruh věřících, mezi 

které by měli patřit i kněží. Říkám, že úcta Božského srdce může být zvláštní 

milostí pro kněze.“ 

 

                                                 
19 Srv. FIORENZA, F. S.: Systematická teologie: úkol a metody, s. 15. In: GALVIN, J. P. - 
FIORENZA, F. S. [ed.]. Systematická teologie. Římskokatolická perspektiva. Praha: Vyšehrad, 
1996 
20 RAHNER K.:  Muž s probodeným srdcem [dostupné on-line: http://www.pastorace.cz/ 
Tematicke-texty/Muz-s-probodenym-srdcem-P-Karl-Rahner-SJ.html ke dni 30.11.2012]    
21 II. VATIKÁNSKÝ KONCIL. Pastorální konstituce o církvi v dnešním světě Gaudium et 
spes, 45. In: Dokumenty II. vatikánského koncilu. Praha : Zvon, 1995. 
22 GS22 
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1. Srdce jako symbol, metafora a antropologická 
skutečnost 

1.1. Posvátné a symbol 

„Posvátné se projevuje skrze symbol“23 a tedy určitá slova nebo zobrazení 

odkazují k samotné podstatě, z níž čerpají svoji inspiraci. Co je vlastně 

symbol? V obecné rovině: „symbol oslovuje celou osobnost a je konkrétní. 

Reprodukuje člověku významné záležitosti, které nelze adekvátně popsat 

pojmy. Zprostředkovává zkušenosti jiných (identifikace a imitace). Může být 

současně názorným krátkým vzorcem naší víry. Uchopuje člověka v jeho 

nejhlubší vrstvě. Zatlačuje silové instrumentální myšlení, směřující k vytváření 

moci.“24 Je to „prostředek, kterým křesťanská tradice odmítá mystiku totální 

nevyslovitelnosti Božího tajemství, stejně tak jako koncepci zjevení Božího 

tajemství v imanenci kultů plodnosti, jak je znal starověký Kanaán.“ 25  

Úvaha o srdci jako obrazu celého člověka pro nás stává absolutním naplněním 

Aristotelovy definice metafory, podle níž „metafora je přenesení jména na něco 

jiného“26; „něco jiné“ je pro nás v tomto případě „zcela jiné“, ve smyslu 

výkladu R. Otta27 jsou metaforické obrazy jediným způsobem, jakým lze 

v jazyce vyjádřit přítomnost duchovní skutečnosti. 

                                                 
23 AMBROS P.: Teologické aspekty úcty Božského Srdce Ježíšova, in: KAISEROVÁ K. - 
MIKULEC J. - ŠEBEK J.: Srdce Ježíšovo. Teologie – symbol – dějiny. Sborník z konference 
konané na Vranově u Brna 30. ledna 2002. Ústí nad Labem: Albis international 2005,   str. 38 
24 MUCHOVÁ L.: Úvod do náboženské pedagogiky. Olomouc: Matice cyrilometodějská 1994, 
str. 103 
25 Ibid. 
26 ARISTOTELES: Poetika. Praha: Oikoymenh 1996, str. 97 
27 OTTO R.: Posvátno: iracionalita v ideji božství a její poměr k racionalitě, Praha: Vyšehrad 
1998, str. 37 
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P.Ricoeur, pro něhož jsou metafory lingvistickou rovinou symbolů28, 

připomíná Boží jména užívaná v hebrejské tradici (Král, Otec, Ženich, Pán, 

Pastýř, Soudce, Skála, Pevnost, Vykupitel, Služebník milosrdenství) jako 

příklad sítě metafor, které jsou schopné „vyvolávat neomezené množství 

potenciálních interpretací“ 29. 

1.2. Srdce jako Urwort 

Co je vlastně srdce?  Téma, které nepřestává znepokojovat i svět: na jedné 

straně mu hrozí banalizace, vulgarizace a redukce na čistě tělesné věci – každý 

rok v únoru se hojně prodávají valentýnská srdce ve všech variantách kýče30; 

v novinách čteme o pokrocích kardiochirurgie, o různých transplantacích srdce, 

z reklam na margaríny se dozvídáme o blahodárném účinku pro zdravé srdce. 

Na druhé straně se srdcem libovolně šermují nejrůznější šarlatáni 

postspirituální společnosti. 

Uvažujeme-li o srdci, které přisuzujeme pouze osobám, nelze nevidět jeho 

schopnost lásky a prožívání meziosobních vztahů. Věci srdce nemají. V dnešní 

době umělé inteligence nelze sestrojit něco jako umělé srdce 

(v antropologickém smyslu). Srdce je úzce spojeno s individuální osobou, je to 

určité vnitřně sjednocující duchovní jádro zvláště u člověka. Srdce jako 

jednotící princip pro lidskou existenci, které člověk nikdy nedokáže plně 

pojmověuchopit, dokonce předchází rozlišování lidské duše a těla. 

                                                 
28 RICOEUR P.: Teória interpretácie: diskurz a prebytok významu. Bratislava: Archa 1977, str. 
96 
29 Ibid., str. 90 
30 Pozoruhodně líčí dědictví romantismu O.M. Høystad: podobně jako byla podle proslulé 
teze M. Webera protestantská etika ideálním předpokladem vzniku kapitalismu, představuje 
podle Høystada romantismus nezbytnou podmínku dnešního konzumerismu. Mluví přitom o 
trivializaci původních transcendentních cílů: radosti a potěšení, hledané nejprve ve sféře 
fantazie, se postupně přenesly do skutečného života a jejich realizaci dnes zajišťují nákupní 
regály. Romantické vyhledávání prožitků totiž postupně vyústilo v jakýsi hon za stále novými 
a novými požitky. 
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Srdce je symbol lásky, symbol života, nenahraditelným orgánem lidského těla. 

Bez srdce tělo nedokáže žít. Když přestane tlouct, člověk umírá. Podobné je to 

i s člověkem, pokud přestane milovat, přestane „žít“. Jeho život ztrácí smysl 

a cenu, stává se pouhou karikaturou člověka. Bůh je svou podstatou láska, to 

nám On sám dokazuje na všem: ve stvoření, existenci krásy, ve vztahu muže 

a ženy, v bratrské lásce, ve vztahu člověka a Boha. Stvořil člověka, protože 

opravdová láska je tvůrčí a chce se dělit a dávat. Láskou vznikají krásné věci, 

tvorba lásky je ale namáhavá, ale plodem této tvorby je krása. Z nenávisti 

nikdy nevzešlo nic ušlechtilého a krásného. 

Nedávno byl do mnoha jazyků včetně češtiny přeložen bestseller norského 

profesora kulturologie a historie O.M. Høystada Dějiny srdce.31 Autor svůj 

výklad začíná u nejstarších civilizací starých Sumerů a Egypťanů. U těch 

druhých byla duše přímo ztotožňována s fyzickým srdcem a po smrti také 

vystupovala jako základní svědek při Posledním soudu; bylo to místo, kterým 

člověk božstva poznával a kterým do něj vstupovala. Zásadní rozdíl oproti 

židovsko-křesťanskému pojetí je však srdce bez milosrdenství: mít tvrdé srdce 

či přímo srdce z kamene bylo v egyptské civilizaci hodnoceno pozitivně.32 

Svoji kapitolu mají v knize také Aztékové, pro jejichž krvavé rituály bylo srdce 

klíčové, a muslimové, pro něž je srdce natolik emocionálně, intelektuálně a 

duchovně významné, že autor islám označuje za poslední přežívající „kulturu 

srdce“.33 V staronordické antropologii srdce platilo za sídlo odvahy a síly, a ne 

náhodou tedy hrdina Sigurd pojídá srdce draka Fafnira, aby získal jeho 

schopnosti.34 Mít „velké srdce“ přitom nebyla žádná přednost, ale příznak 

zbabělosti, jež vhání do srdce krev a tím ho zvětšuje; naopak srdce odvážného 

muže mělo být malé, tvrdé a chladné. Romantismus a liberalistický 

                                                 
31 HØYSTAD O.M.: A history of the heart. London: Reaction Books 2007. str. 35-49 
32 Srv.ibid. str. 99 
33 Srv. ibid., str. 114-123 
34 Ibid. 
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individualismus nás podle Høystada vybavily mnoha důvody a motivy k tomu, 

abychom následovali své egoistické vášně. V tomto slova smyslu stále 

nasloucháme našim romantickým srdcím.35 Poté, co bylo srdce „odkouzleno“ a 

v průběhu racionalizace ztratilo svoji duši, je nyní v neustávajícím svátku 

konzumu prostřednictvím reklamy znovu okouzlováno, a zvláště se k tomuto 

účelu podle autora hodí samozřejmě právě svátek sv. Valentýna. 

Vývoj v Evropě Høystad ve zkratce líčí jako postupné proměny od srdce sv. 

Augustina, které je nepokojné, dokud nespočine v Bohu („cor inquietum“), 

přes mystické milující srdce sv. Bernarda z Clairvaux („cor caritatis“) až k 

soudobému „cor comercialis“.36 V závěru knihy autor nabádá, že je nutné 

nepotlačit v sobě augustinovský „transcendentní neklid našeho srdce“ 

svůdným, ale ubíjejícím klidem. Za tím účelem dokonce navrhuje koncepci 

„dynamického a otevřeného antropologického systému“ (znázorněnou dokonce 

i graficky), v jehož středu stojí právě kategorie srdce, kterým prochází osa 

lidského ega a osa transcendence. Podle Høystada „nemáme žádnou alternativu 

k nalezení obrazu symbolizujícího celého člověka - i když i on ví, že 

skutečným sídel emocí je mozek, protože „mozek je jenom fakt, ne symbol; 

srdce je ale obojí.“37 Jeho koncept srdce v sobě integruje tělo, duši, ducha i 

rozum a stojí mezi kulturou a historií.  

C.V. Pospíšil připomíná, že srdce se vymyká jednoznačné definici podobně 

jako se jednoznačné vyčerpávající definici vymyká tajemství lidské osoby. 

Podle K. Rahnera je srdce praslovem (Urwort) vyjadřujícím základní lidskou 

zkušenost prožívání vlastní vnitřní jednoty a hlubiny osobní existence: srdce je 

                                                 
35 Srv. ibid., str. 45-47 
36 Ibid., str. 44 
37 Cit. ibid., str. 49 
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pojmem antropologicky původním – dokonce předchází samotné rozlišování 

těla a duše. 38 

1.3. Antropologická trichotomie  

To, co je v trichotomii (tělo, duše, duch) nazýváno duch – nous, není rozum 

nebo intelekt, ale představuje vnitřního člověka. Nous, oko rozumu uchovává 

v duši eikón, ikonu, obraz Trojjediného Boha.  Nous můžeme pochopit ve 

struktuře osoby jako prvek umožňující zbožštění.  Můžeme hovořit o 

„duchovním poznání“, to je o lásce. „Pravá láska k Bohu se ztotožňuje 

s poznáním a to je dokonalou Moudrostí.“  Vidět Boha, znamená „proniknout 

do Něj prostřednictvím intuice lásky“, ponořit se celým očištěným bytím do 

vlastního srdce, které je nejvyšším bodem proměněného nous.39  

Nous hovoří rozumovými pojmy o tom, co je velikostí a středem člověka 

(může to být síla, schopnost myslet, poznání, touha).40 Podmínkou je, že tato 

hnutí naplňují celého člověka. Někteří autoři se opírají o antropologii 

vycházející z rozumu (Evagrius). Pro jiné je tímto prvním místem srdce 

(Pseudo-Makárius).41 

Na základě biblického jazyka je srdce chápáno jako základ duchovního života i 

poznání. Shodneme se celkem snadno na tom, že srdce je úzce spojeno 

s individuální osobou a že je vnímáme v prvé řadě jako určité duchovní jádro, 

které zejména lidskou bytost vnitřně sjednocuje a které je zároveň podmínkou 

                                                 
38 POSPÍŠIL C.V.: Ježíš z Nazareta, Pán a spasitel. Praha: Krystal OP 2000, str. 180-183 
39 Srv. TENACE M.: Vybrané kapitoly z antropologie, Olomouc: Refugium 2001, str. 32-33;  
40 Srv. ibid. 
41 Ibid., str.35 
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meziosobní vztahovosti. 42 a je též nepochybně „sídlem rozhodování, ale také 

konkrétních vznětů, tužeb, chtění, tedy i lásky.“43 

Je třeba sjednotit rozum a srdce. Rozum je počátečním světlem. Člověk, který 

se touží setkat se svým Bohem, musí rozumem sestoupit do svatyně svého 

srdce. Kde je láska, tam přebývá Duch Svatý. Láska je vnímána jako extáze 

ducha a dotýká se opětného sjednocení celé bytosti. „Nous, orgán poznání 

božským způsobem, stává se čistým srdcem, ontologickým středem všeho 

nadpřirozeného života.“44    

1.4. Obrazy srdce v Písmu svatém 

Srdce je pojem, který se v Písmu sv. objevuje dosti hojně, a to jako ekvivalent 

hebrejského leb, lebab, beten, mej'im, kereb a řeckého kardia, koilia, 

splanchna, jemuž v latině odpovídá cor, venter, viscera. Přirozeně tyto pojmy 

nejsou zcela synonymně zaměnitelné a vyskytují se v různorodých významech 

pojmu srdce.45 

Ve Starém zákoně jde často o symbol života, odvahy, štědrosti, lidských 

ctností, nejintimnější skutečnost koncentrující bytí a konání člověka, a tedy i 

duchovní a mravní centrum lidské osoby.46 Novozákonní perspektiva používá 

srdce jako obraz nitra člověka, tajemství celku lidské osoby, místo, kde 

k člověku hovoří Bůh, resp. člověk hovoří s Bohem.47 

                                                 
42 Srv. POSPÍŠIL C.V.: Tajemství srdce vtěleného Syna: nástin teologie boholidského srdce 
Páně. Olomouc: Matice cyrilometodějská 2001, str. 10 
43 Ibid., str.13 
44 Srv. TENACE M.: Vybrané kapitoly z antropologie, Olomouc: Refugium 2001,  str. 34. 
45 Srv. KITTEL G. – FRIEDRICH G.: Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament, 
Stuttgart: Kohlhammer 1938, str. 233-235 
46 RAHNER H.: Le Cœur du Sauveur, Mulhouse: Salvator 1956, str. 38 
47 KITTEL G. – FRIEDRICH G.: Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament, Stuttgart: 
Kohlhammer 1938, str. 235 
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2. Nástin teologie Srdce Ježíšova 

Na úvod této pasáže je vhodné citovat poznámku C.V.Pospíšila, že „zpracovat 

kompletní a přehlednou teologii Ježíšova srdce na poměrně malém prostoru je 

vzhledem k hloubce tajemství a rozsahu látky v zásadě nemožné“. 48 Stejně tak 

„nelze o tomto bytostném tajemství Ježíšovy existence hovořit bez živého 

osobního vztahu k nazaretskému Mistru.“49 

Od počátku se objevuje souvislost: srdce Ježíšovo bylo na kříži probodnuto 

kopím setníkovým ranou v boku, z níž se vyřinula voda a krev, chápané jako 

symboly křtu a eucharistie. Proto bylo Srdce prezentováno jako eucharistický 

zdroj, z něhož kane Kristova krev z kříže. Antropologickou a christologickou 

rovinu nelze při úvahách o Srdci Páně oddělovat. 50Nejdříve srdce musíme 

chápat v antropologické rovině jako střed osobnosti, v němž se odehrávají 

všechny pohnutky, náklonnosti a souhlas s vůlí a impulzy k následné činností. 

V tomto směru je nám Ježíš Kristus vzorem dokonalého lidství. Svou vůlí se 

rozhodl následovat vůli Boha, svého Otce. V Ježíši je lidská přirozenost 

přivedena k dokonalosti.51  

Kristus je však nejen člověk, ale i Bůh. Proto, jak dodává C.V.Pospíšil, „toto 

srdce je opravdu ikonou nejen osoby Syna, ale také ikonou Otce, kterého 

dokonale poslušný Syn nepřekonatelným způsobem zjevuje.52 Ježíšovo srdce je 

rovněž ikonou srdce věčného Otce, z něhož v Trojici jako Syn vychází a 

                                                 
48 POSPÍŠIL C.V.: Tajemství srdce vtěleného Syna: nástin teologie boholidského srdce Páně. 
Olomouc: Matice cyrilometodějská 2001, str. 2 
49 Ibid., str.6 
50 Srv. ibid. 
51 Srv. JAN PAVEL II. Apoštolský list o přípravě na jubilejní rok 2000 Tertio millennio 
adveniente, čl. 4.  
52 Srv. Jan 14,9 
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v němž věčně přebývá. Vždyť všechno, co Otec má, svěřil a daroval svému 

jednorozenému Synovi, tedy i své vlastní srdce, v němž Syn přebývá a které 

přebývá v Synu.“ 53 Tak nám skrze své Srdce prezentuje (zjevuje, vyslovuje) 

vnitřní pravdu o Bohu (Otci), který je plný milosrdenství, slitování a lásky. - 

„Hospodin, Hospodin! Bůh plný slitování a milostivý, shovívavý, nejvýš 

milosrdný a věrný, který osvědčuje milosrdenství tisícům pokolení, který 

odpouští vinu, přestoupení a hřích, avšak viníka nenechá bez trestu, stíhá vinu 

otců na synech i na vnucích do třetího a čtvrtého pokolení.“54 Jak Ježíšova 

lidská osobnost, tak i o jeho lidské srdce jsou pravdivým a dokonalým obrazem 

Boha55. Ježíšovo lidské srdce je ikonou srdce věčného Otce. 

Sám Ježíš nás zve k nahlédnutí do svého Srdce. „Pojďte ke mně všichni, kdo se 

lopotíte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe 

mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce, a naleznete 

odpočinutí svým duším.“56 Těmito často citovanými slovy vypovídá Ježíš 

v evangeliu o svém Srdci, odhaluje nám něco ze svého nitra. Vybízí nás, 

abychom nahlédli do jeho Srdce a stali se jeho učedníky, čerpali z něho milosti. 

Jeho Srdce je pro nás ikona lásky, kterou projevil  nám lidem až do krajnosti. 

Tím, že nám odhaluje své nitro, se nám dává opět „všanc.“ To můžeme vnímat 

jako pozvání k hlubšímu promýšlení, niternému sjednocení s jeho osobou. 

Hledět na Kristovo Srdce (vnímat jeho lásku) je cesta k jeho poznání, důvěře 

v něho a odhodlání následovat ho.  

„Nechť je mezi vámi takové smýšlení jako v Kristu Ježíši: Způsobem bytí byl 

roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na 

sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka se ponížil, 

                                                 
53 POSPÍŠIL C.V.: Ježíš z Nazareta, Pán a spasitel. Praha: Krystal OP 2000, str. 27 
54 Ex 34,6-7 
55 Kol 10,15 
56 Mt 11,28 
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v poslušnosti podstoupil smrt, a to smrt na kříži.57 Není totiž rozdílu, všichni 

zhřešili a jsou daleko od Boží slávy, jsou ospravedlňováni zadarmo jeho 

milostí vykoupením v Kristu Ježíši. Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní smrtí 

se stal smírnou obětí pro ty, kdo věří.58 Neboť v Kristu Bůh usmířil svět se 

sebou. Nepočítá lidem jejich provinění a nám uložil zvěstovat toto smíření.“59 

Kristovým posláním bylo přivést lidi zpět k Bohu Otci, svému Stvořiteli. Padlá 

lidská přirozenost toho není schopna, musel přijít Ježíš Kristus, pravý Bůh a 

pravý člověk.60 

Jako člověk nás Ježíš učí, jak žít v souladu s Bohem, mít podíl v jeho 

společenství (bytí Trojice). Zároveň jako pravý Bůh má pro tento úkol takový 

dostatek dispozic, že jeho spásné dílo dovedlo očistit celé lidstvo a usmířit ho 

s Bohem. „Kříž není pouze generální absolucí nad všemi hříchy člověka, které 

jsou obsaženy v nejintenzivnějším a nejhrůznějším možném provinění – vraždě 

vtěleného Božího Syna. Bůh jde totiž mnohem dál. On nejen odpouští, on také 

díky vtělení jako člověk za celé lidstvo na toto odpuštění dokonale odpovídá. 

Jedna jediná bolest kříže je ze strany Boží zjevením ceny odpuštění, ze strany 

člověka pravou a jedinou adekvátní odpovědí, přijetím odpuštění, pravým 

smíření, definitivní smlouvou. Jedna jediná bolest, jedna osoba Prostředníka, 

Usmiřitele, který na svém těle boří hradbu rozdělení.“61  

Zobrazení Božského Srdce Ježíšova je tak symbolem niternosti a důvěrné 

vydanosti bohočlověka pro nás lidi.62 U Krista se při uctívání jeho Srdce 

pomýšlí na jeho lidské srdce spolu s jeho celým vnitřním životem. Guardini 

chápe srdce jako živoucí střed člověka, kde se potkává tělo a duch. Srdce je pro 

                                                 
57 Flp 2,5-8 
58 Řím 3,23-25 
59 2 Kor 5,19 
 
61 Ibid., str. 360 
62 Srv. KKC 478. 
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něj nástrojem lásky, kdy se předpokládá, že láska není nikdy bez vztahů. A 

úcta Ježíšova lidského srdce je pak úcta „já“ vtěleného Božího Syna, směřuje 

tedy k úctě osoby Božího Syna.  

Tomáš Špidlík se v krátkém článku zamýšlí nad těmito třemi slovy (Božské 

Srdce Ježíšovo) a vyvozuje, že v Bibli shrnuje slovo srdce „celou plnost 

duševního života, jeho obsahem je člověk se všemi schopnostmi a celou svou 

činností, v něm má sídlo věrnost Bohu. Je to tedy styčný bod člověka s Bohem 

[…]. Celé Srdce Ježíšovo je božské, tj. Bůh proniká do celé jeho mysli, do 

všech jeho rozhodnutí jeho vůle a i do života citového a tělesného.“ Celou 

úvahu uzavírá citátem z otců: „Bůh se stal člověkem, aby se člověk stal 

Božím.“63 

Vyobrazení, jímž je úcta k Ježíšovu Srdci prezentována, je symbolické. 

„Kristus – celý živý Kristus, který ukazuje na své Srdce, odhaluje a otvírá celý 

obsah své osoby, je tím, s kým se setkáváme v úctě k Ježíšovu Srdci. Symbol 

Ježíšova Srdce má proto působit jen jako hlasatel, který vidí svůj úkol v tom, 

že ukáže na Krále a na cestu k němu. Pochopíme-li správně symbol Ježíšova 

Srdce, přitáhne naší osobu magnetickou silou ke Kristu a přivede nás k tomu, 

že se zcela dáme Jeho lásce. Symbol Ježíšova Srdce působí jako světlo, které 

vniká do nitra Kristovy osoby, odhaluje tajemství Jeho bytosti. Správně 

pochopená úcta k Ježíšovu Srdci není tedy překážkou, ale nejlepší cestou 

k osobnímu setkání s Kristem.“64 Skrze symbol srdce, který je srozumitelný a 

snadno čitelný všem, se ukazuje pravda o našem vykoupení. Obraz Ježíšova 

Srdce v nás evokuje osobnost celého Krista (poslušný, pokorný, trpělivý, plný 

                                                 
63 Srv. ŠPIDLÍK T.: Božské Srdce Ježíšovo, in ALTRICHTER M. (ed.): Božské Srdce. 
Teologická reflexe. Olomouc – Velehrad : Refugium, 2002, s. 151. Podobně srv. též Základní 
antropologické charakteristiky pojmu srdce, in: POSPÍŠIL C.V.: Ježíš z Nazareta, Pán a 
spasitel. Praha: Krystal OP 2000, str. 265 
64 SIEBERS B.: Pramen života a svatosti: rozjímání nad litaniemi k Nejsvětějšímu Srdci 
Ježíšovu. Olomouc: Matice cyrilometodějská 1998, str. 21 
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soucitu a slitování), jeho oběť na kříži, která nadále pokračuje tajemným 

způsobem v eucharistii.65  

Pospíšil připomíná zásadní skutečnost: „zlidovělý titul Božské Srdce Páně (...) 

může někoho přivádět na myšlenku, že Ježíš vlastně neměl a nemá lidské srdce 

a že se jedná o srdce příslušející k božské přirozenosti. Takový výklad by byl 

ovšem hrubě nesprávný. To však neznamená, že výraz Božské Srdce Páně by 

sám o sobě byl čímsi nesprávným; můžeme ho však pojímat nepatřičně“ 66. 

Karl Rahner podtrhával, že se jedná o lidské srdce vtěleného Božího Syna. 

Encyklika Haurietis aquas též důsledně hovoří o Nejsvětějším Srdci Ježíše67 a 

zcela pregnantně hovoří i koncil: „Boží Syn lidskýma rukama pracoval, lidskou 

myslí přemýšlel, lidskou vůlí jednal, lidským srdcem miloval.“68 

Dále Pospíšil připomíná, že „schopnost úcty k tomu druhému je také jakousi 

zrcadlovou podobou úcty k sobě samému. Můžeme se tedy odvážit tvrzení, že 

úroveň úcty k srdci Muže z Nazareta bude vypovídat mnohé o tom, jakou úctu 

máme k sobě samým i k lidství jako takovému. Úcta k srdci Ježíše z Nazareta 

bude tedy zřejmě jakýmsi prubířským kamenem ryzosti, pravé hloubky a šíře 

našeho humanismu.“69 V této souvislosti Pospíšil upozorňuje na velmi 

zajímavý aspekt, že „pravá láska znamená, že milovaný přebývá určitým 

způsobem v srdci milujícího a opačně.“70 V tomto světle lze nahlížet i na 

tajemství perichoreze, jejíž plnost je jedině v Bohu: osoby Trojice přebývají 

vzájemně jedna v druhách dvou a druhé dvě v oné třetí, což nám Ježíš 

                                                 
65 Srv. PREISS, P. Cor Iesu dulcissimum, miserere nobis, in: KAISEROVÁ K. - MIKULEC J. 
- ŠEBEK J.: Srdce Ježíšovo. Teologie – symbol – dějiny. Sborník z konference konané na 
Vranově u Brna 30. ledna 2002. Ústí nad Labem: Albis international 2005,   str. 171 
66 POSPÍŠIL C.V.: Tajemství srdce vtěleného Syna: nástin teologie boholidského srdce Páně. 
Olomouc: Matice cyrilometodějská 2001, str. 20-21 
67 Srv. ibid., str. 21 
68 GS 22 
69 POSPÍŠIL C.V.: Tajemství srdce vtěleného Syna: nástin teologie boholidského srdce Páně. 
Olomouc: Matice cyrilometodějská 2001, str. 9 
70 Ibid., str. 13 
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potvrzuje slovy „já jsem v Otci a Otec je ve mě“71. Určitá „nedokonalá, dílčí 

perichoreze“ je však i vlastností lidských srdcí – i v lidové mluvě lze říci 

blízkému člověku, že „přebývá v našem srdci“. Toto přebývání nebývá 

dokonalé, jak píše příhodně i sv. Pavel: „V našem srdci nemáte nedostatek 

místa, ale vy sami se nám uzavíráte.“72  

                                                 
71 Jan 14,10 
72 2 Kor 6,11 
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3. Eucharistie – Ježíšovo Srdce darované Církvi 

Největším projevem lásky je darování sama sebe. Eucharistie je zvláštním 

darem Kristovy lásky, vlastním, konkrétně prožívaným způsobem 

sebedarování. Při dokonalé oběti, kterou Spasitel, Kněz věčný, měl přinést, 

nemohlo být obětním darem nic jiného než on sám. To, co přináší v oběť, je on 

sám, jeho ukřižované tělo, jeho drahocenná krev, prolitá až do poslední kapky, 

celé jeho zmučené a nakonec kopím probodené srdce.  

 „Před Velikonočními svátky už Ježíš věděl, že přišla jeho chvíle, aby odešel z 

tohoto světa k Otci. Miloval své druhy na tomto světě, miloval je až do 

konce“73. Ježíš řekl sv. Marii Markétě Alacocque: „Hle, toto srdce tak moc 

milovalo lidi, že si neponechalo nic, až se zcela vydalo a strávilo, aby jim 

dosvědčilo svou lásku“. Nejsvětější Srdce Ježíšovo nás milovalo až do 

krajnosti úplného a svobodného sebedarování pro naši spásu. Nebylo ušetřeno 

ničeho, jako hrozen ve vinném lisu se Pán Ježíš vydal pod způsobou Těla a 

Krve, jež vytryskla z Jeho boku na kříži Golgoty – a v tomto sebedarování, 

kenozi, pokračuje právě pod způsobou svátosti. 

Kněžské Srdce Ježíšovo se na Kalvárii darovalo způsobem nejdokonalejším a 

nejintimnějším, jak samo oznámilo: „Proto mě Otec miluje, že dávám svůj 

život, abych jej zase přijal. Nikdo ho ode mne neodnímá, nýbrž já jej dávám 

sám od sebe. Mám moc jej dát a mám moc jej zase přijmout. Tento příkaz jsem 

dostal od svého Otce.“74 Přečistý obětní dar, přinesený na kříži Ježíšem 

Kristem, je on sám, je to jeho ukřižované tělo, jeho prolitá krev, jeho 

rozdrásané Srdce. Ježíš je obětním darem i vzhledem k duši, kterou chce zcela 

                                                 
73 Jn 13,1 
74 Jn 10,17-18 
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vydat bolesti a kterou noří v naprostou odevzdanost: „Bože můj, Bože můj, 

proč jsi mě opustil!“75  

J. Brož76 připomíná biblické texty o ustanovení eucharistie v rámci poslední 

večeře: „Ježíš v nich ohlašuje velikou proměnu vztahu člověka k Bohu, když 

naplňuje proroctví Jeremiášovo77 o nové smlouvě. Nad kalichem říká: Toto je 

má krev smlouvy78. Tato slova připojená k pití z kalicha jistě nebyla součástí 

židovského paschálního rituálu. Ohlašují úplně novou skutečnost. Spojení slov 

krev a smlouva připomíná oběť smlouvy v Ex 24,6-8 a označuje Ježíšovu smrt, 

anticipovanou v tomto obřadu, jako oběť.“ (...) „Vzkříšením křesťané 

rozpoznali radikální obnovu kultu. Obětní charakter Ježíšovy smrti dokládá i 

její datum. Synoptici i Jan79 ji datují do dnů obětování velikonočního 

beránka.“80 

Ve svátosti eucharistie se „Spasitel, který přijal tělo v lůně Panny Marie před 

dvaceti stoletími, stále dává lidstvu jako zdroj božského života.“81 Lámání 

chleba“ – jak na počátku bývala nazývána eucharistie – je odedávna středem 

života církve. Skrze ni Kristus zpřítomňuje v průběhu času své tajemství smrti 

a vzkříšení. V něm je On osobně přijímán jako chléb živý, který sestoupil z 

nebe;82 s Ním je nám dána zástava věčného života, díky níž předem 

ochutnáváme věčnou hostinu nebeského Jeruzaléma.83 

                                                 
75 Mk 15,34 
76 BROŽ J.: Kněžství Ježíše Krista a služebné kněžství podle novozákonních pramenů. Separát 
(určeno pouze pro studijní účely posluchačů KTF UK), nedatováno. Str.8-9 
77 Jer 31,31 
78 Mt 26,28 
79 Mt 26,2; Jn 18,28; Jn 19,4 
80 Ibid. 
81 JAN PAVEL II.: Apoštolský list o přípravě na jubilejní rok 2000 „Tertio millennio 
adveniente“ Praha : Zvon, 1995, čl. 55 
82 Jn 6,51 
83 JAN PAVEL II.: Apoštolský list biskupům, kněžím a věřícím laikům k roku eucharistie (říjen 
2004 – říjen 2005) „Mane nobiscum Domine“ Praha: Česká biskupská konference 2004, čl. 3 



 

30 

Eucharistie je světlem především proto, že v každé mši svaté liturgie Božího 

slova předchází liturgii eucharistie v jednotě dvou „stolů“, Slova a Chleba. 

Tato souvislost se objevuje v eucharistické řeči Janova evangelia, kde Ježíšova 

promluva přechází od základního představení jeho tajemství k vysvětlení 

vlastního eucharistického rozměru: „Vždyť mé tělo je skutečný pokrm a má 

krev je skutečný nápoj.84“ Víme, že to uvedlo do krize velkou část jeho 

posluchačů a přimělo to Petra, aby se stal mluvčím víry ostatních apoštolů a 

církve všech dob: „Pane, ke komu půjdeme? Ty máš slova věčného života.“85 

V  apoštolském listu. k eucharistickému roku86 Mane nobiscum Domine píše 

bl. Jan Pavel II., že „Svátost eucharistie je „tajemství víry“. Právě skrze 

tajemství své úplné skrytosti se Kristus činí tajemstvím světla, díky němuž je 

věřící uveden do hlubin božského života. Díky šťastné intuici klade slavná 

Rublevova ikona Nejsvětější Trojice příznačným způsobem eucharistii do 

středu života Trojice.“ 87 Dále bl. Jan Pavel II. v Apoštolském listě na závěr 

Jubilejního roku 2000 Novo millennio ineunte vyzýval církev: „ Ve 20. století, 

a obzvláště po koncilu, společenství křesťanů velmi vyrostlo v tom, jak slaví 

svátosti a v prvé řadě eucharistii. Je třeba klást na tento rozměr i nadále velký 

důraz, zvláště na nedělní mši svatou a na to, abychom celou neděli vnímali jako 

zvláštní den víry, den vzkříšeného Pána a den seslání Ducha Svatého jako 

opravdové každotýdenní Velikonoce.88 Tím se samozřejmě předpokládá, že 

zdravá křesťanská společenství budou mít dostatek kněží. V Čechách rozšířená 

                                                 
84 Jn 6,55 
85 Citováno Jn 6,68 v JAN PAVEL II.: Apoštolský list biskupům, kněžím a věřícím laikům k 
roku eucharistie (říjen 2004 – říjen 2005) „Mane nobiscum Domine“ Praha: Česká biskupská 
konference 2004., čl. 12 
86 Probíhal od října 2004 do října 2005. 
87 JAN PAVEL II.: Apoštolský list biskupům, kněžím a věřícím laikům k roku eucharistie (říjen 
2004 – říjen 2005) „Mane nobiscum Domine“ Praha: Česká biskupská konference 2004, čl. 11 
88 Srv. JAN PAVEL II. Apoštolský list na závěr Jubilejního roku 2000 „ Novo millennio 

ineunte“ , 35. Praha: Sekretariát České biskupské konference 2001, čl. 2 
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praxe nahrazovat nedělní eucharistii bohoslužbou slova je silně teologicky 

problematická.  
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4. Nástin dějin pobožnosti k Nejsvětějšímu Srdci89 

4.1.   Od události Zvěstování Páně do vrcholného středověku 

Úcta k Srdci Páně je tak stará, jako církev sama. Bylo uctíváno jak při 

Zvěstování, tak při Umučení Páně. První ctitelkou Nejsvětějšího Srdce 

Ježíšova byla jeho matka Maria. Ježíšovo Srdce začalo tlouci od okamžiku, 

kdy Maria vyslovila své odevzdané Fia.t90 Tuto skutečnost potvrzuje i koncil: 

„ona je převzácným darem Nejsvětějšího Srdce Páně.“ 91  Na Golgotě, když 

Ježíš dokonával na kříži pro spásu lidstva a voják otevřel kopím jeho bok „a 

ihned vyšla krev a voda.“92 „Bylo otevřeno skutečné Srdce Ježíšovo, aby nám 

byla zjevena nesmírná láska Boží a my se mohli v Jeho Srdci bezpečně 

ukrýt“.93 Vedle zmíněného setníka, kterému Tradice připisuje jméno sv. 

Longin, uctili Probodeného a Jeho Božské Srdce jako první ti jeho nejbližší, 

kteří stáli pod křížem. Jsou jimi Panna Maria, Máří Magdaléna a Jan. 

J.Hrubý94 připomíná, že Srdce Ježíšovo uctívali církevní otcové -  Origenes a 

sv. Jan Zlatoústý a též sv. Augustin s láskou a lítostí, poté, co nalezl v Srdci 

Páně pokoj, vyznává: „Longin otevřel mi kopím bok Kristův; i vešel jsem a 

odpočívám tam bezpečně.“95 

Ačkoliv, jak jsme ukázali, je Srdce Ježíšovo biblicky dostatečně podložené, až 

do 10. století se úcta zaměřovala na Ježíše jako Vykupitele, Učitele, Božího 

Syna. Pobožnost k Srdci Páně se zrodila v ovzduší kristocentrické a mystické 

                                                 
89 Podrobněji viz např. MICHÁLKOVÁ M.: Úcta k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Diplomová 
práce. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. Cyrilometodějská teologická fakulta 
90 Srv. 1,38 nn 
91 PIUS XII.: Haurietis aquas. Encyklika o úctě k Božskému Srdci Ježíšovu „Budete čerpati 
vody” z 15. května 1956, čl. 17 
92 Jn 19,34 
93 Srv. HRUBÝ J.: Dějiny pobožnosti k Božskému Srdci Páně. Brno: Občanská tiskárna 1920, 
str. 5 
94 Ibid. 
95 Ibid., str. 6 
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spirituality. To se vytvořilo kolem benediktinského, cisterciáckého 

a františkánského řádu; propagátory byli sv. Anselm (†1109), jenž začal Ježíše 

Krista ztotožňovat jako druhou božskou osobu s Božským Srdcem Páně, a sv. 

Bernard (†1153), který propojil tajemství Ježíšova Srdce s úctou k Panně 

Marii. Ve 13. století byla mysticky omilostněna sv. Luitgarda z Tongernu († 

1246). Jí ukázal Pán krvácející ránu ve svém boku a ztotožnil přitom sebe sama 

se svým Srdcem. Obdobný mystický zážitek prodělala i bl. Ida z Lovaně 

(†1300). 

Pius XII. v encyklice Haurietis aquas cituje sv. Bonaventuru (†1274): 

„Přistoupili jsme k přesladkému Ježíšovu Srdci a každý, kdo je dobrý, se v něm 

zabydlí. Nevzdalujme se od něho svou lehkomyslností... Budeme ti tedy stále 

blíž, ó Ježíši, protože již pouhá vzpomínka na tvoje Srdce nás naplňuje radostí 

a plesáním. Jak je dobré a oblažující přebývat ve tvém Srdci! Ve tvém Srdci 

jsme nalezli vzácný poklad a drahocennou perlu (...) Probodením tvého boku se 

nám otevřel vstup do ráje. Tvé tělesné rány tedy ukazují rány duchovní. Tvé 

Srdce bylo probodeno proto, abychom skrze viditelné rány nahlíželi neviditelné 

rány lásky.“96 O pobožnosti k Nejsvětějšímu Srdci se zmiňuje ve svém díle 

Vita mystica.97 

Další františkán, horlivý misionář a kazatel, sv.Bernardin ze Sieny (†1444), 

nazývá Srdce Páně, Srdce skryté, zranitelné, toužící po opětované a nezištné 

lásce ohniskem nejžhavější lásky, jež má zapálit a roznítit celý svět, totiž lásky, 

která by pronikla do hlubokého tajemství skrytého od věčnosti.98 

                                                 
96 PIUS XII.: Haurietis aquas. Encyklika o úctě k Božskému Srdci Ježíšovu „Budete čerpati 
vody” z 15. května 1956, čl. 44 
97 Srv. SANNA I.: Nejsvětější Srdce Ježíšovo,  in: DE FIORES S. - GOFFI T.: Slovník 
spirituality, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1999, str. 572 
98 Srv. TÓTHOVÁ, K. M., Ctitelia Božského Srdca a ich modlitby, s. 88. 
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Sv. Gertruda, cisterciačka z Helfty (†1302), zakouší poranění z lásky, když 

jejím srdcem pronikl paprsek, vycházející z Nejsvětějšího Srdce, a její ruka do 

Něj vložená byla ozdobena zlatými prsteny. Zároveň obdržela stigmata. Ke 

konci svého života napsala invokace litanií k Srdci Ježíšovu. Rovněž sv. 

Mechtilda z Hackebornu (†1299), spolusestra sv. Gertrudy, prožívala silnou 

mystickou zkušenost Ježíšova Srdce. Roku 1250 má vidění budoucích modliteb 

a projevů úcty k Nejsvětějšímu Srdci. Trojici mystiček z fenomenálního 

kláštera v Helftě doplňuje sv. Mechtilda z Magdeburku (†1282), která měla od 

dvanácti let mystické zážitky působení Boží lásky, které ji naplňovaly úzkostí i 

radostí. Tajila je však mnoho let. Výjimečné dílo Tekoucí světlo božství (do 

všech srdcí, která žijí beze lsti) psala na příkaz svého zpovědníka Jindřicha 

z Halle. Proslula též kritikou chyb duchovenstva ve svých spisech: „Běda ti, 

koruno svatého kněžství! Jak to, že jsi tak hluboko klesla? Zbývá ti už jen 

odlesk tebe samé, a tím je duchovní moc; Ovšem tou bojuješ proti Bohu a jeho 

vyvoleným (...)99“ Nejvýznamnější je poslední, sedmý díl Mechtildina spisu100 

Z františkánek si zaslouží zmínku sv. Markéta Kortonská (†1297), která ve 

svých mystických zjeveních přitiskla své rty k ráně v Ježíšově boku, či. Bl. 

Anděla z Foligna (†1309), jež byla očišťována fyzickou Krví Páně tryskající 

z Ježíšových Ran. 

Na rozšíření úcty k Božskému Srdci Ježíšovu ve 14. století se velkou měrou 

podílel řád dominikánů v Německu, jmenovitě dva žáci Mistra Eckharta, Jan 

                                                 
99 AMBROS P.: Obnova úcty nejsvětějšího Srdce Ježíšova, in: ALTRICHTER M. (ed.): 
Božské Srdce. Teologická reflexe. Olomouc – Velehrad : Refugium, 2002, str. 145 
100 V posledním, sedmém díle svého spisu mluví sv. Mechtilda o „koruně a důstojenství 
našeho Pána Ježíše Krista, jichž se mu dostane po soudném dni (...) Koruna bude zbarvena 
Krví Beránkovou a osvícena a pozlacena silnou láskou, kterou Ježíš své sladké Srdce uvnitř 
rozpoltil (...) Rána v Kristově Srdci byla pouhým úderem na bránu nebes, až do chvíle, kdy z 
Něj vytryskla na zem Krev. V tom okamžiku se otevřelo Království nebeské“.  Podle knihy 
SCHMIDT M.: Svatá Mechtilda Magdeburská cituje AMBROS, op.cit. v předchozí pozn.  
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Tauler (†1361) a bl. Jindřich Suso (†1366). Při uctívání Ježíšova Srdce se kladl 

větší důraz na skrytý poklad Nejsvětějšího Srdce, které bylo zraněno z lásky. 

Není snad možné vyjmenovat všechny duchovní velikány této doby, kteří 

připravují kult Nejsvětějšího Srdce. Za podrobnější zmínku, kterou nám ale 

rozsah práce nedovoluje, stojí též sv. Albert Veliký (†1280), sv. Kateřina 

Sienská (†1380). 

4.2. Přelom pozdního středověku a raného novověku: 
předchůdci sv. Markéty-Marie Alacoque  

Od 15. století mystická zjevení Srdce Páně řídnou a upadá i samotné jeho 

uctívání. Do 16. století byla úcta k Srdci Ježíšovu spojována s pobožností k 

pěti ranám Kristovým101, od 16. století nastává jejich pozvolné oddělení. Je 

zdůrazňována zejména pátá rána – rána v boku Ježíšově, jako místo tělesného 

Srdce Ježíšova. Tímto směrem se vydává i lidová zbožnost; např. je známo, že 

si na počátku 16. století u Lucase Cranacha objednal grafické dílo s námětem 

uctívání Srdce Ježíšova saský kurfiřt Friedrich Moudrý.102 

Tuto etapu charakterizuje přechod chápání a úcty od mystiky k askezi. Jezuité 

se také zapojují do šíření úcty k Nejsvětějšímu Srdci, zejména sv. Petr Canisius 

(†1597). Ctitelé Božského Srdce touží Ježíšovu lásku opětovat láskou, skrýt se 

v něm a nechat se jím uchvátit. Tělesné Srdce Ježíšovo se při adoracích stalo 

symbolem Jeho lásky. Nastává kult klanění Nejsvětějšímu Srdci nejen v 

Evropě, ale také na tehdejších misijních územích světa. 

                                                 
101 Srv. též KLOSOVÁ L.: Kristovo kněžství a pět nejsvětějších Ran. Souvislosti z 

duchovního života.  Diplomová práce. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 
Cyrilometodějská teologická fakulta 2012 
102 AGTE R. et al.: Slovník světové kresby a grafiky: Umělci. Výtvarné techniky. Informace pro 
sběratele. Praha: Odeon 1997, str. 178 



 

36 

Od 16. století stoupá počet zasvěcení kostelů, kaplí, řádů, kongregací a 

zbožných společností Božskému Srdci. Andělou Merici (†1540) byl zasvěcen 

Božskému Srdci Ježíšovu řád voršilek. Významnou šiřitelkou kultu byla 

zakladatelka Sester Vtěleného Slova Jana Chézard de Matel (†1670) aj.103 

V 17. století je úcta k Božskému Srdci již velmi rozšířena. Zásadním 

momentem bylo, když ženevský biskup sv. František Saleský (†1622) založil 

roku 1615 spolu se sv. Janou Františkou de Chantal (†1641) ženský řád 

Navštívení Panny Marie (vizitantek). Jeho úkolem byla úcta k Nejsvětějšímu 

Srdci Ježíšovu. Původně měl být řád Navštívení řádem činným, ale via facti se 

stal řádem kontemplativním.104  

Pevným základem kongregace byla tichost, mírnost, pokora. Ve znaku bylo 

Srdce Ježíšovo i Panny Marie, z něhož ční kříž a které je ovinuto trnovou 

korunou.105 

V roce 1617 založil Joseph de Paris (†1638) kongregaci kalvarských sester 

(Benediktinky Panny Marie Kalvarské), které měly připravovat vzrůst Božího 

království v lidských srdcích setrváváním v lásce Ježíšova Srdce probodeného 

na kříži, rozjímat o tajemství utrpení Ježíšova a skrze jeho svaté rány přicházet 

k vnitřnímu poznání Božského Srdce.  

V této kongregaci se Ježíšovu Srdci začala vzdávat společná veřejná pocta. 

Každý pátek se konala tzv. kalvarská cvičení, při kterých sestry meditovaly o 

tajemství otevřeného boku Ježíšova. Následující den v sobotu při cvičení v 

soucítění Panny Marie s utrpením Jejího Syna, si vyprošovaly, aby je Maria 
                                                 

103 HAMON, A., Nejsvětější Srdce, in: ALTRICHTER M. (ed.): Božské Srdce. Teologická 
reflexe. Olomouc – Velehrad : Refugium, 2002, str. 74. 
104 Srv. KOHUT V.: Spiritualita,  in: DE FIORES S. - GOFFI T.: Slovník spirituality, Kostelní 
Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1999, str. 906 
105 Srv. HRUBÝ J.: Dějiny pobožnosti k Božskému Srdci Páně. Brno: Občanská tiskárna 1920, 
str. 59. 
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uvedla do Ježíšova Srdce, v kterém by byly stráveny žárem jeho horoucí lásky 

pro podíl na Kristově utrpení. Kalvarské sestry při své úctě k Božskému Srdci 

Páně navazovaly na širší rámec utrpení Páně a nevyužívaly při ní vnějších 

viditelných znamení. 

Mužem, který se v 17. století velkou měrou zasadil o šíření úcty k 

Nejsvětějšímu Srdci, byl sv. Jan Eudes (†1680), jenž navrhoval uctívat 

Nejsvětější Srdce Ježíšovo a Neposkvrněné Srdce Mariino jako hlavní 

ochránce a vzory. Od roku 1641 svoji činnost zaměřil na šíření pobožnosti k 

„dvěma Srdcím“. Za tímto účelem založil kongregaci kněží, kongregaci sester 

a laickou Společnost obdivuhodného Srdce. Sv. Jan Eudes se nezabýval příliš 

tělesným Srdcem Ježíšovým a jeho symbolickou funkcí pro vyjádření 

duševních citů; v jeho spisech se tento motiv objevuje pouze při citování 

předchozích ctitelů Nejsvětějšího Srdce, protože v centru jeho pozornosti je 

Ježíšova osoba, a ne partikulární orgán. Sv. Jan Eudes sestavil o Nejsvětějším 

Srdci Ježíšovu první oficium, vlastní mši sv., litanie a dal je schválit 

rouenskému arcibiskupovi, k čemuž došlo 20. října 1672.  

Kongregace, které založil, začaly po schválení těchto textů francouzskými 

biskupy slavit svátek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Apoštolát sv. Jana Eudese 

pokračoval díky spisům a knihám, které zanechal. Bez nadšení věřících, kteří 

byli zapálení pro úctu k Ježíšovu Božskému Srdci, by však šíření apoštolátu 

nebylo možné. 

4.3. Vrcholný mezník: zjevení sv. Markétě-Marii Alacoque  

Základem dnešní pobožnosti k Božskému Srdci Páně byla zjevení Pána Ježíše 

sv. Markétě Marie Alacoque (†1690). Markéta měla v klášteře Paray-le-Monial 
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celkem tři velká zjevení106. V prvním, v oktávu Božího těla 16.6. 1675, když 

klečela před svatostánkem, modlila se, viděla Ježíše, který ji ukázal své srdce 

jak z něho šlehá plamen lásky, je ovinuté trnovou korunou a ozdobené křížem. 

Další zjevení vyzvalo ke smíru a stěžovalo si na chlad a nevděk lidí. 

Vizionářka z Paray-le-Monial se stala poslem, hlasatelem a důvěrnicí Srdce 

Ježíše Krista. Markéta Marie žila zprvu marnivým životem a do kláštera sester 

Navštívení Panny Marie (vizitantek) vstoupila ve 24 letech po častých 

nemocech, které ji sužovaly. První bylo v 27. prosince 1673 jako zjevení 

živého Srdce v Ježíšově těle a vyjadřovalo symbol Ježíšovy lásky k lidem. 

Druhé, tzv. velké zjevení Ježíšova Srdce měla 16. června 1675, ve kterém ji 

Ježíš žádá o stanovení zvláštního svátku Nejsvětějšího Srdce Ježíšova: „Ale co 

mě bolí ještě více , je to, že mnou pohrdají i zasvěcená srdce. Právě proto tě 

žádám, aby byl první pátek po oktávu Božího Těla zasvěcen zvláštnímu svátku 

k uctívání mého Srdce; v ten den přijímej a napravuj úctu k mému Srdci, a tak 

napravuj pohrdání, které pod-stupuje, když je vystaveno na oltářích. Já ti 

zároveň slibuji, že mé Srdce se rozevře a bude hojně rozlévat svou Božskou 

lásku na ty, kteří mu budou prokazovat tuto úctu a kteří se budou starat o to, 

aby se mu této úcty dostávalo.“107 

Poslední zjevení Srdce Ježíšova se uskutečnilo 2. července 1688. Tato zjevení 

v klášteře Navštívení v Paray-le-Monial dala pobožnosti k Nejsvětějšímu Srdci 

Ježíšovu podobu smírného uctívání, především v pátek na konci oktávu po 

                                                 
106 Byl to právě odkaz sv. Jana Eudese, který připravil půdu pro všeobecné přijetí těchto 
zjevení. 
107LADAME J.: Srdce Ježíšovo, srdce plné lásky. Kostelní Vydří: Karmelitánské 
nakladatelství, str. 4 
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slavnosti Těla a Krve Páně. Ještě za svého života podnítila sv. Markéta Marie 

vznik tří příruček věnovaných zbožnosti k Ježíšovu Srdci.108 

Pán Ježíš od sv. Markéty Marie žádal, aby v pátek po oktávu Božího Těla byl 

 zasvěcen úctě Jeho Srdce a sdělil zaslíbení těm, kdo jej budou uctívat: 

1. Dám jim všechny milosti potřebné pro jejich stav. 

2. Dám jejich rodinám mír. 

3. Potěším je v jejich souženích. 

4. Budu jejich útočištěm v životě a zvláště ve smrti. 

5. Vyliji p řehojné požehnání na všechny jejich činnosti. 

6. Hříšníci naleznou v mém srdci pramen nekonečného milosrdenství. 

7. Vlažné duše se stanou horlivými. 

8. Horlivé duše dosáhnou rychle velké dokonalosti. 

9. Požehnám příbytky, v nichž bude obraz mého Srdce vystaven a ctěn. 

10. Kněžím udělím milost, aby obrátili i nejzatvrzelejší hříšníky. 

11. Jména všech šiřitelů budou zapsána v mém srdci. 

12. Zaslíbení milosti setrvání v dobrém až do konce života pro toho, kdo 

přijme Nejsvětější svátost po 9 prvních pátků v měsíci za sebou. 

Velkým spolupracovníkem v šíření úcty k Nejsvětějšímu Srdci byl duchovní 

vůdce Markéty Marie Alacoque, jezuita sv. Klaudius de la Colombière 

(†1682). V kritickém okamžiku jejího vnitřního života, kdy několik 

duchovních učitelů začalo pochybovat o pravosti jejích zjevení, se vyslovil k 

                                                 
108  Blíže k osobnosti sv. Markéty Marie např: DACHOVSKÝ K.: Sv. Markéta Marie Alacoque 
1647 – 1690. Praha: Řád  2001, str.22-33 
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pravdivosti jejího božského poslání. A to na základě dvou neklamných 

znamení: poslušnosti a pokory.109  

4.4. Boj o církevní uznání kultu a jeho rozvoj v 18. století 

Markéta Marie měla tuto úctu rozšířit a vést k častému sv. přijímání na smír za 

lhostejnost a hříšníky. Úcta se setkala nejprve s odporem jansenistů i s oficiální 

církevní hierarchií.  

Anglická královna se v roce 1697 obrací s prosbou na papeže Inocence XII. 

ohledně schválení svátku k poctě Nejsvětějšího Srdce Ježíšova pro celou 

církev. Kongregace ritu ale schválení neposkytla. V tomto kurzu pokračuje i 

nástupce Inocence XII., papež Klement XI., který roku 1707 znovu odmítl tuto 

úctu povolit. Úcta se však šířila bez pověr a přehánění. 

I přes tento postoj Svatého otce byl misionářem úcty k Nejsvětějšímu Srdci 

Ježíšovu a zároveň velkým ctitelem Panny Marie sv. Ludvík Maria Grignion 

z Montfortu (†1716). 110 Během let 1720 – 1722 nadto zavedli někteří 

francouzští biskupové svátek Božského Srdce ve svých diecézích. O rozšíření 

úcty k Srdci Ježíšovu se v 30. letech 18. století zasloužil jezuita a přímý žák sv. 

Klaudia de la Colombière, Joseph de Gallifet (†1749), díky slibu, který za něj 

coby těžce nemocného učinil před svatostánkem jeho spolubratr Jean Croisset 

(†1738). Zázračně uzdravený otec de Gallifet se stal jedním z nejhorlivějších 

šiřitelů úcty k Srdci Ježíšovu své doby. 

První úřední uznání pobožností k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu vyšlo po 

dlouhém a důkladném zkoumání od papeže Klementa XIII. dne 6. února 1765, 

                                                 
109 Srv. MONIER-VINARD, H., Svatý Claude la Colombière, in: ALTRICHTER M. (ed.): 
Božské Srdce. Teologická reflexe. Olomouc – Velehrad : Refugium, 2002, str. 122 
110 Srv. HRUBÝ J.: Dějiny pobožnosti k Božskému Srdci Páně. Brno: Občanská tiskárna 1920, 
str. 90 
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a to pro Polsko a římské Arcibratrstvo Nejsvětějšího Srdce; následně bylo toto 

povolení rozšířeno na další země.111 

Na konci 18. století se pokusili osvícenci zcela vymýtit tuto pobožnost. Roku 

1785 svolal jansenistický112 biskup Ricci své kněze k synodě v Pistoji a 

odsoudil na ní úctu k Srdci Páně. Jansenisté ironizovali vyznavače úcty 

Nejsvětějšího Srdce jako „srdíčkáře“ a obviňovali je z fetišismu a 

modloslužby, což bylo částečně důsledkem některých excesů lidové zbožnosti. 

4.5. XIX. století: zlatý věk pobožnosti a počátky úpadku 

Jako odpověď na osvícenskou i jansenistickou negaci a útlak vznikaly řeholní 

společnosti, v jejichž názvu bylo Ježíšovo Srdce: Kongregace neustálého 

klanění Nejsvětějšímu Srdci (otec Pierre Marie-Joseph Coudrin, † 1837), 

Otcové Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (otec Honoré Tournély, † 1729), Sestry 

Nejsvětějšího Srdce (sv. Madeleine Sophie Barat, †1865), Společnost Ježíšova 

Srdce (otec Peter de Cloriviére SJ, †1820). Velkou ctitelkou Nejsvětějšího 

Srdce a rovněž autorkou zbožných spisů, jež reflektovaly vztah mezi kněžstvím 

a Nejsvětějším Srdcem, byla též členka řádu Navštívení Panny Marie ct. 

Louisa Markéta Claret de la Touche (†1915).  

Dekretem Posvátné kongregace obřadů z 23. srpna 1856 se za Pia IX. rozšířil 

svátek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova na celou církev, a tak se dostal s konečnou 

                                                 
111 Srv. SANNA I.: Nejsvětější Srdce Ježíšovo,  in: DE FIORES S. - GOFFI T.: Slovník 
spirituality, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1999, str. 572 
112 Jansenismus byl morálně přísný teologický směr silně ovlivněný kalvinismem. Vznikl z 
myšlenek biskupa v Ypres Cornelia Jansena (†1638), který ve své knize o sv. 
Augustinovi (vyšla 1640) silně zdůraznil jeho nauku o prvotním hříchu, o nezbytnosti Boží 
milosti ke spáse a o predestinaci. Jansenismus odsoudil Papež Inocenc X. roku 1653 a znovu 
papež Klement XI. roku 1712. Důsledkem této nauky byl velký nárok na mravní život věřících, 
mravní rigorismus, který ovšem často vedl i k ostré kritice církevní praxe a církevních 
představitelů. Tak tomu bylo zejména ve Francii, kde střediskem jansenismu byl klášter Port-
Royal  (blíže viz http://en.wikipedia.org/wiki/Jansenism) 
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platností do veřejné bohopocty církve. Sám papež Pius IX. se 16. června 1875 

zasvětil Božskému Srdci Páně. 

Lev XIII. povýšil roku 1889 svátek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova na slavnost, 

velmi podporoval pobožnost prvních pátků v měsíci a ustanovil červen 

měsícem Nejsvětějšího Srdce.  

Následně Lev XIII. vydal 25. května 1899 encykliku Annum Sacrum, která 

vyšla jako součást příprav na Jubilejní rok 1900. Žádal v ní biskupy katolické 

církve, aby zasvětili lidstvo Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, které se mělo 

uskutečnit ve dnech 9. - 11. června 1899, což se také stalo. Součástí encykliky 

je zásvětná modlitba k Srdci Ježíšovu, která začíná slovy: „Nejsladší Ježíši, 

Spasiteli pokolení lidského, pohlédni na nás, jižto v nejhlubší pokoře před 

oltářem tvým klečíme.“113 

Katolický duchovní ct. Leon Dehon (†1925) založil nejprve roku 1878 

společnost Oblátů Nejsvětějšího Srdce a i přes neúspěch tohoto díla (společnost 

byla roku 1883 rozpuštěna) zakládá roku 1888 Kongregaci kněží Nejsvětějšího 

Srdce a přijímá řeholní jméno Jan. Jejím posláním je zejména misijní práce ve 

farnostech a v cizině. Její členové kladou velký důraz na eucharistickou 

adoraci. Kongregace se ukázala mimořádně úspěšnou zejména v USA a 

Kanadě, kde mají dehoniáni dodnes silné postavení. 

                                                 
113 AMBROS P.: Obnova úcty nejsvětějšího Srdce Ježíšova, in: ALTRICHTER M. (ed.): 
Božské Srdce. Teologická reflexe. Olomouc – Velehrad : Refugium, 2002, str. 184 
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4.6. 20.-21. století: úsilí o obnovu kultu a nové podněty 

Papežové 19. a 20. století se této tématice bohatě věnovali ve svých 

encyklikách a dalších dokumentech, měli v úmyslu úctu k Nejsvětějšímu Srdci 

pevně teologicky zakotvit a vysvětlit 114. 

Dne 11. prosince 1925 nařídil papež Pius XI. (v encyklice Quas primas) 

každoroční obnovu zasvěcování se Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu přenést na 

poslední neděli liturgického roku – na slavnost Krista Krále. Úmyslem bylo 

viditelně propojit lásku Božského Srdce s tajemstvím vlády Krista Krále. 

Tentýž papež vydal encykliky Miserentissimus Redemptor (8. května 1928) a 

Caritate Christi (3. května 1932), kterými poukázal na hluboké teologické 

zakotvení úcty k Božskému Srdci Ježíšovu – toto měl na mysli i Pius XII. 

v encyklikách Haurietis aquas (15. května 1956) a Summi pontificatus (20. 

října 1939). 

Úcta k Božskému Srdci Páně se stala především na sklonku 19. a ve 20. století 

vrcholným projevem katolické víry a lidové zbožnosti v celé církvi a takto 

překročila i práh 21. století. Do kostelů byly pořizovány oltáře, sochy, obrazy, 

antipendia, korouhve či okenní vitráže s motivem Božského Srdce Páně. Toto 

téma se dostalo na drobné předměty náboženské úcty, do písní i do lidové 

architektury. Vznikala laická sdružení, zasvěcená a pojmenovaná podle Srdce 

Kristova.  

V minulém století došlo k dalším zjevením Srdce Ježíšova, a to sv. Faustině 

Kowalské, která zprostředkovala nejen přání Pána Ježíše, aby se i největší 

hříšníci nebáli přijít k Ježíšovu srdci, aby dostali odpuštění, ale také nechala 
                                                 

114 Lev XIII. a cyklika Annum sacrum, Pius XI. a encyklika Quas primas, Pius XI. a encykliky 
Miserentissimus Redemptor a Caritate Christi, Pius XII. a encykliky Haurietis aquas a Summi 
pontificates. Podrobně viz: VYM ĚTAL, Jan. Nejsvětější Srdce Ježíšovo ve vybraných 
dokumentech magisteria. Diplomová práce. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 
Cyrilometodějská teologická fakulta 2012. 
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namalovat obraz Ježíše s paprsky milosti jak se jí Ježíš ukazoval. Tento obraz i 

tato obnovená úcta k Srdci Ježíšovu se od té doby znovu zintenzivněla.115 

Pius XII. v encyklice Haurietis aquas, která byla vydána 15. května 1956 u 

příležitosti stého výročí rozšíření kultu Sdce Páně na celou Církev zásluhou 

papeže Pia IX., přiznává, že úcta k srdci Páně je vystavena obviněním 

z naturalismu a sentimentalismu. V této souvislosti hovoří Pospíšil dokonce o 

banalizující slepotě, která zakrývá vlastní podstatu tajemství, čímž brání 

pochopení mystériu (Boho)lidského srdce: tajemství lidského srdce není 

přístupné těm, kdo tuto tajuplnou hlubinu samotné existence člověka 

zvěcňují.116 II. vatikánský koncil, ačkoliv se o úctě k Božskému Srdci 

explicitně nezmiňuje, nabízí dostatek prostoru pro další rozvoj této spirituality. 

V dějinách církve lze tedy vystopovat bohatou úctu a vnímání tohoto tajemství, 

které mělo složitý dějinný vývoj a formalizaci.  

Bl. Jan Pavel II. v encyklice Ecclesia de Eucharistia a v apoštolském listu 

Mane nobiscum Domine vytyčil hranice „eucharistické spirituality“ pro 

všechna povolání. Při čtení těchto textů se cítíme být hluboce otřeseni, zvláště 

jestli jsme udělali zkušenost před svatostánkem. Kristus i dnes stále mluví 

velmi důvěrně“. 

Fenoménem pravoslavné spirituality, který na západě téměř nemá obdoby, je 

modlitba srdce, někdy také zvaná Ježíšova modlitba. Francouzský antropolog, 

katolický teolog a misionář B. Ugeux117 připomíná, že v této modlitbě, která se 

obrací k Ježíši, nejde jen o tělesnou pozici vhodnou pro duchovní život. Tato 

tradice přihlíží k rytmu srdce, k dýchání a k přítomnosti sobě samému, díky níž 

                                                 
115 Srv. ibid. 
116 POSPÍŠIL C.V.: Tajemství srdce vtěleného Syna: nástin teologie boholidského srdce Páně. 
Olomouc: Matice cyrilometodějská 2001, str. 20-21 
117 Srv. UGEUX B.: Hledání vnitřního pramene. Praha: Paulínky 2007. 
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je člověk lépe k dispozici Bohu. Její kořeny sahají hluboko do minulosti, 

vychází totiž z učení egyptských Otců pouště. Tito mniši zcela odevzdali svůj 

život Bohu jako poustevníci nebo členové společenství, velkou pozornost 

věnovali modlitbě, odříkání a ovládnutí vášní. Sami sebe vnímali jako nástupce 

mučedníků, velkých svědků víry z dob náboženského pronásledování, které 

ustalo po ustanovení křesťanství státním náboženstvím Římské říše. Na 

základě svých zkušeností se ujali duchovního doprovázení, ve kterém kladli 

důraz na rozlišování toho, co člověk prožívá v modlitbě. Na ně navázala 

pravoslavná tradice modlitbou, ve které se slova převzatá z evangelia propojí s 

dýcháním nebo s údery srdce. Tématem srdce se v pravoslavné tradici zabývá 

rovněž B. Vyšeslavcev118; jelikož se však v práci zaměřujeme převážně na 

západní spiritualitu, ponecháme četbu na laskavém čtenáři.  

Dějiny úcty k Srdci Páně ve zkratce vystihl katalánský básník P. Jacinto 

Verdaquer (1887) ve „Snu svatého Jana“. Podle básníkova pohledu má tato 

úcta dynamiku vývojovou, životodárný niterný pohyb s blahodárnými vnějšími 

účinky. Je v něm naznačeno putování církve, stálé vývojové hnutí směřující do 

plnosti, jehož je Srdce Páně symbolem. 

                                                 
118 Srv. VYŠESLAVCEV B.: Srdce v křesťanské a indické mystice, in: AMBROS P. - ČEMUS 
R. (eds.): Tajemství srdce, Velehrad: Refugium Velehrad-Roma, 2003, str. 30-74 
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5. Spiritualita a identita kněze 

5.1. Předběžné poznámky: obecně platné pravdy, nebo 
případová studie? 
 
Jelikož nepochybně platí, že „chápání kontextu určitého textu je velmi důležité, 

protože i když text může mít významové roviny přesahující omezení 

původního autora, nemůže mít jakýkoli a každý význam,“119 považuji za 

nezbytné upozornit, že budeme-li na následujících stránkách hovořit o kněžské 

spiritualitě, máme na mysli především spiritualitu diecézních kněží. Co bude 

řečeno, platí do značné míry i pro kněze řádové. U nich však někdy může být 

obtížné extrahovat spiritualitu kněze od spirituality vlastní tomu či onomu řádu 

nebo kongregaci. 120 Základní body spirituality diecézního kněze jsou tím, čeho 

nedostatek se v současnosti v mnohých ohledech pociťuje. U některých kněží 

je spiritualita diecézního kněze často nahrazována spiritualitou jednotlivých 

duchovních směrů („devotio moderna“, ignaciánská, karmelitská, 

benediktinská spiritualita, duchovnost moderních hnutí …), co je ale pro 

diecézního kněze nejednou spíše východiskem z nouze, než vlastní spiritualita, 

která by mu byla „ušita na míru“. Beze sporu každý diecézní kněz má právo se 

inspirovat bohatstvím duchovních proudů, které jsou v katolické Církví k 

dispozici. Měl by však mít i něco specifického, vědět, čím se liší od řeholníků 

(a nejednou i laiků), a v čem spočívá uskutečňování jeho vlastní identity. 

Téma rozdílů mezi diecézním a řeholním presbyteriem není možné na tomto 

krátkém prostoru adekvátně zpracovat; omezme se na konstatování, že diecézní 

kněží mají s ohledem na inkardinaci do té či oné diecéze hlubší a 

bezprostřednější vztah k diecéznímu biskupovi i k místní církvi a k 

                                                 
119 SHELDRAKE P.: Spiritualita a historie: úvod do studia dějin a interpretace křesťanského 
duchovního života. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury 2003, str. 164. 
120 Následující text byl zpracován na základě poznámek z přednášky pronesené v roce 2007 
P.V.Kohutem v rámci kurzu Spirituální teologie (KTF UK). 
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danému kněžskému sboru121. Poslání ke službě v konkrétních podmínkách 

diecéze je tedy základem jejich osobní spirituality, což nevylučuje možnost 

dalších podnětů jiných konkrétních spiritualit, hnutí, řeholních institutů apod. 

pro jejich osobní spiritualitu. Naproti tomu konstitutivním prvkem spirituality 

řeholních kněží je samotné řeholní zasvěcení, jehož nedílnou součástí je přijetí 

evangelijních rad (chudoba, čistota, poslušnost), služebné kněžství pak je 

integrální součástí jejich života. I oni jsou však samozřejmě aktivně přítomni 

v lokální církvi, a to i tehdy, pokud žijí například v klausuře a/nebo 

kontemplativní řeholi; tehdy se jistě modlí za potřeby diecéze a diecézány.  

Je třeba též podotknout, že mluvíme-li dále o kněžské spiritualitě, máme na 

mysli předevmáme na mysli především stupeň presbyterů. Situace jáhnů na 

straně jedné a biskupů na straně druhé je natolik odlišná, že je tím nutně 

poznamenána i jejich spiritualita, nehledě např. na to, že trvalí jáhni jsou 

mnohdy, ne-li většinou, ženatí; řeholní biskupové jsou ordinací zproštěni 

řeholních závazků, čímž se rozdíl mezi biskupem-řeholníkem a biskupem-

neřeholníkem poněkud stírá aj. 

Hovoříme-li o kněžské spiritualitě, máme zde – jako ostatně v celé práci - na 

mysli katolické kněžství; k tomu ještě přistupuje redukce na západní, tj. 

římskokatolické pojetí, jehož kanonické právo vyžaduje od presbyterů a 

biskupů přijetí závazku celibátu, ojedinělé případy dispense jsou výjimkou, o 

níž může rozhodnout výhradně Svatý otec (v našich podmínkách jde např. o 

tajně vysvěceného ženatého kněze P. Jana Kofroně). 

Dále se zaměřujeme především na kněze v pastoraci; klasickým místem 

pastorace diecézního kněze je farnost, což předurčuje poměrně jednoznačný 

model působení, a to i přes obrovské rozdíly mezi farnostmi i v téže diecézi: 

                                                 
121 Srv. PO8a 



 

48 

městské a venkovské farnosti značně odlišné rozlohy, počtu kostelů a kaplí, 

sociologické, vzdělanostní a národnostní skladby věřících, jejich angažovanosti 

a zbožnosti, což je mnohdy historicky a kulturně podmíněno aj. Nelze tedy dost 

dobže hovořit o jediném modelu farní pastorace.  

Velmi záleží též na tom, zda je takový kněz představeným farnosti (farářem, 

administrátorem, moderátorem apod.), což předpokládá mimořádnou, 

bezprostřední zodpovědnost za spásu duší na daném teritoriu. I v tomto případě 

pak vzniká otázka,  zda je jediným knězem ve farnosti působícím či má 

k dispozici farní vikáře, výpomocné duchovní, či zda působí na území farnosti 

(nebo v blízkém okolí) řeholní společenství apod. Není-li tomu tak, musí jít 

z pastoračního hlediska o kněze-generalistu, který zvládá všechny a všechno.  

V opačném případě se představený farnosti nebo jiný kněz ve farnosti působící 

může zaměřovat na určité skupiny lidí (kategoriální pastorace), působit 

v určitém prostředí (nemocnice, škola) či mít zvláštní úkoly (doprovázení 

angažovaných laiků). To samozřejmě není bez dopadu na celkové vyznění 

spirituality toho kterého kněze. 

Do hry též vstupují jak nadpřirozené, tak přirozené kvality toho kterého kněze: 

ať jde o úroveň duchovního života, jež se projevuje zejména mírou rozvoje 

teologálních ctností, modlitby i respektování kněžských závazků, např. 

poslušnosti122 (srv. PO 15a), nebo o lidské kvality123, vzdělání, věk, kvalitu 

formace, zdravotní stav aj., narážíme na velké rozdíly, jež jistě výrazně 

ovlivňují spiritualitu. 

To nás vede k zamyšlení, zda vůbec lze hovořit o jedné kněžské spiritualitě a 

identitě. Téma je tak široké, že omezený prostor tohoto textu nás nutí 

                                                 
122 Srv. PO 15a 
123 Srv. PO3 a rovněž OT11 
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redukovat úvahy o kněžské spiritualitě na jakousi případovou studii; proto je 

nutné některé z následujcích věcí chápat s různými důrazy.  

To ale zdaleka neznamená, že by dílčí spirituální důrazy a konotace jakkoli 

relativizovaly teologickou postatu kněžství, která je samozřejmě jedna a tatáž. 

5.2. Charakteristika služebného kněžství 

Služebné kněžství124 je jedna ze sedmi svátostí, které Ježíš ustanovil. Jejím 

prostřednictvím se v církvi vykonává a předává poslání svěřené apoštolům. Jde 

o svátost apoštolské služby, jejíž náplní je sloužit ve jménu a osobě Krista ve 

společenství. Posvěcení služebníci vykonávají svou službu v lidu Božím 

vyučováním (munus docendi), bohoslužbou (munus liturgicum) a duchovní 

správou (munus regendi). 

V církevní službě svátostného kněžství je sám Kristus přítomen ve své církvi 

jako hlava svého těla, pastýř svého stádce, velekněz výkupné oběti, učitel 

pravdy. To vyjadřuje církev, když říká, že silou svátosti kněžství kněz jedná 

„ in persona Christi capitis“ — v osobě Krista — Hlavy:„Je to týž kněz Ježíš 

Kristus, kterého služebník skutečně zastupuje. Služebník pak je v síle 

kněžského svěcení, které přijal, připodobněn veleknězi, má moc působit silou 

samého Krista, kterého zastupuje (‘virtute ac persona ipsius Christi’).“ 

„Kristus je pramenem každého kněžství: vždyť kněz Starého zákona byl jeho 

předobrazem, zatímco kněz Nového zákona jedná v osobě Krista.“125 

Hned od počátku byl kněžský úřad udělován a vykonáván ve třech stupních: na 

úrovni biskupů, na úrovni kněží (presbyter) a na úrovni jáhnů. Služby udílené 

svěcením jsou pro organickou skladbu církve nenahraditelné: bez biskupa, 

kněží a jáhnů nelze hovořit o církvi. Církev světí na kněze pouze pokřtěné 

                                                 
124 Srv. KKC 1533-1600 
125 KKC 1548 
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muže, jejichž schopnosti pro výkon kněžského úřadu byly řádně zjištěny. 

Odpovědnost a právo vyzvat někoho, aby přistoupil k vysvěcení, náleží autoritě 

církve.  

Sv. Jan Zlatoústý připomíná, že kněžství působí na zemi, ale svým posláním 

patří do nebe. „Vždyť žádný člověk, žádný anděl, žádný archanděl, žádná 

stvořená bytost, nýbrž sám Spasitel ustanovil tuto důstojnost a lidem se dostalo 

cti zastávat tuto andělskou službu. Proto musí být kněz tak dokonalý, jako by 

stál v nebi mezi vyššími bytostmi.“ 126 

„Jestliže vidíš Pána, který je za nás obětován, zde přítomného a kněze stát při 

této oběti a modlit se, a když vidíš, jak všechno je zbarveno touto drahocennou 

krví, věřil bys, že je kněz ještě mezi lidmi na zemi? Nebo nevzneseš se spíše do 

nebe, neodhodíš všechny světské myšlenky a nebudeš mimoděk myslit s 

čistým úmyslem na to, co je v nebi? Jak úžasný zázrak! Jaká to Boží milost! Po 

tom, který s Otcem zasedá v nebi, budou v této chvíli všichni vztahovat ruce, a 

On se bude dávat všem, kteří Ho chtějí přijmout.“127  

O úloze kněze při liturgii poznamenává: „Stojí tu kněz, nemá žádný oheň, ale 

Ducha svatého, dlouho se zbožně modlí, ne aby sjel nebeský oheň a strávil 

oběť, nýbrž aby milost sestoupila na oběť a zapálila srdce věřících a učinila je 

jasnější než stříbro, které je čištěno ohněm. Kdo by tedy mohl tímto úžasným 

tajemstvím opovrhovat? Leda člověk veskrze špatný nebo zbavený rozumu. 

Nemyslíš, že by lidská přirozenost nikdy nesnesla oheň této oběti a musela by 

zahynout, kdyby nebyl přítomen Bůh s mimořádnou pomocí své milosti?“ 128 

                                                 
126 JAN ZLATOÚSTÝ: De sacerdotio, in:  Patristická čítanka, Praha : Česká katolická 
Charita, 1988, 2. vydání. Přel. Josef Novák 
127 Ibid. 
128 Ibid.  
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5.3. Kněžská spiritualita jako prohloubení křestní spirituality 

Základním orientačním bodem pro kněžskou spiritualitu je milost vyplývající 

z iniciačních svátostí, resp. spirituality, která z nich pramení, jde o „poznávání 

radikální křesťanské novosti plynoucí ze křtu“129, tj. (dle J.Castellana)130 

spiritualitu: neustálého obrácení (zřeknutí se Zlého, životní volby Krista a z ní 

pramenícího daru a úkolu svatosti); osvícení (poznávání Božích tajemství, 

uschopnění k modlitbě a k prorockému naslouchání/hlásání 

evangelia);. smlouvy (Božího dětství v Duchu svatém);. smrti a vzkříšení 

(skrze podíl na Kristově velikonočním tajemství; ustavičné umírání a nový 

život v Kristu); a konečně. církve (skrze aktivní podíl na spásonosném poslání 

církve; kdy je církev vnímána jako domov). 

Všeobecné kněžství je založeno na aktivním prožíváním trojího úřadu Krista 

proroka, kněze a krále. Lze jej charakterizovat spiritualitou existenciální 

liturgie, tj. „kněžství života“, jež je zjevováním vztahu mezi svátostmi a 

společenským životem;131 spiritualitou. svědectví, jež nachází vzor 

v mučednictví132 a spiritualitou přetváření sebe i světa skrze vlastní posvěcení; 

teofanickou spiritualitou stvoření a završení nalézáním Boha ve světě, jež vede 

k poznání jeho původní krásy a neporušenosti, a tím i definitivního určení 

stvoření); a konečně teopoietickou spiritualitou zbožšťování snahou o aktivní 

spolupůsobení při Božím pronikání do porušeného světa. 

Pastores dabo vobis vysvětluje, že „služebné kněžství je svátostným znamením 

a ontologickou účastí na jediném Kristově kněžství. Vysvěcení služebníci mají 

účast na jediném kněžství Kristově. Duch Svatý je připodobňuje skrze 

                                                 
129 Srv. ChL 10 
130 Model J.Castellana citován v rámci přednášky pronesené v roce 2007 P.V.Kohutem v rámci 
kurzu Spirituální teologie (KTF UK). 
131 Srv. LG 34 
132 Srv. Zj 20,6 
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svátostné pomazání novým a specifickým způsobem Kristu, Hlavě a 

Pastýři.“ 133 

„Evangelijní radikalismus je pro všechny křesťany bez výjimky základním a 

nezanedbatelným požadavkem, který vyrůstá z Kristovy výzvy následovat a 

napodobovat ho v hluboké vnitřní sounáležitosti vyvolané Duchem134  Tento 

požadavek se týká kněží nejen proto, že jsou „v“ církvi, ale také proto, že stojí 

„v prvních řadách“ církve, protože jsou připodobněni Kristu, Hlavě a Pastýři, 

připraveni ke svaté službě a posláni ji plnit s životností pastorační lásky. 

Důsledkem a projevem tohoto evangelijního radikalismu je rozkvět 

rozmanitých ctností a morálních postojů, nezbytných pro pastorační a duchovní 

život kněze, jako např. víra, pokora před tajemstvím Božím, milosrdenství a 

moudrost. Mocnějším výrazem tohoto radikalismu jsou různé „evangelijní 

rady“, které překládá Ježíš v horském kázání;135 mezi těmito radami jsou 

navzájem těsně spojeny poslušnost, čistota a chudoba. Kněz je povolán k tomu, 

aby je uváděl do života přiměřeným způsobem, ba co více – podle jejich ideálu 

a prvotního významu, jímž je utvářena a z něhož se odvozuje jeho kněžská 

identita.“136 

5.4. Kněžská identita: dar a tajemství 

Bl. Jan Pavel II. vyznává svou kněžskou identitu v knize Dar a tajemství137 

Stručne řečeno v ní tento velký papež hovoří o svém kněžství a dává návod 

kněžím, jak zůstat věrnými služebníky toho, kdo je povolal. Wojtyla jakožto 

geniální antropolog vnímá téma lidsky, filosoficky, biblicky i teologicky. 

                                                 
133 PDV 15 
134 Srv.. Mt 8,18nn.; 10,37nn.; Mk 8,34–38; 10,17–21; Lk 9,57nn 
135 Srv. Mt 5-7 
136 PDV 27 
137 Srv. JAN PAVEL II.: Dar a tajomstvo. Bratislava: Nové mesto 1997 
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Kněžská „existence“ je povolána k bytí: existence vděčná, darovaná, spasená 

pro spasení, zasvěcená, vztažená ke Kristu, eucharistická ve škole Panny 

Marie. Do tohoto našeho života hluboce vztaženého ke Kristu vstupujeme 

skrze zkušenost žité víry: „Stát před eucharistickým Ježíšem a v jistém smyslu 

využít našich ‚osamělostí‘, aby byly naplněny touto Přítomností, znamená dát 

našemu posvěcení žár důvěrného vztahu s Kristem, od něhož náš život přijímá 

radost a smysl.“ 138 

Další důležitou službou kněze je pastorace, tedy  účast na pastýřském poslání 

Ježíše Krista - Hlavy a Pastýře.139 Jménem biskupa a v sounáležitosti s 

papežem, biskupy a ostatními kněžími se snaží shromažďovat a vést věřící. 

Tato služba je v dnešní době choulostivý a komplikovaný úkol. Kněz je totiž 

tím, kdo má společenství věřících motivovat, koordinovat různé schopnosti a 

dovednosti jednotlivých členů a zároveň je uvádět do vztahu s Bohem. Tato 

služba od kněze vyžaduje na jednu stranu jisté schopnosti a zkušenosti, protože 

zvláště v dnešní době už kněz přestává být chápán jako ten, kdo by měl být za 

každou cenu vedoucím. PO uvádí jisté charakterové vlastnosti140, které jsou 

k této úloze třeba: dobrota srdce, upřímnost, stálost, zdvořilost, snaha o 

spravedlnost. Na druhou stranu je důležitý také hluboký duchovní život, 

vzdělávání a kritická reflexe různých společenských, kulturních a vědeckých 

jevů. Toto všechno je nutné, stejně jako při hlásání Božího slova, zasazovat do 

„okolností dneška“, protože kněz žije s určitým společenstvím  věřících v 

určitém čase a ve specifických okolnostech.141 

                                                 
138 KONGREGACE PRO KLÉRUS: Eucharistie, kněžství a církevní společenství  [dostupné 
on-line: http://www.pastorace.cz/Tematicke-texty/Eucharistie-knezstvi-a-cirkevni-spolecens- 
tvi-Kongregace-pro-klerus.html ke dni 30.11.2012] 
139 Srv. PO 6 
140 Srv. PO 3 
141 Srv. KONGREGACE PRO KLÉRUS: Direktář pro službu a život kněží. Praha: Sekretariát 
České biskupské konference 1995, čl. 56 
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Co se týká cílových skupin, kterým se má kněz věnovat, uvádí jich PO několik. 

Na prvním místě se mají kněží starat o nemocné a umírající. Dále pak by měli 

být v jeho zvláštní péči zahrnuti slabí a chudí. Mezi zvlášť vyjmenovanými 

jsou pak rodiny, manželé a mládež, pro které by měl kněz vytvářet platformy 

pro společné prožívání jejich životních radostí a starostí - společenství, 

kroužky aj.142 Kněz je však povinen starat se o společenství věřících jako celek. 

Má jej povzbuzovat k tomu, aby bylo otevřené ostatním lidem a svým 

konkrétním životem bylo pro ně oslovující (martyria), aby se projevovalo v 

konkrétní službě navenek (diakonia) a také aby jejím spojovatelem byla 

pravidelná eucharistie a z ní všechno ostatní vycházelo (leitúrgia).143 

Služebné kněžství „není řemeslo nebo jakákoliv služba vykonávaná ve 

prospěch církevní komunity, ale služba, která se zcela zvláštním způsobem a 

nesmazatelným charakterem účastní na moci Kristova kněžství díky svátosti 

kněžského svěcení.“144 Každý kněz denně vchází do svatyně, do živé, svátostné 

přítomnosti Boží. Jak těžké je udržet si neustále živé vědomí něčeho 

posvátného, když se služba stává každodenní povinností, aby se tato nesmírná 

milost nestala jen všedností. Ve skutečnosti jde vždycky o nezasloužené 

setkání s největší a nejmocnější Bytostí celého vesmíru. 

Proč je kněžství darem a tajemstvím? Kdo je kněz? To jsou otázky, na které 

pravděpodobně nelze dát vyčerpávající odpověď a podat úplnou definici, stejně 

jako na Pánovu otázku apoštolům: „za koho mě pokládáte vy?“145 Tuto otázku 

před ně staví jako zrcadlo: chce, aby skrze jeho identitu poznali svou vlastní 

(viz Petrova odpověď „ty jsi Mesiáš, syn Boha živého“ a Pánova replika „Ty 

jsi Petr, to je skála, na které zbuduji svou církev“). Kněz skrze svěcení je 

                                                 
142 POWER D.: A Spiritual Theology of the Priesthood: the Mystery of Christ and the Mission 
of the Priest. Edinburgh: T.&T.Clark 2008. 
143 Srv. PO 6 
144 Ibid., čl. 4 
145 Srv. Mk 8,29 
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„poznamenán trvale a nesmazatelně ve své vlastní bytosti (in sua ipsius natura) 

jako služebník Ježíše a církve. Je mu určen trvalý a nezvratný způsob života a 

je mu uložena pastorační služba, která je sama o sobě trvalá, protože je 

zakořeněna v jeho bytosti a zahrnuje celý jeho život.
146

 

Katechismus katolické církve uvádí, že „vysvěcený služebník je jakoby ikonou 

Krista Kněze“.  Tak ho vnímají i věřící. „Lidé touží kontemplovat v knězi tvář 

Krista, potkat v něm člověka, který je „ustanoven pro lid v jeho záležitostech u 

Boha“ (Žid 5,1) a který může říct se svatým Augustinem: „Naší vědou je 

Kristus a naší moudrostí je rovněž Kristus. On nám dodává víru ohledně 

časných skutečností a zjevuje nám pravdy, které se týkají skutečností 

věčných.“147 

Následování, napodobování Kristova obrazu kněžími se především uskutečňuje 

jejich životodárnou účastí na eucharistickém tajemství, k němuž směřuje sama 

podstata služebného kněžství; v tomto tajemství má kněžství svou příčinu, účel 

i cíl. Pro kněze zvláště platí Pavlovo „v něm žijeme, pohybujeme se a jsme“ 

(Sk 17,28) a jedině ve světle Boží milosti, která proměňuje lidské srdce a 

uschopňuje ho k službě Bohu a bližnímu, může kněz chápat Pavlova slova: „z 

Boží milosti jsem to, co jsem“ (1Kor 15,10).  

Dále lze zmínit staré pravidlo  sacerdos alter Christus, které je nezbytným 

předpokladem, aby kněz mohl jednat in persona Christi, totiž mocí Ducha 

svatého obnovovat, co Kristus dokonal na oltáři kříže a ustanovil ve večeřadle. 

Služba Bohu a člověku představuje podstatný prvek kněžského povolání; 

každý kněz by v dnešním životě měl žít martyrium, mučednictví.  

                                                 
146 PDV 70 
147 KONGREGACE PRO KLÉRUS: Eucharistie, pramen svatosti v kněžské službě. Praha: 
Česká biskupská konference 2004, čl. 2 
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Významným aspektem kněžské spirituality a identity je povolání. Prvním 

iniciátorem povolání je Bůh; člověk je tím, kdo svobodně odpovídá. Všichni 

lidé jsou povoláni ke spáse; křesťané jsou povoláni, aby v životě uskutečňovali 

Boží plán; jen někteří jsou ale pozváni k vzešené, ale náročné službě. Kněžské 

povolání lze nazvat též tajemstvím výměny, admirabile commercium, mezi 

Bohem a člověkem..148 Výsledkem povolání je poslání, kterým se naplňuje 

trojiční charakter původu kněžství: kněz je poslaný Otcem, skrze Ježíše Krista, 

s kterým je zvláštním způsobem sjednocen, aby v moci Ducha svatého žil a 

pracoval v službě Církvi na spáse světa.149 Kněžské povolání je darem Boží 

lásky, proto se zdravě a autenticky povolaný pozná, že jedná z lásky a v lásce 

„Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k 

druhým.“ (Jn 13, 35), zachovávání Ježíšových slov a přikázání: „Zachováte-li 

má přikázání, zůstanete v mé lásce, jako já zachovávám přikázání svého Otce a 

zůstávám v jeho lásce.“  (Jn 15, 10), přátelství s Ježíšem, na což lze vztáhnout 

slova „Vy jste moji přátelé, činíte-li, co vám přikazuji“ (Jn 15, 14).150 a 

konečně láska k Církvi. Ježíš klade Petrovi jen jedinou otázku, aby mohl na 

kněžích a s nimi budovat svou Církev: (Jan 21, 15-19; dialogická gradace děje 

stojí za přímou citaci v poznámce pod čarou.)151 

Abychom pochopili výrazy zasvěcení a poslání, je třeba se vyvarovat dvou 

úskalí. Prvním úskalím je přílišný důraz na zasvěcení. Neočekávat od kněze nic 

                                                 
148  JAN PAVEL II.: Dar a tajomstvo. Bratislava: Nové mesto 1997, str.82. 
149 Srv. POWER D.: A Spiritual Theology of the Priesthood: the Mystery of Christ and the 
Mission of the Priest. Edinburgh: T.&T.Clark 2008, str. 31-32 
150  Srv. Jn 15,14. 
151 Když pojedli, zeptal se Ježíš Šimona Petra: „Šimone, synu Janův, miluješ mne víc než ti 
zde?“ Odpověděl mu: „Ano, Pane, ty víš, že tě mám rád.“ Řekl mu: „Pas mé beránky!“ Zeptal 
se ho podruhé: „Šimone, synu Janův, miluješ mne?“ Odpověděl: „Ano, Pane, ty víš, že tě mám 
rád.“ Řekl mu: „Buď pastýřem mých ovcí!“ Zeptal se ho potřetí: „Šimone, synu Janův, máš 
mne rád?“ Petr se zarmoutil nad tím, že se ho potřetí zeptal, má-li ho rád. Odpověděl mu: 
„Pane, ty víš všecko, ty víš také, že tě mám rád.“ Ježíš mu řekl: „Pas mé ovce! Amen, amen, 
pravím tobě: Když jsi byl mladší, sám ses přepásával a chodil jsi, kam jsi chtěl; ale až 
zestárneš, vztáhneš ruce a jiný tě přepáše a povede, kam nechceš.“ To řekl, aby mu naznačil, 
jakou smrtí oslaví Boha. A po těch slovech dodal: „Následuj mne!“ 
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jiného než posvátnou moc bez účinku na jeho život, zastavit se u statické 

koncepce zpřítomnění (úskalí vnímání kněze jako rozdavatele svátostí).  Kněz 

by tak byl pouze nečinným kanálem, který nechává proudit Boží jednání; byl 

by pouze pasivním nástrojem v díle spásy, na úrovni pateny a kalicha. Risk je 

tedy ten, že se oddělí zasvěcení od života do té míry, že reprezentace nemá 

praktické důsledky pro život kněze. Druhým úskalím je soustředit vše na 

poslání, ztratit se v nutnosti aktivity a zapomenout na jediný božský pramen 

kněžské plodnosti. To je nebezpečí každého klerikalismu – zapomenout na to, 

kdo je jediným Posvětitelem. 

 

5.5. Kněz – muž Ježíšova eucharistického Srdce  

 

Jakým způsobem je tedy kněz znamením? Skrze činy své služby a především 

skrze nejdůležitější z nich, oběť mše sv. Kněz slaví eucharistii před 

shromážděním a musí napodobovat oběť, aby ji pochopil a způsobil, že bude 

pochopena. Je nedůsledné jednat in persona Christi a nepřijmout vnitřní oběť 

Krista, který se obětuje skrze ruce kněze. Kněz musí žít s vědomím oběti, 

nikoli individualistickým, ale po příkladu vtěleného Boha, který prolévá krev 

za množství lidí. To je postoj zapříčiněný starostí o církev, které kněz veřejně 

slouží. Eucharistie je centrem a kořenem křesťanského života, to znamená – 

pro kněze i pro věřící, kteří nepřijali svěcení – žít konkrétně tajemství 

sebedarování, které se slaví na oltáři. Tato eucharistická logika však musí 

oživovat především život kněze. 

Lze říci, že eucharistie je vyvrcholením a zdrojem života kněze. Poněvadž 

eucharistie je nejdokonalejší svátostí, vyšší než samo kněžské svěcení, výraz 
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Eucharistické Srdce převyšuje výraz Srdce kněžské. Tento druhý je obsažen v 

předešlém, neboť Ježíš, když nám dával eucharistii, ustanovil kněžství. Ostatně 

kněžským srdcem je možné nazývat i srdce služebníka Ježíše Krista, jako např. 

mluvíme o kněžském srdci arského faráře, kdežto výraz eucharistické Srdce 

bychom nemohli užít o nikom jiném, než o Srdci, jež nám dalo eucharistii.  

Katechismus katolické církve říká, že „všechny údy (Církve) nemají stejnou 

činnost. Některé z nich jsou Bohem povolány, v církvi a církví, aby konaly 

zvláštní službu společenství. Tito služebníci jsou vybráni a posvěceni svátostí 

kněžství, kterou je Duch svatý uschopňuje k tomu, aby jednali v osobě Krista-

Hlavy, a tak sloužili všem údům církve. Posvěcený služebník je jako obraz 

(„ikona“) Krista Kněze. Protože svátost církve se plně projevuje v eucharistii, 

projevuje se služba biskupa především v tom, že předsedá slavení eucharistie, a 

služba kněží a jáhnů pak ve společenství s ním..“152 Kněží jsou především 

služebníky oběti mše svaté. Jejich úloha je naprosto nenahraditelná, neboť bez 

nich není možné eucharistii slavit, jelikož „předsedat eucharistii a proměňovat 

chléb a víno, aby se staly tělem a krví Páně, mohou jen platně posvěcení 

kněží.“153 

Eucharistie v knězi probouzí vděčnost za dobro přijaté od Boha (díkůvzdání), 

postoj oběti, tj. ztotožnění se s obětovaným Kristem, lásku, jež je znakem 

jednoty a sounáležitosti s celým Božím lidem, kajícnost, v níž si uvědomuje 

svou slabost a v naději se svěřuje Božímu milosrdenství, a konečně touhu po 

kontemplaci a adoraci před Kristem, který je skutečně přítomný 

v eucharistických způsobách.154   

                                                 
152 KKC 1142. 
153 KKC 1411 
154 Srv. PDV 
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Kněz stojí na místě Krista a jako se On láme jako chléb života pro druhé, tak 

má činit i Kristův služebník. Jak říká bl. Antoine Chévrier (+1879), přítel 

svatého arského faráře Jana Marie Viannye: „Kněz má být druhým Kristem a 

pamatujíc na jesle Kristovy si má připomínat, že má být chudý v přebývání, 

oblékání, stravě a obsluze, že má být pokorný srdcem i myslí vůči Bohu i 

lidem. Čím více se ponižujeme, čím jsme chudší, tím více oslavujeme Boha a 

jsme užitečnější bližním. (...) Kněz má být člověkem ukřižovaným. Když 

myslíme na Svatostánek, máme si připomenout, že z lásky musíme dát své tělo, 

svého ducha, svůj čas, svůj majetek, své zdraví, svůj život a vlévat druhým 

život svou vírou, svým učením, svými modlitbami, svým příkladem. Má být 

dobrým chlebem pro lidi. Kněz má být člověkem požívaným...“155  

Kněz má setrvávat v tajemném společenství s Kristem ve svém bytí a konání, 

což se musí odrážet v duchovním životě vycházejícím z lásky k eucharistii. Ta 

je zhola nemožná bez úplné víry v to, čím eucharistie je a co představuje. Kněz 

si má být vědom toho, že ve své službě nemůže spoléhat na vlastní úsilí; spíše 

je povolán stávat se nástrojem – jakkoli svobodným – Krista, který sám jedná. 

Čím intezivněji je kněz spojen s Kristem, tím autentičtěji může slavit tajemství 

eucharistie.156 

Dá se říci, že eucharistie „tvoří“ Církev, stejně jako Církev „tvoří“ eucharistii. 

Druhý vatikánský koncil připomněl: "Kněží jednat zejména v osobě Krista jako 

ministrů svatých věcech, zejména v mešní oběti" 157  

Pokud kněz dostatečně naslouchá hlasu Písma i Tradice a poučuje se ze života 

mnoha světců, bude ochotně následovat výzvu koncilu k dennímu slavení mše 

                                                 
155 České dominikánské provincie z revue pro duchovní život Na hlubinu, č. 12, 1946. 
156 Srv. CANTALAMESSA R.: Eucharistie – naše posvěcení. Kostelní Vydří: 
Karmelitánské nakladatelství 1997, str. 15 
157 PO 13 
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svaté.158 To opět kontrastuje s častou praxí, kdy kněz celebruje mši svatou jen 

tehdy, sejde-li se dostatek věřících, což vede mnohde (v případě ČR např. na 

mnoha místech Šumavy, potažmo v celém pohraničí) k tomu, že kněz 

vysluhuje mši svatou pouze v neděli, resp. v sobotu s nedělní platností, a přes 

týden nejsou nejen bohoslužby, ale utichá veškerý náboženský život ve 

farnostech. Koncil připomíná, že i přes potřebu napomáhat tomu, aby se věřící 

shromažďovali na mši ve všední dny, má i mše svatá celebrovaná sine populo 

účinek pro posvěcení Božího lidu, neboť není jen úkonem církve, ale 

především Krista, který sám jedná. I v tomto případě, kdy je kněz u oltáře sám, 

stojí eucharistie ve středu církevního života a v srdci samotné kněžské 

existence. To znamená, že kněz v touze být v hlubokém osobním spojení 

s Kristem, jej hledá a nachází především v eucharistii, svátosti, jejímž ovocem 

je uskutečnění tohoto úzkého spojení a růst v mystické sebeidentifikaci kněze 

s Kristem. Tento výrok však není možné chápat příliš úzce. Vyhlídka kněze, 

který je na misijním území sám, je samozřejmě smutná. Eucharistie, zejména 

nakolik ji chápe koncil, patří do kontextu křesťanského společenství. 

Eucharistický kořen kněžství pomáhá nejen společenství, aby chápalo, že 

pouze Bůh je Spasitel, ale pomáhá také knězi, aby ve svém každodenním 

životě sloužil. Slova „Toto je moje tělo, které se za vás vydává, toto je kalich 

mé krve, která se prolévá“, která vyslovuje během mše sv., vyzývají kněze, aby 

se obětoval za společenství, se kterým slaví. Není úplnějšího a dokonalejšího 

případu, kdy se kněz připodobňuje Ježíšovu Srdci. Patří totiž k samotné 

podstatě kněžství, aby kněz pochopil, že je služebníkem, který musí být, stejně 

jako jeho Pán, na kolenou před svými bratry, aby jim sloužil jako otrok. Zde se 

nejedná o povzbuzující promluvu o osobní angažovanosti pro druhé: hovoří se 

o tom, co kněz přijal se svátostnou milostí.  

 

                                                 
158 Srv. PO 13 
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Koncil rovněž doporučuje kněžím, aby i nad rámec denního slavení mše svaté 

uctívali eucharistického Krista přítomného ve svátosti (PO18). Katechismus 

říká: „Protože v oltářní svátosti je přítomen sám Kristus, jsme povinni ji uctívat 

kultem adorace. Návštěva Nejsvětější svátosti „je důkazem vděčnosti, 

znamením lásky a patřičnou uznalostí vůči Kristu Pánu“.159 Když kněz denně 

vysluhuje eucharistii, sestupuje do hloubky Kristova mystéria; proto je její 

slavení nejdůležitějším okamžikem knězova dne a středobodem celého jeho 

života.160 Eucharistické Srdce Ježíšovo je tak nejvlastnějším jádrem kněžské 

spirituality. 

                                                 
159 KKC 1418 
160  JAN PAVEL II.: Dar a tajomstvo. Bratislava: Nové mesto 1997, s. 85. 
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Závěr 

Jaký má dnes vlastně být kněz? Musí být velký a malý zároveň. Vznešený 

duchem, jako by byl královského rodu, ale současně jednoduchý a skromný 

jako služebník. Musí to být hrdina, který zvítězil sám nad sebou; člověk, který 

zápasil s Bohem a zároveň hříšník, kterému Bůh odpustil. Musí být pramenem 

svatého života, služebníkem slabých, bojácných a nejistých, ale pánem a 

vládcem svých vlastních tužeb a přání. Člověkem, který se nepoklonkuje 

nikomu z velkých tohoto světa, ale sklání se před malými, bídnými a 

bezbrannými. Kněz musí být tím, kdo následuje svého Mistra; musí vést 

duchovní zápasy, žebrákem prosícím se vztaženýma rukama, ale i heroldem 

přinášejícím drahocenné dary; být nositelem radosti a pokoje, hlasatelem 

radostné zvěsti, ale důvěrně musí poznat i bolest; jasný v myšlení a přímý v 

řeči. Má mít slovy svatého Augustina Boha za otce a církev za matku. „Miluje 

krásu Božího domu. Církev uchvátila jeho srdce. Je jeho duchovní vlastí. Stala 

se jeho matkou a jeho bratry. Není mu lhostejné to, co se dotýká jí: všechno 

se dotýká i jeho. Je stále více zakořeněn v její půdě, utváří se podle jejího 

obrazu, zapojuje se do její zkušenosti. Cítí své bohatství v jejím bohatství. Je si 

vědom toho, že jen a jen jejím prostřednictvím má účast na Boží stálosti. Učí se 

od ní, jak žít a jak umírat. Nesoudí ji, ale nechává se jí soudit. Radostně přijímá 

všechny oběti, které od něj vyžaduje její jednota.“161  

Na předchozích stránkách jsme se pokoušeli nalézt odpověď na otázku: co říká 

dnešnímu křesťanovi Nejsvětější Srdce Ježíšovo? A co říká dnešnímu knězi? Je 

pro něj jen nepotřebným balastem, doplňkem duchovního života, nebo naopak 

živým jádrem autentické kněžské spirituality? 

                                                 
161 DE LUBAC H.: Meditace o Církvi. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství 2010, s. 
114. 
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Dovolili jsme si smělý vývod, že právě Srdce Ježíšovo je s to vyvádět církev, a 

v užším slova smyslu služebné kněžství zmítané krizemi - slovy Pospíšila - 

z banalizující slepoty tak, aby mohlo dojít obnovy po II. Vatikánu. Čtenáře, 

který je s tématem seznámen jen zběžně, možná překvapí (stejně jako 

překvapilo autora této práce), nakolik je pobožnost k Božskému Srdci Páně 

hluboce „pokoncilním“ tématem. 

Srdce Ježíše z Nazareta, stejně jako ikonograficky prastará Tvář Kristova 

ukazuje na soulad a celistvost osoby. Tvář zkrásněná milosrdenstvím nastavuje 

jakési zrcadlo každému knězi, tím spíše, že, jak jsme ukázali, je povolán 

vystupovat in persona Christi. A podobně spiritualita Ježíšova Srdce nabízí 

několik typických námětů, který kněz může a má rozvíjet jako součást 

vlastního duchovního života: „Z Kristova probodeného boku vzešla Církev, 

pravá a věrná Snoubenka. Shrneme-li v bodech několik dalších aspektů, potom: 

• Nejsvětější Srdce Ježíšovo je zárukou integrity, čímž vybízí k jednotě 

teologie, filosofie a duchovního života. Jedno od druhého nemůže kněz 

oddělit, nechce-li integritu ztratit; 

• Nejsvětější Srdce Ježíšovo nikterak neumenšuje trinitární zaměření 

křesťanské víry: právě naopak, Ježíšovo velikonoční sebedarování – od 

večeřadla přes Getsemanskou zahradu a křížovou cestu až po poslední 

vydechnutí na kříži – je ukázkou naprosté Ježíšovy odevzdanosti a 

neustálé komunikace s Otcem v Duchu svatém; 

• Nejsvětější Srdce Ježíšovo je vzorem věrnosti, může kněze inspirovat 

právě v momentech, kdy je od věrnosti nejrůznějšími okolnostmi a 

lidmi zrazován; 
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• Tato věrnost rovněž vybízí k určité náročnosti v duchovním životě, jak 

v niterné modlitbě, tak v projevech askeze; 

• Ježíšova kenoze vybízí k širšímu chápání kontextů duchovního života, 

kdy neúspěch může být úspěchem, a naopak. To je zvláště potřebné 

v neuspokojivých podmínkách misijní pastorace, charakteristické pro 

dnešní dobu; 

• Pravý kněžský život má hlubokou mariánskou dimenzi. Božské Srdce 

Páně je lidským srdcem Ježíše z Nazareta, narozeného z Panny Marie, 

počaté bez poskvrny prvotního hříchu. I když jsme se v této práci 

tématu hlouběji nevěnovali, je třeba připomenout, že vedle 

Nejsvětějšího Srdce Ježíšova je právem uctíváno Neposkvrněné Srdce 

blahoslavené Panny Marie. Krátce předtím, než je Ježíšovo srdce 

probodeno kopím setníka, svěřuje Ježíš milovaného učedníka své 

Matce (Jan 19,27). Maria, které tradice přiřkla titul Prostřednice všech 

milostí, nás svou přímluvou směruje k čerpání z pramenů milosti 

tryskajících z Ježíšova Srdce; 

• Jak však připomíná C. V. Pospíšil, „ani ten, kdo nemá živou víru 

v Ježíše jako Krista a Božího Syna, nemusí být nutně vyhoštěn ze sféry 

tajemství. V takovém případě postačuje ta nejprostší úcta k druhému 

člověku.“ – je třeba si uvědomit, že Ježíš je „nejenom naším Pánem, jak 

to vyznávají věřící křesťané, ale i také naším bratrem.“162. Tato 

myšlenka má nesmírný dopad na praktické působení kněze dneška: je 

určen, v duchu úvodní myšlenky koncilní konstituce Gaudium et spes, 

                                                 
162 Srv. POSPÍŠIL C.V.: Tajemství srdce vtěleného Syna: nástin teologie boholidského srdce 
Páně. Olomouc: Matice cyrilometodějská 2001, str. 7 
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ke komunikaci i s lidmi, kteří jsou víře i církvi vzdáleni, a k svědectví 

pro tyto lidi. 

• Živá služba povolaných v církvi se nemůže rozejít s duchovním 

životem, spiritualitou a svatostí.  Láska je cestou k překonání tragické 

kontrapozice, kterou Hans Urs von Baltazar nazval „rozvodem mezi 

životem a svatostí“ a kterou vyjádřil slovy, že největší zlo v dějinách 

Církve je, že teologové přestali být světci a světci teology.  

• C. V. Pospíšil poznamenává, že „pokud jde o vzájemný vztah mezi 

křesťanem a nazaretským Mistrem, Ježíš neváhá tvrdit: „Kdo jí mé tělo 

a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm.“ (Jan 6, 56). Toto 

vzájemné přebývání je dáno právě schopností lidského srdce přebývat 

v druhém a hostit v sobě druhého.“163. Je tedy nabíledni konstatovat, že 

pro kněze je zcela klíčovým vztah k eucharistickému Pánu: úcta 

k eucharistii je formou uctívání Božského srdce par excellence! 

Zcela upřímně: úcta kněze k Ježíšovu Srdci – což říká i Rahner – může být 

skutečně pouhým estetismem či projevem vnějškovosti a triumfalismu, zašlé 

slávy Církve. Ten, kdo zůstane u tohoto povrchního uctívání, nevykročil na 

cestu. Je dobře, že odumírá vnější kult, aby se zrodil vnitřní. Po tom volala i sv. 

Markéta Alacoque. Kněz, který sám sebe chápe jako oběť, identifikuje se 

s úplným sebevydáním Pána Ježíše, může čerpat z tohoto Srdce nekonečné 

prameny útěchy a posily, aby kráčel bez umdlení (samozřejmě nikoli bez 

odpočinku). Věřící dneška se nespokojí s pozlátkem, chtějí opravdovost. 

Nepotřebují evangelium napůl. Kněz tedy musí být především mužem 

modlitby – zde poskytuje Ježíšovo Srdce dostatek podnětů, protože ono samo 

je jádrem nepřetržité komunikace Syna s Otcem.  
                                                 

163  POSPÍŠIL C.V.: Tajemství srdce vtěleného Syna: nástin teologie boholidského srdce Páně. 
Olomouc: Matice cyrilometodějská 2001, str. 14 
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Téma, kterým jsme se na předchozích stránkách zaobírali, vyžaduje jistě další a 

mnohem hlubší rozpracování, které není na omezeném prostoru magisterské 

práce možné. Nabízí se následující přesahy problematiky, kterých jsme se 

mohli nejvýše letmo (anebo vůbec) dotknout: 

• theologia, resp. christologia cordis a její hluboká obnova v duchu 

koncilu;  

• s tím související koncilní obnova kněžské formace, jejímž primárním 

důrazem musí být živý a opravdový vztah s Bohem, který umožní 

rozvinout všechny přirozené i nadpřirozené dary formovaného, tak, aby 

se dostal k živé kněžské spiritualitě; 

• prakticko-liturgické aspekty správného uchopení vnějších projevů úcty 

k Nejsvětějšímu Srdci tak, aby nedocházelo k excesům všemi směry? 

Jak vhodně propojit zažité prvky lidové zbožnosti, o čemž mluví v 

poslední době papež Benedikt XVI. a nově také papež František ? Opět 

netřeba dodávat, že na tyto otázky je nutné pohlížet ve světle koncilu; 
164 

• otázka vztahu christologie a mariologie a obnova mariánské úcty. 

Církev neuctívá jen Srdce Ježíšovo, ale i Neposkvrněné srdce Panny 

Marie. Tato dvě srdce jistě nelze oddělit, přesto však je nutné se zcela 

                                                 
164 Srv. např. CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI 
SACRAMENTI: Direttorio su pietà popolare e liturgia. Principi e orientamenti.Citta del 
Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2002; [dostupné on-line: 
www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/documents/rc_con_ccdds_doc_20020513_v
ers-direttorio_it.html ke dni 30.11.2012]; o tématu nezbytnosti rozvoje lidové zbožnosti  hojně 
hovoří i papež Benedikt XVI. 
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jednoznačně vymezit vůči tomu, jsou-li tato srdce stavěna na roveň; 

extrémním projevem je vážná hrozba ezoteriky165.  

• otázka soukromých zjevení (která konečně hrála při rozšíření této 

zbožnosti klíčovou úlohu), a to zejména ve vztahu soukromého zjevení 

a vyjevených pravd, uchovávaných v pokladu Písma a Tradice;166 

• zbožná literatura na téma. Dostupné starší literatury (modlitebních knih, 

lidových pojednání, kancionálů) v češtině i světových jazycích je 

celkem dost; její kvalita však kolísá a dovolím si formulovat hypotézu, 

že právě tento faktor vedl k úpadku úcty k Nejsvětějšímu Srdci 

Ježíšovu, potažmo odpadu celých společenských tříd od Krista a víry 

v průběhu 19. a 20. století. 

 
Podnětem pro uchopení našeho tématu bylo vypořádat se se samotným 

termínem Ježíšova srdce, vymezit jej z pohledu teologické antropologie a 

spirituality a ukázat, že se nejedná jen o metaforické přirovnání, ale o živé 

srdce obětovaného Krista, které je podstatnou inspirací pro službu a spiritualitu 

kněžství. Srdce Ježíšovo hraje ústřední roli ve vrcholu zjevení tajemství 

nepochopitelného Boha, tedy ve velikonočním tajemství. Tehdy se naplňují až 

do krajnosti slova pronesená ve večeřadle: „kdo viděl mne, viděl Otce.“ Neboť 

Kristus, kterého kvůli člověku Otec neušetřil a který ve své bolesti a ponížení 
                                                 

165 Autor se při zpracování podkladů setkal např. s textem v duchu new age, který hovoří o 
Ježíšově a Mariině srdci způsobem s křesťanstvím zcela neslučitelným, srv. Zasvěcení dvou 
srdcí  [dostupné on-line: http://vzestup.webzdarma.cz/moudra/zasveceni_dvou_srdci.pdf  ke 
dni 30.11.2012].  Problémem samozřejmě je, že takové texty jsou ze strany autorů, kteří zcela 
záměrně zneužívají křesťanskou symboliku,  určeny namnoze pro strhnutí katolíků bez 
dostatečného vzdělání v katechismu, kteří však mají o křesťanství upřímný zájem, avšak (často 
ne vlastní vinou a mnohdy vedle „běžných“ křesťanských knih) se dostanou k těmto 
promyšleně připraveným ezoterickým karikaturám Boha, které nejsou ničím víc než zlatým 
teletem. V této souvislosti je nutné zdůraznit roli kněží ve vzdělávání věřících (v ČR hraje 
specifickou roli navíc 40 let komunismu a celá generace katolických věřících, kterým se 
nedostalo ani elementárního náboženského vzdělání vlivem státní politiky ateizace). 
166 Srv. BENEŠ 
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na kříži nezakusil lidské milosrdenství, zjevil ve svém zmrtvýchvstání celou 

plnost lásky, jakou má Otec k němu a v něm ke všem lidem. „on není Bohem 

mrtvých, ale živých!“ Služebné kněžství je definitivně ustanoveno při poslední 

večeři, kde Ježíš láme své srdce (co lépe vystihuje jak tělo, tak krev, než 

srdce?) a smysl poslední večeře ukazuje druhý den ve tři hodiny odpoledne, 

kdy je Ježíšovo velekněžské Srdce probodeno. V týž moment se roztrhne 

chrámová opona: Srdce je pro budoucnost pravým chrámem, z nějž kněží 

vycházejí do světa. 

 
--- 

„Ježíši tichý, Srdce pokorného, přetvoř naše srdce  podle Srdce svého.“ 
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Seznam použitých zkratek 
 

 
ChL     Christifideles laici 

ČEP     Český ekumenický překlad 

GS Gaudium et spes 

ibid.     tamtéž 

LG  Lumen gentium 

op.cit. citované dílo 

OT Optatam totius 

PDV Pastores dabo vobis 

PO  Presbyterorum ordinis 

SC Sacrosanctum Concilium 

srv.    srovnej 

 
Zkratky biblických knih byly převzaty z Českého ekumenického překladu 
Písma svatého. 
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Přílohy 

Příloha 1:  Rahnerův Muž s probodeným srdcem167 

“ Jednoho dne mi doručili dopis jednoho, mně neznámého španělského kněze. V 

dopise pisatel naléhal, abych se zasadil o to, aby sněm něco vyhlásil na obranu 

úcty Ježíšova božského srdce. Vždyť Pán Ježíš sám chtěl mít tuto úctu ve své 

církvi a spojil s ní svoje velké přísliby. Sněm se prý musí o tom vyjádřit, jestliže 

chce být poslušný Duchu, který vede církev. 

Nemusím ani připomínat, že něco takového provést, byť dokonce jen 

navrhnout, přesahovalo moje možnosti a pravomoc. Sněm ve svých 16 velmi 

dlouhých dekretech se ani jednou nezmínil o této úctě, ani ve svých veřejných 

slavnostech a pobožnostech se k Srdci Ježíšovu neobrátil. Možností bylo 

dostatek, vždyť úctě Panny Marie a svatých sněm věnoval více prohlášení. 

Těžko uvěřit, že toto myšlení sněmu bylo čistě náhodné a ne úmyslné. Stačí jen 

letmo proběhnout dějinami této úcty za posledních 150. let, připomenout si 

zasvěcení světa Božskému Srdci, povýšení jeho svátku na nejvyšší liturgickou 

hodnost a okružní listy papežů od Lva XIII., po Pia XII., věnované této úctě. 

Záhadné mlčení II. vat. konciliu nevysvětlil ani Pavel VI., když ve svém listě 

řeholním představeným vyslovil přání, aby se úcta Božského srdce v církvi 

nadále pěstovala a šířila. Takovéto velkopastýřské povzbuzení nechce nic 

nařizovat ani vnucovat. Chce jen radit a povzbuzovat věřící, ponechávaje jim 

svobodu rozhodnout se a postupovat podle vnuknutí Ducha a vlastního srdce. 

                                                 
167  RAHNER K.:  Muž s probodeným srdcem [dostupné on-line: http://www.pastorace.cz/ 
Tematicke-texty/Muz-s-probodenym-srdcem-P-Karl-Rahner-SJ.html ke dni 30.11.2012]    
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Je možné je nevzít na vědomí, mlčky je obejít bez toho, že bychom se prohřešili 

proti povinné úctě k papežovi. 

Bylo by tedy přinejmenším nemoudré, kdybychom si zastírali oči před 

skutečností, že úcta Božského srdce prochází dnes krizí. Nebo snad v církvi 

zanikne? Ne tolik vinou těch, kteří ji nahlas odmítají, ale vinou těch, kteří 

přestanou mít o ni zájem. Nebudou mít k ní žádný vztah a když ji někdy 

připomenou, budou o ní hovořit jako o pozůstatku minulosti, jako např. o 

Pražském Jezulátku, kterého socha zdobila kredence našich babiček a ještě i 

dnes se tu a tam vyskytne v křesťanských rodinách. Podívejme se o 20 let 

dopředu. Zda to bude úřední svátek, který sice vznikl ze živé pobožnosti 

věřících, ale zůstal v liturgickém kalendáři jen silou setrvačnosti? Okolnosti 

života, které ho vytvořily, už dávno pominuly. Budeme ještě za 20 let slavit po 

našich farnostech "první pátky" jako pozůstatek starých dob, které už dávno 

přešly? Zda po dvaceti letech ještě lidé rozumějí slovu "Božské srdce", když ho 

náhodou zaslechnou, nebo se jim stane zastaralým a neužívaným jazykovým 

výrazem? Je možno si myslet, že nynější krizi úcty zavinily alespoň zčásti 

dnešní okolnosti, které by neměly být, a které církev překoná, neboť je vedena 

Duchem svatým. Myslím tu zejména na horečnou činnost a tempo života, které 

zachvátily věřící a klérus, dále na určitou racionalistickou suchotu srdce, 

úpadek kontemplativního a mystického života v církvi, zanedbávání modlitby a 

konečně i pokušení, které očekává i obnovu církve od vnějších změn a reforem. 

I kdybychom připustili, že po zimě přijde jaro, že kontemplativní a mystický 

život se vrátí do církve v nové a svěží podobě, to ještě uspokojivě nevyřeší krizi 

úcty Božského srdce. Dějiny církve nejsou jakýmsi shlukem událostí, které 

probíhají v časovém sledu. Dějiny církve se tvoří a skládají z rozhodnutí 

věřících srdcí, učiněných pod vlivem Boží milosti. Nemáme se proto ptát, co 

bude, co se stane, ale spíše, co mám dělat já, jak se mám rozhodnout do 

budoucnosti, abych jednal podle svého povolání a hlasu milosti? Všechno 
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ostatní ponechávám Pánu. Všichni uznáváme, že člověk, který se rozhodne pro 

silnější stranu jen proto, aby si zabezpečil podíl na vítězství a nemá odvahu se 

postavit za toho, kterému lidé odporují, kterého situace je nevýhodná, je 

vypočítavec, zbabělec, člověk bez svědomí. To platí i o církvi Ukřižovaného. 

Tam vítězí jen takoví, kteří umí doufat i proti naději. Po tomto úvodu se 

nebojím prohlásit, že úcta Božského srdce může být velkou milostí pro kněze 

zítřka. Pokusím se tuto větu objasnit. Nejdříve vymezím její smysl. Když 

hovořím o úctě Božského srdce, nemám na mysli lidové pobožnosti zítřka. 

Nepředpokládám, že tato úcta u věřících prakticky zanikne, i když připouštím, 

že průměrní křesťané, kterých bude dostatek i v budoucnosti, mohou o ni ztratit 

zájem. Může se stát, že dostane esoterický ráz, jako tomu bylo ve středověku. 

Ať už se věci vyvinou jakkoli, nelze popřít, že tato úcta Ježíšova srdce by mohla 

být zvláštní milostí pro užší kruh věřících, mezi které by měli patřit i kněží. 

Říkám, že úcta Božského srdce může být zvláštní milostí pro kněze. 

Mluvím tedy o možnosti, a ne o nevyhnutelnosti. 

Netvrdím, že každý kněz musí pěstovat a šířit tuto úctu, neboť věřím, že někteří 

kněží ji po zralém a upřímném uvážení stejně nepřijmou. Vždyť v Otcově domě 

je mnoho příbytků. Nemůžeme očekávat, že jeden strom bude rodit všechny 

druhy ovoce. Tak také jednotlivý věřící nemůže pěstovat všechny druhy 

pobožnosti, které v církvi jsou. Tím se však ještě neřeklo, že úcta Božského 

srdce by nemohla být zvláštní milostí pro kněze a jeho poslání. Milostí, kterou 

nelze povýšenecky odmítat ani lehkovážně zanedbávat. Podívejme se nyní na 

věc z druhé strany. Postavme si otázku: Jaký má být kněz zítřka, chce-li věrně 

plnit své kněžské poslání? Nechci předvídat budoucnost, ale přece si myslím, že 

správná odpověď bude tato: Kněz zítřka bude ještě méně než dnes 

funkcionářem velké náboženské společnosti, která se prosazuje mocí svého 

společenského postavení. Ve svém úřadě se nebude opírat o svou společenskou 
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prestiž, ale o svou osobní víru v Boha, svůj dobrý příklad a sílu Ducha. nebude 

jen zaměstnancem , který si odpracuje svoje hodiny, vyřídí svoje povinnosti, a 

potom je volný, dělá si, co se mu líbí a nikdo se mu do toho nemíchá. Kněz 

zítřka bude muset být knězem živé víry, neochvějné naděje a upřímné lásky. 

Vždyť kněžskému povolání se nelze učit jako řemeslu. Ba dokonce se ani 

neuděluje při kněžském vysvěcení, jestliže ho bereme v plném významu. 

Kněžské povolání, to je charizma, dar (něco jako básnický talent), který kněz 

dostává od Boha, aby ho uplatnil v církvi a lidské společnosti. 

Do svého povolání musí kněz investovat, vložit celý svůj život se všemi slastmi 

a strastmi, s úspěchy, i nezdary. Kněz zítřka bude člověkem, který bude mít 

účast na tvrdém údělu žití svých bratří a sester. Přitom bude pevně 

přesvědčený, že lidské trápení má svůj původ i pravý smysl v tajemství lásky, 

která vítězí právě na kříži. Kněz zítřka bude (anebo vůbec nebude) člověkem, 

který bude poslouchat a cenit si každého, i když bude sám společensky a 

politicky bezvýznamný. Bude člověkem, kterému bude možno důvěřovat a na 

kterého je možno se spolehnout. Ve svaté hlouposti bude brát na ramena 

vlastní břemena, i břemena druhých. Nebude se neuroticky shánět po penězích, 

požitcích a narkotikách, a tak si ulevovat zklamání a nudnost života, ale 

vlastním životem bude dokazovat, že sebezapření z lásky k Ukřižovanému je 

možné a že ono jediné nás osvobozuje. Kněz zítřka si nebude moci zakládat na 

společenské moci církve, ale bude mít odvahu zůstat bezmocným. Bude totiž 

věřit, že se život rodí ze smrti a že nesobecká láska, kříž a milost mají dostatek 

sil přesvědčit každého o tom, aby přijal svůj nepochopitelný životní osud v 

naději, že tak dosáhne Božího milosrdenství a lásky. Kněz zítřka bude 

člověkem, kterého povolání se jen horkotěžko obhájí před světem. Jeho 

úspěšnost bude zahalená Božím tajemstvím a kněz nebude právě duševním 

lékařem v staromódním šatě čarodějníka. Dá zvítězit Bohu, i kdyby sám 

podlehl. Uvidí milost působit i tam, kde nemohl udělit svátost. Její sílu nebude 
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měřit statistikami zpovědí, a přece bude mít přesvědčení, že je Božím sluhou a 

poslem, a to i vzdor tomu, že Boží milosrdenství působí mimo něho a bez něho. 

Souhrnem lze říci, že kněz zítřka bude mužem s probodnutým srdcem. 

Probodne ho svět bez Boha a vlastní neúspěchy. Probodne ho bláznovství lásky 

a vědomí vlastní ubohosti. On sám však bude pevně věřit, že jen takovýmto 

srdcem může proudit síla jeho poslání. Autorita jeho úřadu, platnost jeho slova 

a účinnost svátosti budou s milostí Boží spásonosnými jen tehdy, když přejdou 

k lidem přes takovéto srdce. Souhlasím, že bude mužem s probodnutým srdcem, 

protože povede lidi do nejvnitřnějších hloubek srdce. Tyto hloubky najde však 

jen tehdy, když bude probodnutý láskou, která vítězí ve smrti. 

Je pravda, že takovýmito mají být kněží všech dob, a nejen kněží zítřka. Přece 

však zítřek bude v této věci přísnější a náročnější. Kněz zítřka se již nebude 

moci opírat o svou hodnost a moc v církvi. Vždyť bude činný v diaspoře nevěry 

v Bohu odcizeném světě. Vtírá se tu otázka, zda tyto změny budoucnosti nejsou 

žádoucí již dnes a neměly by se začít provádět už teď? Jakkoliv se věci mají, 

musím přiznat, že se končí doby císaře Konstantina, a to nejen pro církev, ale i 

pro každého jednotlivého kněze. On už nebude papežem ve své venkovské 

farnosti. Nebude ji řídit jako nějaký malý církevní stát, nebude tam patřit mezi 

nejvýše postavené církevní hodnostáře, jeho výsady a společenská prestiž 

postupně upadnou. Pomalu mu zůstane jen to, co patří k podstatě kněžství: být 

člověkem, který věří, doufá a miluje. Jeho situace ho donutí, aby se ptal sám 

sebe, zda takovým je, to je muž s probodnutým srdcem, chrám Boží a pramen 

Ducha, z kterého vyvěrá jeho moc a důvěryhodnost (věrohodnost). Jestliže se 

dnes kněz zítřka starostlivě ptá, co mu chybí k ideálu kněžství a jak napraví 

svoje nedostatky, ať učiní toto: ať se obrátí ke svému Pánu, kterému slouží, ať 

pohlédne na toho, kterého probodli a ať začne uctívat Kristovo srdce!  
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Připomeňme si ještě jednou, že srdce je starobylý výraz, který značí to 

nejhlubší nitro člověka jako osoby. Nemyslí se tu na fyziologický orgán těla ani 

na nějakou abstraktní skutečnost, jen na samotné nitro člověka, v kterém sídlí a 

probíhá jeho věčnost, kde se setkává se svým Bohem. 

Jestliže má být úcta Božského srdce opravdová, má připomínat Pánovo srdce 

již jménem. není nevyhnutelně potřebné, aby se naše vzývání a modlitby 

adresovaly přímo na toto srdce. Stačí, a v případě přehnané přecitlivělosti je i 

lepší, jestliže se obrátíme na Pána Ježíše samého a budeme ho vzývat, hledat a 

milovat při pohledu na jeho Srdce. Ze všeho, co jsme o úctě božského Srdce 

vysvětlili, vyplývá toto: Kněz zítřka najde smysl svého povolání, svoji 

"identitu", jestliže pohlédne na Pánovo srdce. To je Srdce, které vzalo na sebe 

temnosti a hříchy světa a svoji opuštěnost od Boha. Vložilo do otcových rukou 

Srdce, které nehledalo jinou moc než moc odpouštět a milovat. Srdce, které 

bylo probodnuto kopím, aby se stalo pramenem milosti. Hle, srdce, které je 

současně středem světa. V něm se střídají Bůh i svět, věčnost i časnost, život i 

smrt. Hle, Srdce, v němž se sjednocuje Božství i člověčenství v podstatnou 

jednotu, vstoupily do existenční skutečnosti, a tak provedly svoje cíle. V tomto 

srdci se smiřuje Bůh i člověk, vtělené slovo i lidské bytosti. 

Když hovořím o Ježíšově srdci, vyznávám vlastně to sjednocující nejhlubší 

nitro, které se zjevovalo a uplatňovalo v životních událostech Ježíše z 

Nazaretu, dávaje tomuto životu význam a smysl, smysl Boha a lásky, která se 

rodí a omlazuje ve smrti. Toto Srdce není "sladké" Srdce, ale spíše děsivé 

Srdce. Děsivé pro svou smrtelnou úzkost a lásku, se kterou se Bůh sám vydává 

do rukou svých stvoření, aby jim mohl odpustit viny hříchu. Děsivé pro svou 

náročnost, se kterou nás vyzývá, abychom se zúčastnili jeho údělu. Děsivé 

konečně pro důvěru, kterou do nás vkládá přes naše křehkosti a nestálosti. A 

jestliže je toto srdce sladké, jde vlastně o sladkost lásky, která dozrála ve smrti. 
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Jestliže ji chceme pochopit, musíme s ní nejdříve spolutrpět. Jestliže má být 

kněz zítřka mužem s probodnutým srdcem, musí vstřebat toto proražené srdce. 

Nemysleme si, že takováto úcta k Ježíšovu srdci je staromódní a přežitá. 

Moderní křesťan není ten, kdo svéhlavě zavrhuje všechno minulé a pokládá za 

budoucnost povrchnost. Opravdu moderní křesťan si zachovává staré a 

předvídá budoucí. Nejednou se stává, že tzv. staré věci v církvi jsou jen naoko 

staré, ve skutečnosti jsou mladé, protože v sobě utajují věci budoucí, i když 

ještě neviditelné našim očím. Kdo má odvahu v nynějších dobách naivního 

individualismu pěstovat pravou pobožnost církve, ten už vkročil do nového, 

právě začínajícího věku.  

Kdo v duchovních cvičeních sv. Ignáce udělal osobní volbu povolání, ten už je 

v proudu teologického existencionalismu, který se projeví v plné síle až zítra. 

Kdo se umí sám rozhodnout, kdo umí objevovat zítřek ve včerejšku, ten je 

opravdovým vlastníkem dneška, moderním člověkem v plném slova smyslu. 

Tak tomu bude i s úctou Božského srdce. Ona má málo společného s obdobím 

baroka. Není ani jakýmsi náboženským luxusem, přepychem, který by se 

sobecky soustřeďoval jen na sebe a na svoji vlastní duši. Vždyť v této 

pobožnosti se klaním srdci, které zapomnělo na sebe, aby ve smrtelné 

opuštěnosti sňalo naše viny a v naší službě snášelo útrapy dne. Na stéble 

baroka jen dozrálo semeno, které dnes v zemi umírá, aby zítra přineslo novou 

úrodu. Úrodu osamělého srdce, které má sílu rozhodovat, úrodu víry uprostřed 

ohlušující nevěry, úrodu pevného přesvědčení o Boží existenci uprostřed světa, 

který lehkomyslně nebo bojácně vyhlašuje, že Bůh je mrtvý. Úrodu vzájemné 

lásky uprostřed násilnické vypočítavosti egoismu. Úrodu lásky ke kříži a 

odvahy umírat uprostřed světa, který se honosí vítězstvím nad smrtí, ale ve 

skutečnosti jen schovává umírající do nemocnic, prodlužuje jejich smrtelný 

zápas a přitom se domnívá, že prodlužuje život. 
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Srdce člověka je ještě vždy neznámou krajinou, kterou objeví jen budoucnost. 

Právě proto pochopit úctu Ježíšova srdce ve víře, naději a lásce je stále nové 

dobrodružství, které se završí jen tehdy, když člověk odkryje svoje vlastní srdce 

a zjistí, že tato děsivá hloubka je plná Boha. To platí o jednotlivci tak, jako o 

dnešní společnosti. 

Historicko-filosofické a teologické úvahy tohoto druhu nepřinutí sice nikoho, 

aby se stal ctitelem Božského srdce ani nevyzískají milost - charizma této úcty. 

Mohou však docílit toho, že nás upozorní na otázku, na kterou si musí každý 

sám odpovědět, zda totiž tyto úvahy nevyjadřují naši existenční skutečnost, 

kterou však pochopíme jen tehdy, když nás osvítí Boží milost. Kdo se však 

odváží přijmout tuto milost i vzdor opuštěnosti svého srdce, kdo bude mít 

odvahu zůstat věrný a milovat přátele i nepřátele, ten objevil svoje srdce a 

začíná chápat, co vlastně znamená slovo srdce. A jestliže se takový člověk s 

vírou, nadějí a láskou obrátí k Ježíšovi, aby v něm uzřel obraz, ke kterému byl 

sám stvořený, ten udiveně zpozoruje, že vlastně vzývá Božské srdce. 

Zpozoruje, že se mu nabízí z úcty Ježíšova srdce. Přijme je s jednoduchým 

srdcem, bez přecitlivělých výlevů a vzdechů, bez odsuzování těch, kteří ji 

nepřijali a bude ji pěstovat, rozvíjet. Přesvědčí se při tom, že pravá pobožnost 

roste i dnes v mlčení a samotě. Jen v té mlčenlivé samotě se lze naučit od Boha 

opuštěného, Ukřižovaného, jak třeba milovat Boha až na smrt. Bude se dívat 

na toho, kterého i on probodl a pocítí, že tato rána proráží i jeho vlastní srdce. 

Tehdy se možná se strachem probudí z ospalosti církevního úředníka a úzkost a 

obava, aby se nezpronevěřil svému povolání, mu probodne srdce. 

Tehdy uteče od sebe a bude se utíkat o pomoc k tomu, který je jedinou naší 

nadějí a zárukou budoucnosti: Pane, při Tvém srdci Tě vroucně prosím, 
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přeměň mě svou všemohoucnou milostí na muže s probodnutým srdcem, 

protože jen takový může být Tvým knězem! 
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Příloha 2: Přehled textů Písma vztahovaných k Ježíšovu Srdci 
v Českém ekumenickém překladu 

Ž 16, 9-10: „Proto se mé srdce raduje a moje sláva jásá, v bezpečí přebývá i mé 

tělo,neboť v moci podsvětí mě neponecháš, nedopustíš, aby se tvůj věrný octl v 

jámě.“ 

Ž 22, 15: „Rozlévám se jako voda, všechny kosti se mi uvolňují, jako vosk je 

mé srdce, rozplynulo se v mém nitru.“ 

Ž 40,7-9: „Obětní hod ani oběť přídavnou sis nepřál, nýbrž protesals mi uši; 

nežádals oběť zápalnou ani oběť za hřích. Tu jsem řekl: Hle, přicházím, jak ve 

svitku knihy o mně stojí psáno. Plnit, Bože můj, tvou vůli je mým přáním, tvůj 

zákon mám ve svém nitru.“ 

Ž 69,21: „Srdce potupou mi puká, jsem jak ochrnulý. Na soucit jsem čekal, ale 

marně; na ty, kdo by potěšili – nenašel se nikdo.“ 

Iz 12,3-4: „S veselím budete čerpat vodu z pramenů spásy. V onen den řeknete: 

Chválu vzdejte Hospodinu a vzývejte jeho jméno! Uvádějte národům ve 

známost jeho skutky. Připomínejte, že jeho jméno je vyvýšené.“168   

Jer 30,21-24: „Jeho vznešený vůdce bude pocházet z něho, jeho vládce vzejde 

z jeho středu. Dovolím mu přiblížit se a on bude ke mně přistupovat. Kdo by se 

sám mohl odvážit ke mně přistupovat? je výrok Hospodinův.Budete mým 

lidem a já vám budu Bohem. Hle, vichr Hospodinův! Vzplálo rozhořčení. 

Vichr je tu hostem, stáčí se na hlavu svévolníků. Hospodinův planoucí hněv se 

neodvrátí, dokud nevykoná a nesplní záměry jeho srdce. V posledních dnech to 

pochopíte.“ 

                                                 
168 Haurietis aquas in gaudio de fontibus Salvatoris; textem začíná encyklika Pia XII. z 15. 
května 1956. 



 

85 

Jer 31,33-34: „Toto je smlouva, kterou uzavřu s domem izraelským po oněch 

dnech, je výrok Hospodinův: Svůj zákon jim dám do nitra, vepíši jim jej do 

srdce. Budu jim Bohem a oni budou mým lidem. Už nebude učit každý svého 

bližního a každý svého bratra: ‚Poznávejte Hospodina!‘ Všichni mě budou 

znát, od nejmenšího do největšího z nich, je výrok Hospodinův. 

Odpustím jim jejich nepravost a jejich hřích už nebudu připomínat.“ 

Jer 32,38-42: „Budou mým lidem a já jim budu Bohem. Dám jim jedno srdce a 

jednu cestu, aby se mě báli po všechny dny, aby dobře bylo jim i jejich synům 

po nich. Uzavřu s nimi smlouvu věčnou, že už jim nepřestanu prokazovat 

dobro. Do jejich srdcí dám bázeň přede mnou, aby ode mne neodstupovali. 

Budu se z nich veselit, z celého srdce a z celé duše prokazovat dobro; v té zemi 

je opravdu zasadím. Toto praví Hospodin: „Jako jsem uvedl na tento lid 

všechno to veliké zlo, tak na ně uvedu všechno to dobro, které jsem jim slíbil.“ 

Ez 11,19-20: „A dám jim jedno srdce a vložím do jejich nitra nového ducha, 

odstraním z jejich těla srdce kamenné a dám jim srdce z masa, aby se řídili 

mými nařízeními, zachovávali moje řády a jednali podle nich. I budou mým 

lidem a já jim budu Bohem.“ 

Ez 36,25-27: „Pokropím vás čistou vodou a budete očištěni; očistím vás ode 

všech vašich nečistot a ode všech vašich hnusných model. A dám vám nové 

srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Odstraním z vašeho těla srdce 

kamenné a dám vám srdce z masa.  Vložím vám do nitra svého ducha; učiním, 

že se budete řídit mými nařízeními, zachovávat moje řády a jednat podle nich.“ 

Oz 2,16-22: „Proto ji přemluvím, uvedu ji na poušť, budu jí promlouvat k 

srdci. Zas jí dám její vinice, dolinu Akór jako bránu k naději. Tam mi opět 

odpoví jako za dnů mládí, jako v den, kdy vystoupila z egyptské země. V onen 

den, je výrok Hospodinův, budeš ke mně volat: „Můj muži,“ a nenazveš mě už: 
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„M ůj Baale.“ Odstraním z jejích úst jména baalů; jejich jména nebude 

už nikdo připomínat. V onen den pro ně uzavřu smlouvu s polní zvěří a s 

nebeským ptactvem i se zeměplazy. Vymýtím ze země luk, meč i válku a dám 

jim uléhat v bezpečí. Zasnoubím si tě navěky, zasnoubím si tě spravedlností a 

právem, milosrdenstvím a slitováním, zasnoubím si tě věrností a poznáš 

Hospodina.“ 

Zach 12,10: „Ale na dům Davidův, na toho, jenž sídlí v Jeruzalémě, vyleji 

ducha milosti a proseb o smilování. Budou vzhlížet ke mně, kterého probodli. 

Budou nad ním naříkat, jako se naříká nad smrtí jednorozeného, budou nad ním 

hořce lkát, jako se hořce lká nad prvorozeným.“ 

Iz 44,3: „Já vyleji vody v místa zprahlá žízní, bystřiny na suchou zemi. Já 

vyleji svého ducha na tvé potomstvo a své požehnání na ty, kteří z tebe 

vzejdou.“ 

Iz 55,1: „Vzhůru! Všichni, kdo žízníte, pojďte k vodám, i ten, kdo peníze 

nemá. Pojďte, kupujte a jezte, pojďte a kupujte bez peněz a bez placení víno a 

mléko!“ 

Iz 58,11: „Hospodin tě povede neustále, bude tě sytit i v krajinách vyprahlých, 

zdatnost dodá tvým kostem; budeš jako zahrada zavlažovaná, jako vodní 

zřídlo, jemuž se vody neztrácejí.“ 

Ez 47, 1-12: „A vyvedl mě branou severní a vedl mě venku okolo k vnější 

bráně směrem na východ. A hle, voda se řinula z pravého boku domu . Když 

odcházel ten muž na východ, měl v ruce měřicí šňůru. Odměřil tisíc loket a 

provedl mě vodou; vody bylo po kotníky. Znovu odměřil tisíc a provedl mě 

vodou; vody bylo po kolena. Odměřil další tisíc a provedl mě; vody bylo po 

bedra. Odměřil ještě tisíc a potok nebylo možno přebrodit; voda vystoupila a 
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muselo se v ní plavat; byl to potok, který se už nedal přebrodit. Řekl mi: 

„Vidíš, lidský synu?“ Vedl mě dál a znovu mě přivedl k břehu toho potoka. 

Když jsem se tam vrátil, hle, na břehu potoka bylo po obou stranách velmi 

mnoho stromoví. I řekl mi: „Tato voda odtéká do východního obvodu, teče 

dolů do Araby a vlévá se do moře. Tam, kde vtéká do moře, stávají se vody 

zdravými. Každý hemžící se živočich bude žít všude, kam se vlévá potok. A 

ryb bude velmi mnoho. Neboť kam se vlévají ony vody, tam se vody 

moře stávají zdravými a zůstane naživu všechno tam, kam se ten potok vlévá. I 

postaví se u něho rybáři; od Én-gedí až k Én-eglajimu se budou rozprostírat 

sítě. Ryb rozličného druhu bude velmi mnoho jako ryb ve Velkém moři. 

A však jeho bažiny a mělčiny nebudou ozdravěny, bude se tam získávat sůl. Při 

potoku na obou březích vzejde rozličné ovocné stromoví, jemuž nebude 

vadnout listí, jež nepřestane plodit, ale každý měsíc přinese rané plody, neboť 

vody, které je zavlažují, vytékají ze svatyně. Jeho ovoce bude sloužit za pokrm 

a jeho listí jako lék.“ 

Zach 13,1: „V onen den vytryskne pro dům Davidův i pro obyvatele 

Jeruzaléma pramen k obmytí hříchu a nečistoty.“ 

Zach 14,8: „V onen den poplynou z Jeruzaléma živé vody, polovina k moři 

východnímu, polovina k západnímu, v létě jako v zimě.“ 

Zach 12,10: „Ale na dům Davidův, na toho, jenž sídlí v Jeruzalémě, vyleji 

ducha milosti a proseb o smilování. Budou vzhlížet ke mně, kterého probodli. 

Budou nad ním naříkat, jako se naříká nad smrtí jednorozeného, budou nad ním 

hořce lkát, jako se hořce lká nad prvorozeným.“ 

Jn 7,37-38: „V poslední, velký den svátků Ježíš vystoupil a zvolal: „Jestliže 

kdo žízní, ať přijde ke mně a pije! Kdo věří ve mne, ‚proudy živé vody 

poplynou z jeho nitra,‘ jak praví Písmo.“ 
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Jn 19,33-37: „Když přišli k Ježíšovi a viděli, že je již mrtev, kosti mu 

nelámali, ale jeden z vojáků mu probodl kopím bok; a ihned vyšla krev a voda. 

A ten, který to viděl, vydal o tom svědectví, a jeho svědectví je pravdivé; on ví, 

že mluví pravdu, abyste i vy uvěřili. Neboť se to stalo, aby se naplnilo Písmo: 

‚Ani kost mu nebude zlomena.‘ A na jiném místě Písmo praví: ‚Uvidí, koho 

probodli.‘“ 

Jn 4,14: „Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit navěky. 

Voda, kterou mu dám, stane se v něm pramenem, vyvěrajícím k životu 

věčnému.“ 

Mt 11,25-30: „Velebím tě, Otče, Pane nebes i země, že jsi tyto věci skryl před 

moudrými a rozumnými, a zjevil jsi je maličkým. Ano, Otče: tak se ti zalíbilo. 

Všechno je mi dáno od mého Otce; a nikdo nezná Syna než Otec, ani Otce 

nezná nikdo než Syn – a ten, komu by to Syn chtěl zjevit. Pojďte ke mně, 

všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. 

Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného 

srdce: a naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mé jho netlačí a břemeno 

netíží.“ 

Zj 22,1.16-17: „A ukázal mi řeku živé vody, čiré jako křišťál, která vyvěrala u 

trůnu Božího a Beránkova. Já, Ježíš, posílám svého posla, aby vám to 

dosvědčil po všech církvích. Já jsem potomek z rodu Davidova, jasná hvězda 

jit řní.“ A Duch i nevěsta praví: „Přijď!“ A kdokoli to slyší, ať řekne: „Přijď!“ 

Kdo žízní, ať přistoupí; kdo touží, ať zadarmo nabere vody života.“ 
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Příloha 3: litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu za kněze 

Pane, smiluj se ! 

Kriste , smiluj se ! 

Pane, smiluj se ! 

Kriste, uslyš nás !       Kriste, vyslyš nás ! 

Bože, náš nebeský Otče,      smiluj se nad námi !  

Bože Synu, Vykupiteli světa,     smiluj se nad námi ! 

 Bože, Duchu svatý,      smiluj se nad námi ! 

 Bože v Trojici jediný     smiluj se nad námi ! 

Nejsvětější Srdce Ježíšovo, Srdce nejvyššího Velekněze a pastýře, 

       smiluj se nad námi !  

Nejsvětější Srdce Ježíšovo, Srdce Krále a Božského přítele kněží, 

       smiluj se nad námi !  

Nejsvětější Srdce Ježíšovo, hlubino všech ctností, 

posvěť duše a životy svých kněží ! 

Nejsvětější Srdce Ježíšovo, plné nekonečné moudrosti, 

napoj své kněze z pramenů Ducha svatého !  

Nejsvětější Srdce Ježíšovo, výhni láskou planoucí, 

zapal kněžská srdce láskou k duším ! 

Nejsvětější Srdce Ježíšovo, v němž se Otci zalíbilo 
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dej, ať nitro kněží je Tvým stánkem nejmilejším ! 

Nejsvětější Srdce Ježíšovo, trpělivé a milosrdné 

     učiň všechna srdce kněží podobnými Srdci Tvému ! 

Nejsvětější Srdce Ježíšovo, sílo a oporo kněží 

pomáhej všem kněžím v plnění povinností jejich úřadu ! 

Nejsvětější Srdce Ježíšovo, útěcho sluhů Tvého oltáře 

dej, aby všichni kněží hledali a nacházeli své blaho jen v Tobě ! 

Nejsvětější Srdce Ježíšovo, potupami nasycené 

posiluj své kněze, aby se potupou a pronásledováním neodvrátili od Tebe ! 

Nejsvětější Srdce Ježíšovo, až k smrti poslušné 

přiveď zpět k svému Srdci kněze, kteří se od Tebe neposlušností odvrátili ! 

Nejsvětější Srdce Ježíšovo, živote náš a naše vzkříšení 

dej, aby se všichni kněží po slavném vzkříšení sešli s dušemi sobě 
svěřenými! 

Nejsvětější Srdce Ježíšovo, žehnej všem kněžím u nás i po celém světě … 

Prosíme Tě, vyslyš nás ! 

Nejsvětější Srdce Ježíšovo, dej, aby rodiče zbožně vychovávali své syny. Za 
největší milost a čest uznávali jejich povolání kněžské…. Nejsvětější Srdce 
Ježíšovo, dej dětem a mládeži horlivé duchovní rádce jako opravdové přátele… 
Nejsvětější Srdce Ježíšovo, ochraňuj a spas duše všech kněží na přímluvu své 
nejsvětější Matky, královny kněží…. Nejsvětější Srdce Ježíšovo, dej našemu 
národu horlivé a neohrožené kněze na přímluvu svatých Cyrila a Metoděje, 
svatého Vojtěcha, svatého Jana Nepomuckého a svatého Jana 
Neumanna…Nejsvětější Srdce Ježíšovo, zahrň růžemi milostí všechny kněze a 
misionáře na přímluvu svaté Terezie…. Nejsvětější Srdce Ježíšovo, buď 
štěstím a odplatou všem věrným kněžím zde i na věčnosti…Vyslyš Otče, 
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přímluvy všech našich svatých patronů, zvláště těch, kteří vynikali důstojností 
kněžskou:       vyslyš je , ó , Otče ! 

Slyš prosby všech svatých papežů, biskupů, kněží, bohoslovců,misionářů a 
mučedníků, kteří již s Tebou slavně kralují na nebi:  vyslyš je , ó , Otče ! 

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa a denně se obětuješ za nás rukama 
svých kněží       smiluj se nad námi ! 

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa a denně živíš duše kněží svým 
předrahým tělem      smiluj se nad námi ! 

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa a denně napájíš duše kněží svou 
drahocennou Krví      smiluj se nad námi ! 

Ježíši tichý, srdce pokorného, přetvoř naše srdce podle Srdce svého ! 

MODLEME SE :Milý Pane Ježíši, prosíme Tě pro Tvou Krev prolitou za 
kněze a nás všechny, připoutej ke svému Božskému Srdci všechna srdce kněží 
! Dej, aby svá srdce otvírali dokořán a neznali jinou lásku než Boha a 
nesmrtelné duše ! Nedopusť, aby zapomněli na svoji kněžskou velikost a 
nechali se svést tělesností. Dej, aby byli branami stále otevřenými, studnicemi 
plnými, aby žíznící duše nenacházely studnice vyschlé nebo zakalené a musely 
se v zoufalství vracet zpět do své pouště . Dej, aby kněží pevně a nadšeně věřili 
v Tvou nadpřirozenou pomoc a nedůvěřovali v sebe ! Dej, aby jejich slova 
zapalovala opravdovostí a uchvacovala vroucností ! Chraň je mluvení bez 
duše, která šíří vlažnost a netečnost. Nám dej milost, abychom chápali jejich 
nadpřirozený úkol, též nadpřirozeně. Dej, abychom viděli v činnosti kněží, 
přímé pokračování Tebe ,Vykupitele světa, a měli je ve velké úctě a 
pamatovali, že jsi řekl: „ Kdo vás slyší, mne slyší . Kdo vámi pohrdá, mnou 
pohrdá. Kdo mnou pohrdá, pohrdá tím, který mě poslal.“ (Lk 10,16) Milý Pane 
Ježíši, dej, aby se stále více věřících obětovalo za kněze. Kněží, aby vedli 
svěřené duše dobře a bez bázně před lidmi. Aby měli velikou sílu v boji, neboť 
„ jsou prioritním cílem ďáblova lovu“ a peklo vede boj především proti 
kněžím. Vědí, že je stádo snadnější kořistí, když je poražen a zahnán pastýř. 
Pohleď, Otče, jak jsou vysílení Tvoji kněží narůstajícími povinnostmi i pro 
malý počet kněží. Bože Všemohoucí, Ty jim můžeš dát stonásobnou sílu ! Dej, 
aby byla Tvá vinice u nás stále více obdělávána šlechetnými dušemi, které by 
se Ti nabídly za oběť a které by nesly celou tíhu této oběti. Smiluj se, milý 
Ježíši, a pomoz nám, abychom svými modlitbami a obětmi dovedli podpírat 
Tvé vyvolené sluhy a jednou na věčnosti se s nimi mohli radovat v nebesích !!! 
Amen. 


