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ANOTACE 

       Tato práce si klade za cíl informovat o zásadách péče o nemocné, umírající a pozůstalé 

v kontextu pastorace římsko – katolické církve. Teoretická část se zabývá pohledem 

Písma svatého na smrt, samotnou smrtí a péčí o pozůstalé z pohledu pastoračního a 

nejvhodnějšími přístupy k umírajícím osobám. V praktické části je vyhodnocen dotazník, 

který se zabývá pohledem kněží a kandidátů kněžství na otázky umíráni a smrti. Metodou 

práce je analýza literatury a pramenů a také dotazníky, které byly použity ve vlastním 

šetření při sběru konkrétních zkušeností. 

 

KLÍ ČOVÁ SLOVA 

      Smrt, umírání, péče o pozůstalé, pastorace, římsko - katolická církev  
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ABSTRACT 

This thesis aims to provide information about the principles of the care for the seriously ill, 

the dying, and the berieved in the context of the Roman-Catholic Church's pastoral activies. 

The theoretical section deals with the death from the Bible's perspective, then with the death 

as well as the care for the berieved from the pastoral point of view, and finally with the most 

suitable approach towards the individuals. In the practical part of the thesis, I assess the 

questionnaire that explores priests' and candidates' for priesthood attitudes towards the matter 

of death and dying. The method is the literature and primary sources analysis and 

questionnaires, which were used in my own research while collecting concrete experience. 
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ÚVOD 

 Smrt je nedílnou součástí života. Jako je početí počátek života, je smrt jeho ukončení.  

Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas: Je čas rození i čas umírání. 

(Kaz 3,1-2) Smrt není možné opomíjet, nebo dokonce tabuizovat, protože smrt je danost. 

Současná společnost se tématu smrti snaží vyhnout za každou cenu. Při sledování televizních 

reklam si lze povšimnout, že v nich vystupují jen mladí lidé, kteří nám představují výrobky, 

které zajistí šťastnější a hodnotnější život. Na druhou stranu televizní zpravodajství ukazuje 

samé životní katastrofy, kde smrt je největší prohrou, absolutním zklamáním, násilným 

ukončením lidského života.  

 Křesťanská nauka o smrti ukazuje, že smrt není absolutním koncem, naopak je novým 

začátkem. Ježíš každému z nás říká: „Já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, i kdyby 

umřel, bude žít.“ (Jan 11,25). K dobrému prožívání vlastní smrti je třeba postupně vychovávat 

celý život. Nejdůležitějším okamžikem lidského života je bezprostřední umírání. V tomto 

okamžiku je důležité těmto umírajícím prokazovat pomoc, lásku a porozumění. Doprovázení 

umírajících není jednoduché a je třeba se na to dobře připravit nejen po stránce odborné, ale 

hlavně po stránce lidské.  

        Z dosavadní zkušenosti vím, že k opravdovému doprovázení umírajících k smrti dochází 

ještě příliš zřídka. Mnozí to považují doslova za své přetěžování, ba dokonce mají strach, aby 

k tomu nebyli vybídnuti.  

        Kněz se často setkává s umírajícími i s jejich příbuznými. Je jim na blízku a pomáhá jim 

překonávat obtíže, které umírání a samotná smrt přináší. Cílem této práce je hlouběji 

proniknout do této služby umírajícím. Tato práce se nezabývá pouze procesem umírání a 

okamžikem smrti, ale také doprovázením příbuzných, rozloučením se s tělem zemřelého a 

vzpomínkou na něj.  

         Práce zahrnuje všeobecný návod, jak přistupovat k umírajícím. Nelze to však použít 

univerzálně, protože každý člověk je jiný, tudíž potřebuje individuální přístup. To, co jeden 

pokládá za nezbytné, vidí druhý jako zcela zbytečné. 
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  Předkládám tedy práci, jejímž cílem je informovat o zásadách péče o nemocné, 

umírající a pozůstalé v kontextu pastorace v římsko-katolické církvi.  

          Celá práce je rozčleněna do pěti kapitol. V první kapitole je smrt viděna pohledem 

Písma svatého. V SZ je smrt chápána jako největší neštěstí, neboť již nemůže chválit Boha. 

Pozdější texty ukazují smrt v novém, pozitivnějším obraze. Smrt a utrpení nejsou jen trestem 

za hřích, nýbrž mohou být cestou toho, kdo patří Bohu, který svým utrpením otevírá pro 

druhé život a jako trpící se stává jejich zachráncem. V NZ se Ježíš Kristus představuje jako 

vítěz nad smrtí. Již není třeba bát se smrti, neboť Ježíš je vzkříšení a život. Kdo v něj věří, i 

kdyby umřel, bude žít navěky.  

 Definici smrti, a to z různých pohledů, popisuji ve druhé kapitole. Jedním z pohledů je 

pohled medicínský. Dále se zde nachází teologické pojetí smrti. 

          Ve třetí kapitole se snažím ukázat na nejvhodnější přístup k umírajícím osobám. 

Uvádím také potřeby umírajících, jsou zde zachyceny potřeby somatické i psychické. Tato 

kapitola má v této práci důležitý význam, neboť učí, jak nejlépe přistupovat k umírajícím, aby  

účast kněží přinesla co největší užitek. 

 Samotnou smrtí a péčí o pozůstalé z pohledu pastoračního se zabývám ve čtvrté 

kapitole. Kněz slouží umírajícím svátostmi, modlí se společně s ostatními příbuznými a 

poskytuje duchovní útěchu. Důležitou úlohu pro pozůstalé, a to i z psychologického důvodu, 

má pohřební liturgie. Proto musí být dobře připravená a důstojně vykonána. Zmiňuji se také o 

důležitosti modlitby za zemřelé. 

 V poslední, páté kapitole - vlastní šetření, mě zajímá pohled kněží a kandidátů kněžství 

na otázky umírání a smrti. Byl vyhodnocen dotazník a výsledky šetření jsou zpracovány a to i 

za pomoci grafu. 
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1 UMÍRÁNÍ A SMRT VE SZ A V NZ  

     

 

        Katechismus katolické církve o smrti říká:  

 Smrt je ukončením pozemského života. Naše životy jsou odměřeny časem,  během něhož 

se měníme, stárneme, a jako u všech živých bytostí na zemi smrt se jeví jako normální 

ukončení života. Toto hledisko smrti dodává našim životům naléhavost: pomyšlení na to, že 

jsme smrtelní, nám pomáhá  uvědomit si, že máme jen omezený čas k uskutečnění své 

existence.1 

1.1 Umírání a smrt ve Starém zákoně 

 Hebrejský výraz tw,,m"" (mávet) a řecký qa,,natos (thanatos) obvykle označují konec 

pozemského života, fyzickou smrt násilnou (Lv 20,11; Nu 35,30;  1S 26,16), přirozenou, to je 

pozorovatelný rozklad všeho živoucího, ať už jde o člověka (Gn 35,18; 1 Kr 2,1; Ž 1,5; 55,5) 

nebo zvíře či rostlinu. V bibli nabývá pojem smrti, podobně jako jiné výrazy, zvláštního 

teologického rozměru.2 

 Smrt3 se sice pokládá za něco politováníhodného, ale přijímá se jako danost. Existence 

v říši smrti se nedá srovnat ani s nejubožejším životem zde na zemi. Mrtvý již nemůže chválit 

Hospodina, je vyloučen z důležité životní etapy, v které se udržuje kultovní spojení 

s Hospodinem (Ž 115,17; Iz 38,11; Ž 6,6; 30,10; 88,11nn; Sir 17,27; Ž 88,6).4 Podstatou smrti 

je nepřítomnost vztahu s Hospodinem.5 

 Zemřelý mizí, takže jej již více není (Ž 39,14; Jb 7,8.21; 7,10) - takové je bezprostřední 

zjištění situace po smrti, která se vymyká lidskému vnímání. V pojetích primitivních 

náboženství, stejně jako v pojetí SZ, člověk smrtí nezmizí zcela bez zbytku. Po uložení těla do 

země něco ze zemřelého, jakýsi stín, trvá dále v šéolu. Tento šéol je pojat velmi elementárně a 

                                              
1  KKC 1007 
2  Srov. NOVOTNÝ, A.  Biblický slovník. Praha: Kalich, Evangelické nakladatelství, ČBS, 1992. s. 925 
3  Přirozená smrt ve stáří 
4  Srov. KITTEL, G. Teologický slovník k Novej Zmluve I-II. 2. vydání. Liptovský Mikuláš: Tranoscius, 
1986. s. 848 
5  Srov. RATZINGER, J. Eschatologie – smrt a věčný život. Brno: Barrister & Principal, 1996. s. 53 



14 

  

nesystematicky. Jde o zející díru, hlubokou studnu, místo mlčení (Ž 115,17), zkázy, temnot       

a zapomnění (Ž 88,12n; Jb 17,13). Všechny zemřelé postihne stejný bídný osud (Jb 3,13-19; 

Iz 14,9n), třebaže i zde mezi nimi existují určité rozdíly (Ez 32,17-32). Jsou prach (Jb 17,16; 

Ž 22,16; 30,10) a potrava červů (Iz 14,11; Jb 17,14), jejich bytí je jakoby jen spánek (Ž 13,4; 

Dan 12,2), bez naděje, bez poznání Boha.6 Kdo jednou projde branami šéolu (Jb 38,17; Mdr 

16,13), ať přestane doufat v návrat (Jb 10,21n). 

 Takový je výhled, který se za hranicí smrti otevírá nešťastnému člověku, jenž má být 

připojen ke svým otcům (srov. Gn 49,29). Představy, které se zde objevují, jsou všeobecně 

platné a ještě v dnešní době se jich drží mnoho lidí. S životem po smrti se úzce váže také úcta 

k mrtvým. Také pohřební obřady jsou něčím všeobecně platným od pradávna, kdy už se 

člověk snažil uctít mrtvé a zůstat s nimi ve styku. Pro Izraelity, stejně jako u jiných národů, 

bylo velkým neštěstím, byl-li někomu odepřen pohřeb (Srov. Ž 79,3). Toto je jeden 

z nejobávanějších trestů, jimiž hrozí proroci bezbožníkům (1 Kr 14,11nn;  Jr 22,18n).7 

 Pohřbení mrtvého těla je jednou z posvátných povinností synů zemřelého (Gn 25,8nn; 

35,29; 50,12n; Tób 4,3n; 6,15; 14,10nn), jedním ze skutků zbožnosti bojovníků v době války 

(1 Kr 11,15) a vůbec každého Izraelity (Tób 1,17-20; 2,4-8; 12,12n). Obřady následujícího 

smutku mají mnoho forem, podobně jako u sousedních národů: půst (1 S 31,13; 2 S 1,12; 

3,35), roztržení roucha (Gn 37,34; 2 S 3,31; 14,2; Ez 7,18), vyholování lysin a smuteční 

zjizvování8  (Am 8,10; Mi 1,16; Iz 22,12; Jr 7,29; 16,6; 48,37; 49,3), nářky (2 S 1,12.17-27; 

3,33n; 13,36; 1 Kr 13,30; Am 5,16; Jr 22,18; 34,35).9  

 Pravá moudrost však jde dále a přijímá smrt jako Boží úradek (Sir 41,4), rozdíl mezi 

nesmrtelným Bohem a smrtelností člověka na této zemi. Člověk je prach a v prach se obrátí 

(Gn 3,19). Přesto však člověk vidí ve smrti nepřátelskou sílu a spontánně jí dává jméno a 

podobu. Je záhrobním pastýřem, který třídí lidi při vstupu do podsvětí (Ž 49,15), proniká do 

domu a kosí životy dětí (Jr 9,20). Někdy je smrt označována jako anděl zhoubce, vykonavatel 

Boží pomsty (Ex 12,23; 2 S 24,16; 2 Kr 19,35) nebo přímo jako nelítostný bojovník hubící 

                                              
6  Srov. DUFOUR, X, L. Slovník biblické teologie, 2. vydání. Praha: Academia, 2003. s. 453 
7  Srov. tamtéž, s. 332 
8  Smuteční zjizvování bylo v Dt 14,1 a v Lv 19,27n zakázáno zřejmě proto, že se vyskytovalo v kultu 
Baala. 
9  Srov. DUFOUR, X, L. Slovník biblické teologie, 2. vydání. Praha: Academia, 2003. s. 332 
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nepřátelé Boží (Mdr 18,15n). Smrt je opakem pozemské síly, proto se nemocný často cítí už 

jako připočten k mrtvým (Ž 88,4 nn).10 

 Vezmeme-li v potaz, čím pro člověka smrt je, nelze ji už považovat za prostý přírodní 

úkaz, který je možné pozorovat či pochopit. Smrt je těsně spjata s otázkami po životě a po 

jeho smyslu, který je náhle jakoby popírán. Smrt se jeví jako trest za spáchané zlo, za hřích.11 

Bible sestavuje z této intuice, společné všem starověkým náboženstvím, vyhraněnou nauku a 

zdůrazňuje náboženský význam hořké zkušenosti: spravedlnost vyžaduje zkázu bezbožníka 

(Jb 18,5-21; Ž 37,20.28.26; 73,27), duše, která zhřeší, si zaslouží smrt (Ez 18,20). 

 Tato zásada osvětluje i tajemství přítomnosti smrti na zemi: Původně byl trest smrti 

vyřčen nad člověkem po hříchu Adama, našeho společného předka (Gn 2,17; 3,19); Bůh 

nestvořil smrt (Mdr 1,13) a člověka stvořil, aby žil. Smrt, kterou na sobě zakoušíme, vstoupila 

do světa skrze zlého ducha (Mdr 2,23n). Její moc nad člověkem je tedy znamením přítomnosti 

hříchu na této zemi.12 

 Na toto spojení mezi hříchem a smrtí ukazují také starozákonní mudrci: Pachatel zla 

kráčí vstříc smrti (Př 11,19), kdo následuje pošetilost a bláznovství, sestupuje do údolí šéolu 

(Př 7,27; 9,18). Peklo už otevírá svůj chřtán, aby pohltilo hříšníky (Iz 5,14) a ostatní zemřelí 

jimi budou pohrdat na věky (Mdr 4,19). Tento zákon prozřetelnosti má své důsledky 

v konkrétním životě Izraele. Každý těžký zločinec je potrestán trestem smrti (Lv 20,8-21; 

24,14-23).  V případě hříšníků je tak smrt něčím jiným, než jen přirozeným lidským údělem. 

Ztráta toho nejcennějšího, co člověk od Boha obdržel, to jest života, se v jejich případě mění 

v zavržení.13 

 Není v moci člověka se ze smrti vysvobodit. K tomuto je nezbytně zapotřebí milosti od 

Boha, jediného Živého. Jakmile tedy na člověka jakýmkoli způsobem sahá smrt, nezbývá mu, 

než se obrátit k Bohu (Ž 6,5; 13,4; 116,3). Spravedlivý může chovat naději, že Bůh neponechá 

jeho duši v šéolu   (Ž 16,10), ale že jej vysvobodí z jeho spárů (Ž 49,16). Tak bude zachráněn 

                                              
10  Srov. tamtéž, s. 454 
11  Srov. RATZINGER, J. Eschatologie – smrt a věčný život. Brno: Barrister & Principal, 1996. s. 54 
12  Srov. DUFOUR, X, L. Slovník biblické teologie. 2. vydání. Praha: Academia, 2003. s. 332  
13  Srov. tamtéž 



16 

  

a bude moci chválit Boha, který jej vysvobodil z područí smrti (Ž 18,17; 30; Jon 2,7;             

Iz 3817).14  

 Naděje na záchranu před smrtí by nebyla úplná, kdyby nepřesáhla meze pozemského 

života, jak ukazuje Jobova úzkost i Kazatelův pesimismus. Také pozdní texty SZ obracejí 

svůj pohled na člověka za hranice lidského života a ohlašují dokonalé vítězství Boha nad 

smrtí, konečné vysvobození člověka z jejích spárů.15 Nemoc, smrt a zavržení jsou chápány 

jako zástupné utrpení. Tím se smrti dostalo nového, pozitivního obsahu: smrt a upadnutí do 

nemoci nejsou jednoduše vypočítaným trestem za hřích, nýbrž mohou být cestou toho, kdo 

patří Bohu, který svým utrpením otevírá pro druhé život a jako trpící se stává jejich 

zachráncem. Utrpení kvůli Bohu a pro ostatní lidi může být nejvyšším způsobem zpřítomnění 

Boha a vstupem do služby životu. Nemoc a smrt už tak není pouze něčím neužitečným a 

nesmyslným.16 

 Spravedliví, kteří spí v prachu podsvětí, budou vzkříšeni pro věčný život a k účasti na 

Božím království, zatímco ostatní zůstanou na věky vydáni na pospas hrůzám šéolu (Da 12,2; 

Iz 26,19). 

1.2 Umírání a smrt v Novém zákoně 

 Řecké slovo qa,,natos17 je v textu NZ často užíváno. Toto slovo je v textu obsaženo 

celkem sto dvacet krát.18 Celý NZ výrazně směřuje k tajemství Kristovy smrti. Svou smrtí 

Kristus zvítězil nad smrtí člověka, která tím nabývá zcela jiného smyslu pro celé lidstvo, jež 

umírá s Kristem, aby s ním žilo na věky.19  

 NZ, stejně jak tomu bylo ve SZ, vidí příčinnou souvislost mezi smrtí a hříchem (Řím 

1,32; 5,12.17.21; 6,16; 7,13; Jak 5,20). Onen osten smrti jest hřích (1 Kor 15,56), tj. 

skutečnost, že smrt souvisí se vzpourou proti Bohu a odloučení od Něho dodává smrti hrůzu. 

                                              
14  Srov. tamtéž 
15  Srov. tamtéž, s. 445 
16  RATZINGER, J. Eschatologie – smrt a věčný život. Brno: Barrister & Principal, 1996. s.55 
17  Smrt 
18  Srov. KOHLENBERGER III, J, GOODRICK, E, SWANSON, J. The Exhaustive concordance to the grek New 
Testament. Grand Rapids, Michigan, USA: ZondervanPublischingHouse, 1995. s. 411-412 
19  Srov. DUFOUR, X, L. Slovník biblické teologie. 2. vydání. Praha: Academia, 2003. s. 455 
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Smrt je vládnoucí mocí ve světě (Řím 8,2; Žid 9,27). I přisluhování mojžíšskému Zákonu je 

přisluhováním smrti (2 Kor 3,7; Řím 7,5).20  

 Není v silách žádného člověka, aby sám sebe ze smrti vysvobodil. Máme pouze jedinou 

naději a tou je Kristus, v němž se naplňuje zaslíbení Písma. Aby nás vysvobodil ze spárů 

smrti, vzal na sebe naši smrtelnost. Jeho smrt nebyla pouhou nehodou, vždyť on sám ji 

předem oznámil svým učedníkům, aby je uchránil pohoršení, které by jinak mohlo vzniknout 

(Mk 8,31; 9,31; 10,34; Jan 12,33; 18,32), a toužil po ní jako po křtu, kterým byl ponořen do 

podsvětí (Lk 12,50; Mk 10,38). Vnitřně se před ní chvěl (Jan 12,27 13,21; Mk 14,33), 

podobně jako před hrobem Lazarovým (Jan 11,33.38), prosil Otce, který jej ze smrti mohl 

vysvobodit (Žid 5,7; Lk 22,42; Jan 12,27), ale v rozhodujícím okamžiku přijal tento hořký 

kalich (Mk 10,38; 14,30; Jan 18,11). Jeho poslušnost vůči Otci (Mk 14,36) se nezastavila ani 

před smrtí (Flp 2,8), a tak se mohlo naplnit Písmo (Mt 26,54), mluvící o spravedlivém 

služebníku, ohlášeném Izaiášem a připočteném ke zločincům (Lk 22,37; srov. Iz 53,12).21 

 Kristus je vítěz nad smrtí, naším odvěkým nepřítelem. Už v jeho veřejné činnosti se 

objevila znamení tohoto vítězství, když navrátil život zemřelým (Mt 9,18-25; Lk 7,14n; Jan 

11). Se smrtí se utkal na její vlastní půdě, když jako Pán sestoupil do pekel. Vystoupil z nich 

poté, co přijal klíče od hrobu i od smrti (Zj 1,18). Protože vytrpěl smrt, Bůh jej korunoval 

slávou (Žid 2,9). Na něm se už uskutečnilo vzkříšení z mrtvých, které ohlásilo Písmo (1 Kor 

15,4), a tak se stal prvorozeným z mrtvých (Kol 1,18; Zj 1,5). Smrt nad ním ztratila veškerou 

moc (Řím 6,9) a ve stejném okamžiku ztratil veškerou moc také ďábel, který vládl 

prostřednictvím smrti (Žid 2,14).22 V Kristu máme naději na vzkříšení z mrtvých, neboť 

tajemství vzkříšení z mrtvých je spjato s Kristem.23 

 Kristus se stal jedním z nás, přijal i naši smrt, která je důsledkem naši hříšnosti, ale když 

umíral na kříži, byli jsme i my obsaženi v něm, jako hlavě nového lidstva, v novém Adamovi 

(1 Kor 15,45; Řím 5,14). Proto je jeho smrt v jistém smyslu „smrtí všech“ (2 Kor 5,14). Tato 

smrt se ovšem musí pro každého stát osobní zkušeností. To je smyslem křtu, jehož svátostný 

                                              
20  Srov. NOVOTNÝ, A.  Biblický slovník. Praha: Kalich, Evangelické nakladatelství, ČBS, 1992. s. 926 
21  Srov. DUFOUR, X, L. Slovník biblické teologie. 2. vydání. Praha: Academia, 2003. s. 456 
22  Srov. tamtéž 
23  Srov. RATZINGER, J. Eschatologie – smrt a věčný život. Brno: Barrister & Principal, 1996. s. 73 
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účinek nás spojuje s Kristem na kříži. Jestliže jsme pokřtěni v Kristově smrti, jsme s ním také 

pohřbeni a tím máme spoluúčast na jeho smrti (Řím 6,3nn; Flp 3,10).24  

 Smrt s Kristem je tedy ve skutečnosti odumřením smrti. Dokud jsme byli zajatci hříchu, 

byli jsme opravdu mrtví (Kol 2,13; Zj 3,1), ale nyní jsme živi, vyvedeni ze smrti (Řím 6,13). 

Kristus řekl: „Amen, amen pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má 

život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života.“ ( Jan 5,24) 

 Proto je pro křesťana, jehož životem je Kristus, smrt koneckonců ziskem (srov. Flp 

1,21). Současný způsob života jej tíží, protože jej váže na smrtelné tělo, které by rád opustil, 

aby mohl přebývat se svým Pánem (2 Kor 5,8). Touží obléci oděv slávy zmrtvýchvstalých, 

aby vše smrtelné, co v něm je, bylo pohlceno životem (2 Kor 5,1-4; 1 Kor 15,51nn). Touží 

opustit tento svět, aby mohl žít na věky s Kristem.25 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
24  Srov. DUFOUR, X, L. Slovník biblické teologie. 2. vydání. Praha: Academia, 2003. s. 457 
25  Srov. tamtéž 
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2 DEFINICE SMRTI 

 Smrt je zánik organismu jako celku.26 Nastává jednak následkem fyziologického 

stárnutí, ale také vlivem faktorů venkovního prostředí, které mohou být velmi různorodé.27 

Člověk jako tvor společenský žije a vyvíjí se ve společnosti, ale v okamžiku smrti jej často 

společnost opouští a on zůstává sám „se svou smrtí“. 

2.1 Definice smrti z hlediska medicínského 

 Od nepaměti byla smrt potvrzována pouze na základě zkušenosti. Ustalo-li dýchání a 

srdeční činnost, ukázaly se velice brzy i jiné její neomylné znaky vrcholící rozkladem celého 

těla. S postupným rozvojem znalostí vstupuje do popředí důležitost funkce mozku jako 

základního orgánu pro činnost celého organismu.28 

 Z lékařského hlediska je smrt stav, kdy u člověka dochází k nevratným změnám v 

mozku, při nichž nastane selhání funkce a zánik center řídících krevní oběh a dýchání. 

S rozvojem medicíny a resuscitace vznikly další pojmy odrážející stupeň jednotlivých změn 

v organismu tak, jak se při resuscitaci mohou vyskytnout.29  

2.1.1 Klinická smrt 

 Klinická smrt je charakterizována zástavou dechu a činnosti srdce, přičemž okamžitě 

zahájenou resuscitací je v některých případech možné tyto funkce obnovit. Řada lidí již svou 

klinickou smrt přežila.30 

2.1.2 Mozková smrt 

 Smrt mozku31 s nevratným poškozením jeho funkcí může nastupovat již po pěti 

minutách, během nichž je mozek bez kyslíku.32 Postižený je v hlubokém bezvědomí, 

                                              
26  Všeobecná encyklopedie Diderot - 4. svazek. Praha: Nakladatelský dům OP, 1998. s. 158 
27  Srov. BENIAK, A KOL. Zdravoveda. 2. vyd. Martin: Osveta, 1989, s. 52 
28  Srov. MUNZAROVÁ, M. Etické problémy transplantací orgánů. Stěžeň, ročník 13, 2002, č.1 
29  Srov. VOKURKA, M. Praktický slovník medicíny. Praha: Maxdorf, 1994. s. 303 
30  Srov. tamtéž 
31  Světová zdravotnická organizace doporučila přijmout smrt mozku, tj. nevratnou ztrátu všech mozkových 
funkcí, za právně platnou smrt jedince  



20 

  

nereaguje na podněty a vymizí jeho základní reflexy. Smrt mozku se prokazuje pomocí EEG33 

a arteriografií mozkových tepen34. Stanovení smrti mozku je odpovědnou záležitostí a může 

být důležité z hlediska dárcovství orgánů, které díky možnému udržování oběhu a dýchání 

nejsou poškozeny.35 Okamžik smrti je stanoven časem, kdy je instrumentálním vyšetřením 

potvrzena absence mozkové cirkulace.36 

2.1.3 Sociální smrt 

 Pojmu sociální smrt se užívá pro stav, kdy došlo k částečnému odumření mozku, a to 

jeho vyšších součástí, zatímco nižší části řídící oběh a dýchání jsou zachovány. Postižený 

jedinec sám dýchá a má zajištěn i oběh krve, ale ostatní funkce (včetně rozumových, 

komunikace s lidmi apod.) má velmi poškozeny až zničeny.37 

 Vlastní smrti obvykle předchází stavy transu různého stupně, po kterém následuje kóma, 

stav hlubokého bezvědomí, v němž umírající nemůže odpovídat na žádné podněty zvenčí. 

Pokud nastane tzv. vegetativní kóma, není už umírající schopen myslet a uvědomovat si 

okolní svět. Při tzv. bdělém kómatu má umírající oči obvykle otevřené a je schopen podle 

individuálních dispozic ještě vnímat své okolí, v ideálním případě až do posledního 

vydechnutí.38 

2.2 Teologické pojetí smrti 

 První člověk byl stvořen jako dobrý a byl postaven do harmonie se svým Stvořitelem. 

Církev, která hodnověrně vysvětluje symbolismus biblické řeči ve světle Nového zákona a 

tradice, učí, že naši prarodiče byli stvořeni ve stavu svatosti a původní spravedlnosti. Milost 

původní svatosti39 byla účastí na božském životě.40 Pokud by člověk nezhřešil a zůstal 

                                                                                                                                             
32  Tato doba je do jisté míry ovlivňována i dalšími faktory - prodlužuje se např. u podchlazení a je delší    i 
u malých dětí 
33  Elektroencefalografie je technika umožňující zaznamenávat elektrickou aktivitu z různých částí mozku. 
34  Rentgenové vyšetření tepen. Do tepny se vstříkne kontrastní látka, která zobrazí její větvení v dané 
oblasti 
35  Srov. VOKURKA, M. Praktický slovník medicíny. Praha: Maxdorf, 1994. s. 303 
36  Srov. HORKÝ, A KOL. Lékařské repetitorium. Praha: Galén, 2003. s. 559 
37  Srov. VOKURKA, M. Praktický slovník medicíny. Praha: Maxdorf, 1994. s. 303 
38  Srov. PAUL, J. Stav mezi životem a smrtí se nazývá umírání. Britské listy, 2005, 5. 4. 
39  Status naturae integrae 
40  Srov. KKC 374 -375 
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v důvěrném přátelství s Bohem, měl by možnost nezemřít a netrpět:41 Hříchem našich 

prarodičů byla ztracena veškerá harmonie prvotní spravedlnosti,42 kterou Bůh ve svém plánu 

pro člověka zamýšlel.43 

 Adamův hřích má následky pro všechny lidi. Svatý Pavel o tom píše: Celé množství se 

stalo neposlušností jednoho člověka hříšníky (Řím 5,19); Skrze jednoho člověka přišel na svět 

hřích a skrze hřích smrt, a tak smrt přešla na všechny lidi, protože všichni zhřešili… (Řím 

5,12). Proti všeobecnosti hříchu a smrti staví apoštol Pavel všeobecnost spásy v Kristu: Jako 

provinění jednoho člověka přineslo odsouzení celému lidstvu, tak zase spravedlivý čin 

jednoho člověka přinesl celému lidstvu ospravedlnění, které dává život (Řím 5,18).44  

 Ježíš Kristus se stal člověkem, a to člověkem z pokolení padlého Adama. Přijal tělo, 

jaké má hříšný člověk (Srov. Řím 8,3), přijal tedy na sebe smrt i utrpení. Učinil to absolutně 

svobodně a jako skutek a zjevení božské milosti, lásky k člověku. Právě ve své zastřenosti je 

smrt Ježíšova výrazem a ztělesněním jeho milující poslušnosti, naprosto svobodného 

odevzdání jeho celého stvořeného bytí Bohu. Smrt, která je projevem hříchu, není sice ve své 

zastřenosti zrušena, ale stává se projevem souhlasu s vůlí Otce, který neguje hřích.45 Život, 

smrt, zmrtvýchvstání a nanebevstoupení Ježíše Krista jsou „příčinou“ naší spásy.46 Tohle je 

jisté: „Když jsme s ním umřeli, budeme s ním také žít“ (2 Tim 2,11). Křtem jsme byli vnořeni 

do Ježíšovi smrti, abychom žili novým životem. Umíráme-li v Kristově milosti, tělesná smrt 

dovršuje toto “zemření s Kristem“ a zakončuje tak přivtělení k  němu v  jeho vykupitelském 

úkonu.47 Smrtí Bůh volá člověka k sobě. Proto může křesťan zakoušet vůči smrti podobnou 

touhu, jakou měl svatý Pavel: „Mám touhu zemřít a být s Kristem“(Flp 1,23), a tak proměnit 

podle Kristova příkladu svou vlastní smrt v úkon poslušnosti a lásky k Otci48 Křesťanský 

pohled na smrt je vytříbeným způsobem vyjádřen v liturgii církve: Život těch, kdo v tebe věří, 

nezaniká, ale ve smrti se naplňuje, a když se rozpadne naše pozemské obydlí, dostaneme u 

tebe domov věčný.49 Smrt je konec pozemského putování člověka, který mu Bůh dopřává, aby 

                                              
41  Srov. KKC 376 
42  Status naturae lapsae 
43  KKC 379 
44  Srov. KKC 402 
45  Srov. RAHNER, VORGRIMLER. Teologický slovník. Praha: Zvon, 1996. s. 307 
46  Srov. tamtéž 
47  KKC 1010 
48  Srov. KKC 1011 
49  Preface 1. za zemřelé in Missale Romanum. Edicio typica tertia. Roma: Typis Vaticanis, 2002 
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naplnil svůj pozemský život podle Božích záměrů a aby rozhodl o svém posledním osudu. 

Když skončí náš „jediný pozemský život“, už se nevrátíme žít jiné pozemské životy. Každý 

člověk umírá jen „jednou“ (Srov. Žid 9,27). Po smrti není žádné „převtělování“ 

(reinkarnace).50 

 Ti, kdo umírají v Boží milosti a přátelství a jsou dokonale očištěni, žijí navždy 

s Kristem. Jsou navždy podobní Bohu, protože ho vidí „takového, jaký je“ (Srov. 1 Jan 3,2), 

tváří v tvář. Žít v nebi znamená „být s Kristem“ Vyvolení žijí „v něm“, ale uchovávají si a 

nacházejí svou pravou totožnost, své vlastní jméno, které nezná nikdo jiný než ten, kdo jej 

dostává. (Srov. Zj 2,17)51 

 Benedikt XII. v bule Benedictus Deus říká: Duše zemřelých, ve kterých už  nic 

nepotřebuje očištění, nemusí setrvávat v době po Kristově utrpení, smrti  a nanebevstoupení 

v přechodném stavu, nýbrž „už před opětným sjednocením se svým tělem a před všeobecným 

soudem… jsou a budou v nebi“ tak, že při tom vidí božskou bytnost v bezprostředním zření 

tváří  v tvář bez pomoci nějakého stvoření.52 

 Ti, kdo umírají v Boží milosti a přátelství, ale nejsou dokonale očištěni, i když jsou si 

jisti svou věčnou spásou, jsou po smrti podrobeni očišťování v očistci, aby dosáhli svatosti 

nutné ke vstupu do nebeské radosti.53 

 Bez svobodného rozhodnutí milovat Boha nelze dojít ke spojení s ním. Boha nemůže 

milovat ten, kdo těžce hřeší proti němu, proti svému bližnímu a proti sobě samým: „Kdo 

nemiluje, zůstává ve smrti. Každý, kdo nenávidí svého bratra, je vrah; a víte, že žádný vrah 

nemá v sobě trvalý věčný život“ (1 Jan 3,15). Zemřít ve smrtelném hříchu, jenž nebyl smyt 

lítostí, a nepřijmout milosrdnou Boží lásku znamená věčné oddělení od Boha v důsledku 

svobodného rozhodnutí. Tento stav konečného sebevyloučení ze společenství s Bohem a s 

blaženými je označován slovem „peklo“.54 

                                              
50  Srov. KKC 1014 
51  Srov. KKC 1020 - 1025 
52  BENEDIKT XII.  Bula Benedicktus Deus. in RATZINGER, J. Eschatologie – smrt a věčný život. Brno: 
Barrister & Principal, 1996. s. 83 
53  Srov. KKC 1030 
54  Srov. KKC 1033 
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 Protože však nikdo nezná den ani hodinu, je třeba, jak napomíná Pán, stále bdít, aby si 

člověk po skončení svého jediného pozemského života zasloužil přijít s ním ke svatební 

hostině a přidružit se tak k blaženým, kteří patří na Boha.55 Zkušenosti mnoha lidí potvrzují, 

že utrpení se také stává cestou k Bohu. Vlastní obrácení se uskutečňuje v každodenním životě, 

a to především v přijetí tohoto utrpení, trpělivém nesení kříže a následování Krista. Příklad 

Ježíše Krista je vzorem a prototypem každého opravdového křesťana. Ježíšův soucit se všemi 

nemocnými a trpícími jde tak daleko, že se s nimi sám ztotožňuje (Srov. Mt 25,36). Stejně tak 

jeho přednostní láska k nemocným a strádajícím nepřestala během staletí podněcovat 

křesťany k tomu, aby pečovali o všechny, kdo trpí na těle i na duchu. Svým utrpením a svou 

smrtí na kříži dal Kristus utrpení nový smysl: od té doby nás utrpení může připodobnit Kristu 

a spojit s jeho vykupitelským utrpením.56 A tak utrpení kvůli Bohu a pro ostatní lidi může být 

nejvyšším způsobem, jak zpřítomnit Boha a vstoupit do služby životu.57 

                                              
55  Srov. Lumen Gentium 48. in Dokumenty II. vatikánského koncilu. Praha: Zvon, 1995 
56  KKC 1505 
57  Srov. RATZINGER, J. Eschatologie – smrt a věčný život. Brno: Barrister & Principal, 1996. s. 55 
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3 POSTOJ ČLOVĚKA K VLASTNÍ SMRTI 

 

     Lidé jsou dnes duševně méně připraveni zemřít a tento nedostatek přetrvává i u 

praktikujících věřících. Tento fakt způsobuje mnoho faktorů, především pak menší zkušenost 

se smrtí. Hygiena a očkování zamezily tíživým epidemiím minulých staletí a pokrok ve 

zdravotnictví snížil dětskou úmrtnost. Dnes jsou sice také rozšířená úmrtí následkem havárií, 

umírající jsou však ihned odvezeni do nemocnice, a tak se člověk běžně ve svém okolí se 

smrtí nesetká. Málokdo dnes umírá doma. Tak se vytratila tvrdá, ale poučná zkušenost, kterou 

zakoušely minulé generace, když byly poměrně často nablízku svým drahým, kteří umírali 

před jejich očima.58 

 Složitý jev sekularizace rozšiřuje utopickou důvěru ve zdravotnické možnosti59 a 

absolutizuje „pozemský“ život. To působí, že se odmítá jakákoli řeč o smrti:60 Dnešní situace 

je charakteristická vytěsněním smrti a důsledkem toho je porušený mechanismus 

uvědomování si vlastní konečnosti právě tak jako odpovědnosti za život a smrt svou i 

ostatních.61  

3.1 Stáří a jeho prožívání 

 Málokdo se dovede správně vyrovnat s obdobím stáří, které by mělo být prožito tak, aby 

přineslo co největší duchovní prospěch. Zaměření se na cíl života chrání stárnoucího člověka 

před smutkem z úbytku životní energie a z blížícího se konce.62 Stárnutí je dlouhodobý 

proces, který se začíná projevovat zpravidla již po 45. roce života. Přírodní vědy zdůrazňují, 

že člověk vlastně stárne od okamžiku svého početí.63 Věkové období 45 až 59 let je 

označováno jako věk střední, období mezi 60 až 74 roky jako rané stáří (senescence, vyšší 

věk), věk 75 až 89 let jako vlastní stáří (senium, vysoký věk) a věk 90 let a více je 

                                              
 
59  Je potřeba si uvědomit, že lékařská věda může hodně, ale není všemocná. Lpění na nereálném cíli musí 
dříve nebo později skončit zklamáním.  
60  Srov. FIORES, GOFFI. Slovník spirituality. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1999. s. 879 
61  HAŠKOVCOVÁ. in SVATOŠOVÁ, M. Hospice a umění doprovázet. 4. vyd. Praha: Ecce homo, 1999. s. 18 
62  Srov. SLABÝ , A. Pastorální medicína a zdravotní etika. Praha: Karolinum, 1991. s. 164  
63  Srov. PICHAUD, THAREAUOVÁ. Soužití se staršími lidmi. Praha: Portál, 1998. s. 21 
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pojmenován jako dlouhověkost,64 přičemž mnohdy existují velké rozdíly mezi 

chronologickým a biologickým věkem. 

 Někteří gerontologové mluví o třech kategoriích stáří: 65 

 Úspěšné stáří (asi 23 % populace) - Lidé z této skupiny tvoří elitu mezi starými lidmi. 

Jsou velmi aktivní, vitální, čilí, zvídaví, otevření novým věcem a dokážou stále 

experimentovat. 

 Neúspěšné stáří (jen asi 10 % populace) - Lidé náležící k této skupině jsou smutní, 

zmatení, nudí se a neumí se během dne zaměstnat. Mají často špatnou náladu, zlobí se a stále 

si stěžují. 

 Očekávané stáří (až 65 % populace) - Stáří a smrt představuje pro tuto skupinu lidí 

přirozené vyústění, na které je třeba pasivně čekat. Spokojují se s všedním, jednotvárným 

životem, nevyhledávají nové zkušenosti a nejsou aktivní, fatalisticky očekávají konec. 

 Zařazení starých lidí do těchto kategorií nemusí vždy odpovídat situaci konkrétního 

jednotlivce, neboť každý je jiný a prožívá jiné situace. Tyto kategorie se mohou také 

navzájem prolínat.  

 Stárnutí postihuje všechny orgánové systémy a tělesné funkce. Postupně se zmenšuje 

funkční rezerva jednotlivých systémů, takže se projeví jejich nedostatečnost, zprvu jen při 

nadměrné zátěži, později i při běžné činnosti. Tělesné tkáně, jako jsou pokožka a svaly, 

začínají ztrácet elasticitu.66 Ubývá schopnost adaptace na nové situace, klesá ostrost smyslů, 

zejména zraku67 a sluchu.68 Zhoršené vstřebávání a přeměna živin, vitaminů a minerálů 

snižují odolnost organismu vůči zevním vlivům. K časným projevům stáří patří také 

zhoršování motoriky.69  

                                              
64  Srov. ŠIPR, K. Jak zdravě stárnout. Rosice u Brna: Gloria, 1997. s. 10 
65  Srov. SIMAJCHL, L. Stáří.2. vyd. Vranov nad Dyjí: A.M.I.M.S., 2004. s. 14 -15 
66  Srov. HAMILTON , S. Psychologie stárnutí. Praha: Portál, 1999. s. 25 
67  Někteří gerontologové jsou toho názoru, že ne šednutí vlasů, ale změny, jež nastávají v očních čočkách, 
představují ten nejtypičtější příznak stárnutí člověka. Srov. HAYFLICK , L. Jak a proč stárneme. Praha: Knižní 
klub, 1997. s. 222 
68  Většině lidí se začíná zhoršovat sluch v oblasti vysokotónových kmitočtů už ve třiceti letech. 
Srov.HAYFLICK , L. Jak a proč stárneme. Praha: Knižní klub, 1997. s. 219 
69  Srov. SLABÝ , A. Pastorální medicína a zdravotní etika. Praha: Karolinum, 1991. s. 164 
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Duševních schopností ubývá ve stáří různou měrou a rychlostí. Snižuje se pozornost, 

zpomaluje se myšlení a jednání, zhoršuje se schopnost dorozumění s okolím… Duševní 

aktivita starého člověka není tak pružná a brzy se unaví. 

 Pokud nedojde ke zhoršení v důsledku některé choroby, zůstávají osobnostní rysy 

člověka po celý život stejné, avšak určité apatie k rychlým dějům nebo činnostem se začínají 

stále výrazněji projevovat už kolem padesáti let. K tomuto A. Slabý poznamenává: Říká-li 

tedy někdo, že starší lidé časem ztrácejí svou někdejší osobnost, že jsou vrtošiví, příliš 

změkčilí, není to pravda, ale pouhá vžitá představa. Nic nesvědčí o tom, že by se lidé 

v určitém věku stávali hypochondrickými.70 

Staří lidé mívají sklon k obavám, úzkostem, depresím a podezřívavosti, objevuje se 

konservatismus a egocentrismus.71 Tito lidé mohou být občas velmi těžko snesitelní. Slabost 

stáří se projevuje přecitlivělostí, nedůvěrou a nezřídka tajnůstkářstvím nebo dokonce i 

neupřímností. Je třeba brát v úvahu i fyzický stav starého člověka: zvýšené riziko 

onemocnění, sklon zanedbávat zevnějšek, lhostejnost k pocitům ostatních. Zkušení pečovatelé 

potvrzují, že pokud se nejedná o osoby nejbližší, žádná práce nevyžaduje takové sebezapření 

jako právě služba starým lidem.72  

Stáří však často přináší také pozitivní hodnoty, které se projevují rozdílně podle 

osobnosti člověka. Při uchování základních psychických schopností se získané životní 

zkušenosti spojují s rozvahou, trpělivostí, pochopením druhých lidí. 

Ve stáří nelze počítat s možností začít znovu. Ve stáří se nedá odkládat nějaká představa 

o vylepšení, o nápravě chyb. Ve stáří, kdy tělo chřadne, slábne, nemůžeme stavět na sportu, 

na pracovních tělesných výkonech, na tělesné kráse apod. To všechno nutně ve stáří selhává a 

přetrvávají jen hodnoty ducha. 73   

Z těchto zkušeností se rodí schopnost rozlišovat podstatné od nepodstatného, pravé od 

nepravého, celistvost bytí a význam jednotlivostí. To je to, co můžeme nazvat moudrostí. 

Pokud je člověk ve svém stáří obdařen moudrostí, můžeme ho charakterizovat jako člověka, 

                                              
70  HAYFLICK , L. Jak a proč stárneme. Praha: Knižní klub, 1997. s. 181 
71  Srov. SLABÝ , A. Pastorální medicína a zdravotní etika. Praha: Karolinum, 1991. s. 164  
72  Srov. GUARDINI, R. Životní období. Praha: Zvon, 1997. s. 70  
73  KUBÍČEK, L. Život - největší umělecké dílo. Olomouc: Matice cyrilometodějská, 1999. s. 88  
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který ví o svém konci a přijímá ho. Tím není řečeno, že by se na něj těšil, ačkoli se to 

v ojedinělých případech stává, ale je stále otevřenější k tomu, co musí přijít.74 Konec života je 

pořád ještě život. Zde se uskutečňují hodnoty, které nemohou být uskutečněny v žádném 

jiném období našeho života. Jestliže člověk přijme blížící se konec svého života, stává se 

pokojným a v existenciálním smyslu slova rozvážným. Když se kardinála Karla 

Boromejského zeptali, co by dělal, kdyby věděl, že do hodiny zemře, odpověděl takto: Dělal 

bych přesně to, co dělám teď, ale snažil bych se to dělat obzvlášť dobře.75 Tímto je vyjádřena 

životní rozvaha, je to přemáhání strachu, touha vychutnat radosti života, snaha využít co 

nejlépe dny, které ještě člověku zbývají, a co nejintenzivněji prožít zkracující se čas.76         

Ke stáří je tedy možné přistupovat buď skrze vnímání pouze toho negativního, jako jsou 

nemoci, sešlost, zpomalení reakcí atd., nebo lze klást důraz na spíše to pozitivní, co k tomuto 

úseku života patří. Dnes existují různé přístupy, které mohou ve svém důsledku i zabíjet. 

Podle nich je starý člověk „dokončená“, zbytečná bytost nebo osoba, která ztratila svou 

důstojnost. Existují také pohledy, které umožňují žít - i ten nejslabší člověk je plnoprávnou 

lidskou bytostí, kterou respektujeme, ať už je jeho stav jakýkoliv.77 Není možné nevidět těžko 

snesitelné těžkosti, které stáří provází. Zásadní je však uvědomit si také pozitivní aspekty 

stáří. Nejdůležitější je snažit se dívat na člověka pozitivně, přestože je postižen různými 

trápeními.78 

Z hlediska pastorační péče je třeba si uvědomit obtíže stáří a základní potřeby starých 

lidí. Mnozí z nich mají oprávněné pocity osamocenosti a křivdy.79 Protože postupně ztrácejí 

své vrstevníky a obtížně navazují nová přátelství, trpí nedostatkem hodnotných mezilidských 

vztahů.80 Stává se, že mladí lidé, aniž by si to možná uvědomovali, se starých lidí straní a také 

vnější okolnosti jim mnohdy brání, aby se jim dostatečně věnovali.81 V domovech důchodců, 

kde se dnes soustřeďuje značný počet starých lidí, nebývá všeobecná péče a psychologický 

přístup personálu na potřebné úrovni. Žít znamená dávat a brát, přijímat a zároveň být 

                                              
74  Srov. SLABÝ , A. Pastorální medicína a zdravotní etika. Praha: Karolinum, 1991. s. 165 
75  BOROMEJSKÝ, K. in GUARDINI, R. Životní období. Praha: Zvon, 1997. s. 57 
76   Srov. GUARDINI, R. Životní období. Praha: Zvon, 1997. s. 57  
77  Umírajícím se má prokazovat pozornost a péče, aby se jim pomáhalo prožívat jejich poslední chvíle 
důstojně a pokojně. KKC 2299 
78  Srov. PICHAUD, THAREAUOVÁ. Soužití se staršími lidmi. Praha: Portál, 1998. s. 20 
79  Mezi nejobávanější znaky stáří patří závislost na pomoci druhých (49 %), zhoršující se fyzický stav (48 
%),  ztráta paměti (37 %), samota (36 %). Srov. PICHAUD, THAREAUOVÁ. Soužití se staršími lidmi. Praha: Portál, 
1998. s. 20 
80  Srov. PICHAUD, THAREAUOVÁ. Soužití se staršími lidmi. Praha: Portál, 1998. s. 76 – 81 
81  Srov. SLABÝ , A. Pastorální medicína a zdravotní etika. Praha: Karolinum, 1991. s. 165 
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k užitku ostatním. Právě rozměr dávání, užitečné služby někomu jinému, v našich zařízeních 

pro důchodce chybí.82 

Duchovní rádci a stejně tak i lékaři a všichni, kdo nějakým způsobem starého člověka 

doprovázejí, by se měli vždy snažit o to, aby mírnili obtíže, které se ve stáří pravidelně 

dostavují, a pokud možno pomáhali odstraňovat jejich příčiny. Současně by měli působit na 

nemocné staré lidi i v tom směru, aby se s obtížemi, které nelze příznivě ovlivnit, dovedli 

vyrovnat, a aby na ně nadměrně nezaměřovali svoji pozornost a nesledovali úzkostlivě úbytek 

svých sil.83 

Z těchto úvah vyplývá, že k zvládnutí života i samotného stáří je nejdůležitější stále 

znovu přijímat a snažit se chápat tu životní etapu, kterou právě prožíváme. V každém úseku 

lidského života je vždy výchozím bodem přijetí přítomného okamžiku: Člověk se musí snažit 

přijmout smrt už v období, kdy stojí ještě na vrcholu moudrosti stáří. Musí se naučit žít 

s vědomím, že se blíží konec, a to, co mu život poskytuje, ať už se jedná o zdraví, čas nebo 

sílu, chápat jako dar. Teprve potom bude moci vytvořit ze své poslední životní etapy něco víc 

než jen hořkou lítost nad úbytkem sil. Vždyť staří lidé mají důstojnost, která nevychází 

z výkonu, nýbrž z bytí. V jejich bytosti je totiž stále přítomno něco, co lze sotva označit jiným 

pojmem než věčnost.84  

3.2 Potřeby nemocného 

  Zdravý člověk si zpravidla jen stěží uvědomuje, co všechno nemocný ztrácí. Může to 

být jméno, postavení, životní jistota, soukromí, stud, životní rytmus, práce, stravovací 

zvyklosti, volnost pohybu, možnost aktivity atd.85 K tomu všemu naopak přibyla bolest, 

slabost, obavy, nepříjemná vyšetření, možná i nepříjemní spolupacienti a mnoho dalšího.  

 Proto má nemocný „právo“ reagovat na novou situaci i agresí, úzkostí, depresí, 

zmateností, poruchami chování apod. Nepřipravené okolí obvykle reaguje na takové 

pacientovy projevy negativně. Toto negativní chování agresivitu nemocného jen dále 

                                              
82  Srov. KÜBLER-ROSSOVÁ, E. Otázky a odpovědi o smrti a umírání. Turnov: Arita, 1994. s. 122 
83  Srov. SLABÝ , A. Pastorální medicína a zdravotní etika. Praha: Karolinum, 1991. s. 165 
84  GUARDINI, R. Životní období. Praha: Zvon, 1997. s. 74  
85  Pro pacienta se mění společenské postavení 
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stupňuje, vzniká bludný kruh a nikomu to neprospívá. Zato dobře připravené okolí zvládne 

vzniklou situaci mnohem lépe a může být nemocnému obrovskou oporou a pomocí.86  

 Při komunikaci s pacientem lze odhalit čtyři okruhy potřeb těžce nemocného: 

biologické, psychologické, sociální a spirituální. Je to užitečné i z praktického hlediska. Snáze 

si tak uvědomíme, co všechno pro nemocného může a co nemůže udělat lékař, co můžeme 

naopak udělat my a konečně i to, co pro sebe, třeba s naší podporou a pomocí může udělat 

sám pacient. Na něj je třeba nezapomínat, protože i on si může vlastním přičiněním87 svůj 

úděl usnadnit, nebo naopak ztížit. Priorita potřeb se v průběhu nemoci mění. Jestliže na 

začátku byly prvořadé potřeby biologické, tak v závěrečné fázi velmi často nabývají na 

důležitosti potřeby spirituální.88  

3.2.1 Potřeby biologické 

 Mezi biologické potřeby patří všechno, co potřebuje nemocné tělo: přijímání potravy, 

někdy i zvláštním způsobem upravené, dále také co nejpřirozenější způsob odstranění 

produktů vlastního metabolismu. Současně se musí zajistit dostatečné a kvalitní dýchání, což 

není vždycky jednoduché, zvláště když nemoc postihla dýchací ústrojí. Někdy je potřeba 

rychle odstranit celý nemocný orgán, případně použít ještě další prostředky jako ozařování, 

chemoterapie, hormonální léčba apod. Aby nemocné tělo brzy neochablo, je nutno je v rámci 

možností udržovat v aktivitě, jinak předčasně zchátrá nebo se proleží. O většinu biologických 

potřeb, včetně tišení bolestí, bývá dobře a odborně postaráno v nemocnici, ale nemusí tomu 

tak být vždycky. Například podmínky pro nerušený spánek může mít pacient mnohem lepší 

doma.89 

3.2.2 Potřeby psychologické 

 K psychickým potřebám se řadí především potřeba respektování lidské důstojnosti, a to 

naprosto nezávisle na stavu tělesné schránky. Člověk není pouze množina orgánů v koženém 

vaku. Je jedinečnou bytostí se svým vlastním a neopakovatelným posláním. A jako takového 

je nutno ho chápat a respektovat. 

                                              
86  Srov. SVATOŠOVÁ, M. Hospice a umění doprovázet. 4. vyd. Praha: Ecce homo, 1999. s. 21 
87  Především svým postojem  
88  Srov. SVATOŠOVÁ, M. Hospice a umění doprovázet. 4. vyd. Praha: Ecce homo, 1999. s. 21 
89  Srov. tamtéž, s. 22 
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 Kateřina Sienská říká: Kladu si otázku, co nebo kdo byl příčinou, že jsi dal člověku tak 

velkou důstojnost? Jistě to byla jedině tvá nesmírná láska, s níž jsi sám v sobě pohlížel na své 

stvoření a zamiloval si je; vždyť jsi je stvořil z lásky  a z lásky jsi mu dal bytí schopné okoušet 

tvé věčné dobro.90 

 Nemocný potřebuje se svým okolím komunikovat.91 Často se však zapomíná, že více 

než slova mluví mimika, pohyby, gesta, postoj, oči, ale i oblečení apod. Toto se souhrnně 

označuje jako neverbální komunikace. 

  Každý potřebuje pocit bezpečí. I proto je důležité nikdy nemocnému nelhat, tj. neříkat 

něco, co by člověk musel později odvolávat. Vymstilo by se to, nemocný by k takovému 

„dobrodinci“ ztratil důvěru právě ve chvíli, kdy ji bude nejvíc potřebovat. Zklame-li ho tímto 

způsobem věhlasný lékař, je to smutné. Zklame-li ho však manželka, která mu kdysi slibovala 

lásku, úctu a věrnost, zasáhne ho to mnohem víc. Další zásadou je říkat nemocnému jen tolik, 

kolik chce slyšet, a jen tehdy, kdy to chce slyšet.92  

3.2.3. Potřeby sociální 

 Člověk je tvor společenský, a tak jako izolovaně nežije, izolovaně ani nestůně a 

neumírá. Nemocný většinou stojí o návštěvy a potřebuje je, ale ne vždy a ne všechny. Měl by 

mít právo návštěvy si sám usměrňovat a měl by v tom být plně respektován. Nejsilnější jsou 

obvykle vazby s rodinou, ale není tomu tak vždy. Nemocný možná musel přerušit 

nedokončenou práci, nedostavěl dům, je v tíživé finanční situaci… Existuje mnoho dalších 

problémů, na které je lékařská věda krátká.93 

3.2.4 Spirituální oblast 

 Až do nedávné doby byla spirituální oblast pacienta více méně tabu. Není proto divu, že 

se stále ještě mnoho lidí (včetně zdravotníků) domnívá, že jde o jakési uspokojování potřeb 

věřících. Je to však často naopak. Ne, že by věřící své duchovní potřeby neměl. Má je, ale ví, 

co má dělat a obvykle se podle toho dovede zařídit. Horší je to s lidmi, kteří z víry nežijí. 

                                              
90  KATEŘINA, SIENSKÁ. Výklad o Boží prozřetelnosti. in Denní modlitba církve – Lekcionář pro modlitbu se 
čtením IV. Řím:Česká liturgická komise, 1988. s. 183 
91  Toto platí také u pacientů v agónii. I pacient v agónii částečně vnímá 
92  Srov. SVATOŠOVÁ, M. Hospice a umění doprovázet. 4. vyd. Praha: Ecce homo, 1999. s. 22 - 23 
93  Srov. tamtéž 
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Právě v průběhu vážné nemoci se začínají zabývat důležitými otázkami po smyslu a významu 

svého života. Každý člověk v takové situaci potřebuje vědět, že mu bylo odpuštěno a má 

potřebu i sám odpouštět, potřebuje vědět, že jeho život měl a do poslední chvíle má smysl. 

Nenaplněnost této potřeby smysluplnosti se rovná skutečnému stavu duchovní nouze. Člověk 

tím trpí mnohdy až k zoufalství. Proto je potřeba nemocnému ukázat, že v každé situaci se dá 

žít smysluplně.94  

3.3 Psychologické prožívání smrti 

 Katechismus katolické církve říká: Nemoc může vést k úzkosti, k uzavření se do sebe, 

někdy dokonce k zoufalství a vzpouře proti Bohu. Může však také napomáhat člověku k větší 

zralosti, pomoci mu rozlišit v jeho životě, co není podstatné, aby se zaměřil na to, co je 

důležité. Velmi často nemoc vyvolává hledání Boha a návrat k němu.95 

3.3.1 Lidé na sklonku života 

 Časový úsek, který má nemocný k dispozici od chvíle, v níž si uvědomí, že jeho 

onemocnění směřuje neodvratně ke smrti, může být různě dlouhý a různě obtížný. 

Psychologové tvrdí, že téměř každý nemocný pozná závažnost svého stavu, ať už mu někdo 

tuto skutečnost sdělí či nikoli.96 Je samozřejmé, že umírající by měl znát pravdu o svém stavu, 

měl by pochopit vážnost situace  ve které se nalézá, aniž bychom mu brali naději, že se jeho 

stav může zlepšit, což ostatně nelze nikdy s jistotou vyloučit.   

 Každá vážná nemoc patří mezi nejzávažnější životní zkoušky, kdy člověk pociťuje 

úzkost, bezmocnost, ohroženost a zákonitě také strach. Říká se, že člověk se nebojí ani tak 

smrti, jako spíše samotného procesu umírání. Bojí se toho, jak danou situaci zvládne, jak se 

vyrovná s bolestí, samotou atd. Obavy může vzbuzovat i to, co se stane s pozůstalými po jeho 

smrti. To vše přispívá k enormní psychické zátěži.97 

                                              
94  Srov. tamtéž, s. 23 - 24 
95  KKC 1501 
96  Lidé, a zvláště staří lidé, vědí kdy se naplnil jejich čas - obyčejně se nemýlí. Srov. KÜBLER-ROSSOVÁ, E. 
Otázky a odpovědi o smrti a umírání. Turnov: Arita, 1994. s. 122 
97  Srov. KÜBLER-ROSSOVÁ, E. O smrti a umírání. Turnov: Arita, 1993  
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 Základem péče o nevyléčitelně nemocné je opravdový vztah k druhému člověku. Na 

konci života člověk nepotřebuje odborníka, který má na všechno odpověď. On potřebuje 

někoho, kdo ho bude chápat, naslouchat mu a pomáhat mu překonat tíži samoty. 

 Člověk v tomto konečném období prochází třemi stádii, které odborníci nazývají 

obdobím „ante finem“, obdobím „in fine“ a obdobím „post finem“.98 Díky znalosti těchto 

období lze mnohdy předcházet četným nedorozuměním, která mohou vyplývat z toho, že lidé 

netuší, čím vlastně umírající prochází. Pro toho, kdo chce umírajícího na jeho cestě 

doprovázet a být mu opravdu a upřímně nablízku, je znalost těchto stádií takřka nezbytná.  

3.3.1.1 Období ante finem 

 Období „ante finem“ lze charakterizovat jako vědomí vážné nemoci, která je 

perspektivně neslučitelná se životem, neboť smrt je i po relativně dlouhém období nemoci 

vysoce pravděpodobná. Kromě kvalitní lékařské péče s cílem dosažení remise99 nebo alespoň 

zmírnění obtíží je nutná pomoc psychologická i ryze lidská, aby bylo zabráněno psychické a 

sociální smrti. Je třeba znát a respektovat známé fáze psychické odezvy na příchod a rozvoj 

vážné choroby, jak je definovala např. Kübler-Rossová. Strach ze smrti v tomto období je 

daleko intenzivnější než např. přímo ve fázi umírání. Ve fázi ante finem je nesmírně důležité 

zajistit nemocnému právo na otevřenou komunikaci.100  

3.3.1.2 Období in fine 

 Období „in fine“ se kryje s terminálním stavem. Jde o postupné a nezvratné selhávání 

vitálních funkcí. Jedná se tedy o umírání v užším slova smyslu, tedy o fázi lidského života, 

která bezprostředně hraničí s fyzickou smrtí. V tomto období musí být zajištěna taková péče, 

aby nemocný netrpěl (nesnesitelnou bolestí) a aby nezůstal sám. Zde také hodně záleží na 

postoji každého jedince ke smrti. Kdo nemá alespoň v základech vyjasněný svůj vlastní postoj 

ke smrti, tomu bude asi obtížné na toto téma hovořit s nemocným či umírajícím a těžko mu 

                                              
98  Srov. DRBAL, J. Přístup k lidem na sklonku života. Scripta bioethica, ročník 2, 2002, čís. 2, s. 3 
99  Jde o stav různě dlouhého a různě kvalitního „příměří“ s nemocí, která dříve či později s vysokou 
pravděpodobností vzplane znovu. 
100  Srov. DRBAL, J. Přístup k lidem na sklonku života. Scripta bioethica, ročník 2, 2002, čís. 2, s. 4 



33 

  

může pomoci.101 Smrt blízkého člověka může být těžší starostí, důležitější otázkou než smrt 

vlastní.102  

 Přestože každý umírá svou vlastní smrtí, lze pozorovat u umírajícího určité zákonitosti, 

které je třeba znát a respektovat je:103  

� Umírající má stále méně fyzických i psychických sil. 

� Vzdaluje se od vnějšího světa, stahuje se do sebe, klesá jeho zájem o okolí, často chce 

být sám. 

� Roste význam ticha, je třeba velmi citlivě rozpoznávat, kdy si umírající přeje vidět své 

nejbližší. 

� Mnohdy ho trápí otázka, kolik času mu ještě zbývá. 

� V tomto období je pro umírajícího velmi důležité smíření a odpuštění. 

� Narůstá nechutenství, odmítání stravy a tekutin, umírající už nepotřebuje tolik tělesné 

energie. 

� Neklid - člověk ztrácí sounáležitost s pozemským životem; zde je vhodná přítomnost 

někoho blízkého, což většinou vede k obnovení klidu. 

� Krátkodobá euforie, náhle bdělý stav, kdy umírající ještě může projevit nějaká přání; 

v této chvíli je možné ještě něco podstatného sdělit. 

� Stále hlubší ztráta vědomí, je to poslední příležitost pro komunikaci s blízkými. 

� Je třeba intenzivní léčba bolesti a prevence vzniku proleženin. 

� Mnohdy následuje zklidnění ve tváři a mír v očích. 

� Moment smrti patří jen umírajícímu. 

                                              
101  Srov. KÜBLER-ROSSOVÁ, E. O smrti a umírání. Turnov: Arita, 1993  
102  Srov. ŘÍČAN, P. Cesta životem. 2. vyd. Praha: Portál, 2004. s. 372 
103  Srov. DRBAL, J. Přístup k lidem na sklonku života. Scripta bioethica, ročník 2, 2002, čís. 2, s. 6 
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 Pro období umírání je velmi důležité, aby se všichni, kdo s nemocným přicházejí do 

styku, snažili pochopit jeho duševní stav a využít každé příležitosti, aby mu pomohli projít 

tímto důležitým životním úsekem co nejlépe. Emoční podpora nejbližších příbuzných, přátel a 

ošetřujícího personálu mírní úzkosti umírajícího člověka a jeho obavy z budoucnosti.104 

3.3.1.3 Období post finem 

 Období „post finem“ začíná smrtí člověka a nese s sebou péči o tělesnou schránku 

umírajícího a psychické strádání pozůstalých. I tato poslední část v sobě skrývá řadu stále 

aktuálních problémů. Může to být výběr vhodného místa pro uložení zemřelého na dobu 

povinných dvou hodin tak, aby místo bylo důstojné jak vůči mrtvému, tak i vůči 

spolupacientům, aby existovala pro pozůstalé možnost v klidu a intimitě se rozloučit se 

zemřelým. Obtíže působí potřeba sdělit úmrtí nejbližším.105 

 Příbuzní zemřelého často velice špatně nesou smrt svého blízkého, proto psychologové 

doporučují:106 

� Splnit přání zesnulého, pokud jde o formu pohřbu. Jestliže žádné přání nevyslovil, 

uvažovat o tom, co by si asi nejspíše přál. 

� Věnovat pozornost výběru rakve, starat se o pozemek na hřbitově, o pomník… 

� Odpustit mrtvému. Lidé, kteří spolu žijí, si vždy nějak ublíží. 

� Nespěchat s likvidací věcí po nebožtíkovi, ale také neschovávat léta „staré haraburdí.“  

 K tomuto Saint-Exupery dodává: Není nejdůležitější uložit tělo do země, ale jde o to, 

abychom jak z puklé urny sebrali všechno dědictví, jehož opatrovníkem byl zemřelý, abychom 

ani zrnko neztratili. Je obtížné zachránit vše, dlouho to trvá, než jsme schopni poskytnout 

obrazu mrtvých u sebe přístřeší. Je třeba dlouho oplakávat, přemítat o jejich životě a 

vzpomínat jejich výročí.107 

                                              
104  Srov. SLABÝ , A. Pastorální medicína a zdravotní etika. Praha: Karolínum, 1991. s. 166 
105  Srov. HAŠKOVCOVÁ, H. Thanatologie. Praha: Galén, 2000. s. 81. 
106  Srov. ŘÍČAN, P. Cesta životem. 2. vyd. Praha: Portál, 2004. s. 375 
107  SAINT-EXUPERY. Citadela. in ŘÍČAN, P. Cesta životem. 2. vyd. Praha: Portál, 2004. s. 372 
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3.3.2 Fáze umírání podle Elisabeth Kübler-Rossové 

 Lékaři a všichni ti, kteří přicházejí do styku s mnoha nemocnými a umírajícími pacienty, 

upozorňují, že v posledním úseku života je možno rozlišit několik fází či stádií. 

Charakteristické rysy vývoje psychického stavu v tomto období velmi dobře popsala americká 

lékařka švýcarského původu Elisabeth Kübler-Rossová na podkladě zkušeností získaných při 

rozhovorech se stovkami pacientů.108 Nastíněné fáze dovolují pouze hrubou orientaci. 

Jednotlivé typy emočních reakcí nelze totiž považovat za fáze či stádia umírání, jimiž by 

každý umírající nemocný musel projít ve stejném sledu. Některé z fází se mohou často vracet 

a opakovat, mohou se i prolínat, přičemž jiné mohou naopak úplně chybět. Reakce těžce 

nemocných a umírajících na skutečnost blížící se smrti mohou být různé podle struktury 

osobnosti a podle základních názorů na život a smrt.109  

 Příbuzní mohou procházet podobnými fázemi jako umírající. Může zde však dojít 

k časovému posunu, což například znamená, že zatímco pacient již dosáhl stadia přijetí, jeho 

okolí stále ještě prožívá fázi smlouvání a vyjednávání, což může být pro umírajícího velmi 

náročné a vysilující.110  

3.3.2.1 Popírání a izolace 

 První fázi - popírání a izolace111- tvoří reakce umírajícího na vlastní osud.    Je velmi 

často prožívána v šoku a to tím spíše, je-li poznání ponecháno náhodě anebo jestliže se náhle 

a neočekávaně potvrdí týdny trvající podezření. Člověk se brání přijetí skutečnosti. 

Přesvědčuje sám sebe, že se lékaři zmýlili a jeho obvyklým postojem je: „ Ne, to se mě určitě 

netýká“ . Tato obranná strategie se objevuje v určité míře téměř u všech, zvláště pak u těch, 

kterým byla diagnóza sdělena necitlivým a nedůstojným způsobem. Jde o přirozenou reakci, 

kdy si lidská psychika říká o čas. Popření skutečnosti tak vytváří prostor pro její přijetí.  

 Kdy pacient upustí od neustálého negování reality závisí na tom, jakým způsobem byl 

pacient o svém stavu informován, kolik času má na to, aby si tento přirozený a nevyhnutelný 

                                              
108  Někdy je také uváděn i Horowitzův model pěti fází odchodu. 
109  Srov. SLABÝ , A. Pastorální medicína a zdravotní etika. Praha: Karolínum, 1991. s. 167 
110  Srov. ŘÍČAN, P. Cesta životem. 2. vyd. Praha: Portál, 2004. s. 390 
111  Někdy také označována jako fáze negace. Srov. SVATOŠOVÁ, M. Hospice a umění doprovázet. 4. vyd. 
Praha: Ecce homo, 1999. s. 29 
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běh věcí uvědomil, a také na tom, jak byl svým dosavadním životem připraven obtížným 

situacím čelit. Pacient zvažuje, s kým bude hovořit o své nemoci nebo hrozící smrti, a 

předstírá, že je mu dobře v kontaktu s lidmi, kteří myšlenku na jeho smrt nejsou schopni 

přijmout. Ošetřující personál musí respektovat popírání nemocného, brát je jako možnou 

reakci, aniž by ovšem tuto iluzi v pacientovi podporoval. Někteří nemocní setrvávají v této 

fázi až do doby krátce před smrtí. Ten, kdo pacienta doprovází, musí v této fázi umět čekat. 

Musí se snažit přijímat umírajícího i tehdy, jestliže jeho chování odporuje jeho vlastním 

názorům. V této době je třeba, abychom byli velmi vnímaví. Je třeba být nablízku v čase, kdy 

nemocný změní svůj názor a požádá o oporu. Právě trvalá povzbuzující funkce ošetřovatele, 

který se sám dostatečně zajímal, je tím, co pacientovi pomáhá překonat úzkost a strach 

z blížícího se konce.112 

 Mnohdy se také stává, že nemocného při přijetí skutečnosti blokuje jeho okolí, takřka 

mu nedovolí zemřít, nepropustí ho, nechce slyšet nic o smrti. To ztěžuje život nejen těm 

okolo, ale i nemocnému.  

 Kdo se táže po smyslu života, klade otázku špatně. Otázky nám pokládá život a na nás 

je, abychom na ně odpovídali.113 

3.3.2.2 Zlost 

 Druhá fáze - zlost114 - je charakteristická tím, že se pacient začíná vyrovnávat se svým 

osudem. Projevuje se vnější útočností. Umírající rozpoznává nevyhnutelnost situace a snaží se 

bránit. Ostatním se může jevit jako nespravedlivý a nevděčný. Jeho výbuchy zlosti se 

zaměřují i vůči těm, kteří pro něho chtějí to nejlepší a k nimž má hluboké citové vztahy. 

  Zatímco v první fázi - fázi popírání, jsou lidé v okolí nemocného schopni tolerance, pro 

stádium zlosti nachází pacientova rodina i zdravotnický personál jen malé pochopení. 

Pacientův hněv se totiž obrací na všechny strany. Velmi často postihují jeho výbuchy zlosti 

zdravotní sestry, protože ty tráví nejvíce času v jeho blízkosti. Je důležité, aby si v takových 

                                              
112  Srov. KÜBLER-ROSSOVÁ, E. O smrti a umírání. Turnov: Arita, 1993. s. 35 – 44 
113  VIKTOR E. FRNANKL in MÜHS, W. Myšlenky moudrých o životě. Praha: Nakladatelství Nové Město, 1997. 
s. 55 
114  Někdy také označována jako fáze agrese. Srov. SVATOŠOVÁ, M. Hospice a umění doprovázet. 4. vyd. 
Praha: Ecce homo, 1999. s. 29 
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okamžicích člověk uvědomil, že tato zloba nemá zpravidla nic společného s těmi, na které se 

obrací. 

  O existenci hněvu v tomto období, které se ostatně může kdykoli vrátit, by měl vědět 

především ošetřující personál a také rodina pacienta. Musí se naučit nemocného akceptovat i 

přesto, že se takto chová. Lidé, kteří se v tomto období soustřeďují kolem umírajícího, by 

měli vědět, že pacientovy výbuchy hněvu jsou v podstatě voláním o pomoc a mají původ 

v bezmocnosti nemocných.115  

3.3.2.3 Smlouvání 

 Třetí fáze - smlouvání - trvá pouze krátký čas, přesto je pro pacienta stejně důležitá jako 

předešlá období. Dá se říci, že v této fázi dochází k výraznému „tápání“ umírajícího mezi 

iluzí a jistotou. Nemocný sice chápe nevyhnutelnost své situace, ale stále se mu ještě nedaří, 

aby tuto skutečnost uznal, nebo se mu to daří jen dočasně či částečně. Vyptává se lékařů a 

sester na nové metody léčby nebo nové léčebné pokusy na jiných klinikách. Mnohdy se 

obrací k alternativním formám léčení, někdy až k magii a okultismu.116 Do této fáze také patří 

sliby a smlouvy nemocných, jaké přinesou v budoucnu oběti, bude-li jejich život uchován.  

 V této situaci je třeba mít pochopení pro umírajícího. Je ovšem třeba se v žádném 

případě nepodílet na jeho spekulacích a nereagovat příliš osobně, navrhne-li nemocný 

možnost nějakého „účinnějšího“ léčení. V této fázi také často začne nemocný kontrolovat své 

léčení. Nemělo by to být chápáno jako nedůvěra vůči lékařům. Spíše je třeba tohoto období u 

nemocného využít k probuzení jeho zájmu o léčbu a tím podpořit jeho samostatnost.117  

3.3.2.4 Deprese 

 Čtvrtá fáze - deprese - velmi podstatně závisí na tom, jak se umírající cítí tělesně. 

Nemocný je konfrontován s realitou. Uvědomuje si, kolik toho ztrácí. Čelí mnohým 

omezením, nemůže se hýbat, může být upoután na lůžko. Nemůže jíst, co by chtěl, a dopřávat 

                                              
115  Srov. KÜBLER-ROSSOVÁ, E. O smrti a umírání. Turnov: Arita, 1993. s. 45 – 73 
116  O okultní medicíně více: POSACKI, A. Okultyzm, magia, demonologia. Krakow: Wydawnictwo M, 1996. 
s. 94 - 103  
117  Srov. KÜBLER-ROSSOVÁ, E. O smrti a umírání. Turnov: Arita, 1993.  s. 74 – 76 
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si, co si dopřával předtím. Má bolesti, jeho výkonnost klesá. Věci, které naplňovaly jeho 

život, jsou teď pryč, mizí dokonce i některé jeho vztahy. 

 V tomto období opouští pacient nereálné naděje. Deprese je vyvolána dvěma různými 

příčinami. Na jedné straně nemocný lituje všeho, co opouští. Vidí, že končí i jeho postavení 

v zaměstnání a rodině. Na druhé straně pramení smutek nemocného také z nadcházejícího 

rozloučení se všemi blízkými lidmi. V tomto období se nemocný vymaňuje ze svých 

sociálních vztahů. Každý umírající touží po životě, i když akceptuje blížící se konec, a právě 

v tomto smyslu je smutek zcela normální. V tomto období může depresivní nálada 

umírajícího vést k tomu, že žádá o „vysvobozující injekci“, žádá o eutanázii.118  

 Je-li nemocnému umožněno, aby vyjádřil svůj žal a nic neskrýval, dospěje ke 

konečnému smíření mnohem snáze a bude vděčný těm, kdo s ním dokáží být i během jeho 

depresivních období, aniž by mu stále říkali, ať není smutný.  

 Snaha povzbuzovat nemocného v tomto období lacinými slovy znamená nejen 

nesprávné hodnocení situace, ale současně i zátěž navíc, kterou je pro umírajícího 

nepochopení okolí.119 

3.3.2.5 Přijetí 

 Pátou fázi - přijetí120- neprožívají všichni nemocní. Jestliže měl však pacient dostatek 

času a pomohl-li mu někdo prožít a zvládnout dříve popsaná stádia, dosáhne stavu, kdy není 

v depresi, ani necítí vůči někomu zlost. Přijímá svůj osud.121 M. Svatošová k tomuto dodává: 

Čím více nemocnému projevujeme drobnými pozornostmi svoji lásku, tím dříve se probojuje 

do stádia smíření.122 Tento stav není nějakou rezignací či přiznáním prohry. Umírající je 

klidný a je si vědom toho, že jeho čas přišel. Bývá bez vážných emocí, nelze ovšem mluvit     

o štěstí, téměř vždy cítí, že by chtěl ještě žít. Je však na smrt připraven, už ho neděsí.123 

Pacienti ve fázi akceptace se tak nápadně podobají trpícímu Kristu, že člověk nemůže udělat 

                                              
118  Více k tématu eutanázie ARIÉS, P. Dějiny smrti I a II. Praha: Argo, 2000.  
119  Srov. tamtéž, s. 77 – 98 
120  Někdy také označována jako fáze smíření. Srov. SVATOŠOVÁ, M. Hospice a umění doprovázet. 4. vyd. 
Praha: Ecce homo, 1999. s. 29 
121  Srov. KÜBLER-ROSSOVÁ, E. O smrti a umírání. Turnov: Arita, 1993.  s. 99 – 120 
122  SVATOŠOVÁ, M. O naději. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2003. s. 15 
123  Srov. SLABÝ , A. Pastorální medicína a zdravotní etika. Praha: Karolínum, 1991. s. 168 
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nic jiného než se před nimi hluboce sklonit. Mají za sebou nesčetné zápasy a boje, uzráli, 

zpokorněli. V nich vidět Boha, to již není opravdu těžké.124  

3.4 Křesťanské prožívání smrti 

 Umírajícím se má prokazovat pozornost a péče, aby se jim pomáhalo prožívat jejich 

poslední chvíle důstojně a pokojně. Mají být podporováni modlitbou svých příbuzných. Ti pak 

ať se postarají, aby nemocní přijali ve vhodnou dobu svátosti, které připravují na setkání 

s živým Bohem.125 

 Jestliže jsou svátosti posilou pro běžný život, jsou také posilou v hodině našeho umírání.  

 Kristus Ježíš přece zemřel, ano i z mrtvých vstal, je po Boží pravici a přimlouvá se za 

nás!  (Řím 8,34) Kristus je ve své církvi přítomen mnoha způsoby: ve svém Slově, v modlitbě 

církve, tam, kde jsou dva nebo tři shromážděni v jeho jménu (srov. Mt 18,20), v chudých, 

nemocných, ve vězních, ve svátostech, jejichž je původcem, v mešní oběti a v osobě 

služebníka.126         Ale zejména je přítomen v Eucharistii.127 

3.4.1 Eucharistie sjednocuje s Kristem 

 Způsob Kristovy přítomnosti v Eucharistii je jedinečný. Díky němu stojí Eucharistie nad 

všemi svátostmi a je jakýmsi vyvrcholením duchovního života a cílem, k němuž směřují 

všechny svátosti.128 

 Eucharistie je pokrm, který přijímáme každý den, aby obnovoval a udržoval náš život. 

Tato svátost se podává na způsob pokrmu a nápoje, pod způsobem chleba a vína, které se 

tajemně staly tělem a krví Krista.129 Eucharistie je nutná jako pokrm pro udržení duchovního 

života. Tento pokrm působí spojení věřícího člověka s Bohem. Dochází zde k zpřítomnění, 

asimilaci člověka s Bohem, ale vždy je tu třeba vidět vzdálenost mezi Stvořitelem a tvorem.130 

                                              
124  SVATOŠOVÁ, M. O naději. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2003. s 14 
125  KKC 2299 
126  Srov. Lumen Gentium 48. in Dokumenty II. vatikánského koncilu. Praha: Zvon, 1995. s 84 - 85 
127  Sacrosanctum Concilium 7. in Dokumenty II. vatikánského koncilu. Praha: Zvon, 1995. s 136 
128  AKVINSKÝ , TOMÁŠ. Summa theologiae, III,  73, 3. in Katechismus katolické církve. přel. KOLÁČEK, J. 
Praha: Zvon, 1995. s. 352 
129  KKC 1333 
130  Srov. Přednáška Mons. Pavla Posáda 15. 10. 2005 v AKS Olomouc in archív AKS 
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Účast na těle a krvi Kristově uskutečňuje právě to, že se proměňujeme v to, co přijímáme.131 

Vlastní účinek Eucharistie je proměna člověka v Boha. Jste-li tělo Kristovo a jeho údy, je na 

oltáři Páně předkládáno vaše tajemství a vy přijímáte své tajemství.132 Tak se stáváme 

vskutku nositeli Krista, protože jeho tělo a jeho krev se rozděluje do našich údů. Stáváme se 

tím, co přijímáme a v plnosti neseme v sobě i na svém těle toho, v kterém jsme zemřeli, byli 

jsme pohřbeni a vzkříšeni. Tato svátost nás proměňuje v tělo Kristovo, abychom byli kost 

z jeho kostí, tělo z jeho těla, úd z jeho údů. Vždy, když se dvě věci spojí, to co je mocnější 

proměňuje slabé, proto tento pokrm proměňuje ty, kdo ho jí v sebe sama.133  

3.4.2 Eucharistie jako příčina vzkříšení těla 

 Eucharistie je příčinou vzkříšení našeho těla. Skutečně již nyní život a vzkříšení jsou 

uděleny tomu, kdo přijímá Krista.134  Když tedy kalich se smíšeným vínem a chléb, který byl 

připraven, přijmou Boží slovo a stanou se eucharistií, tj. tělem a krví Kristovou, jimiž se 

posiluje naše tělesná přirozenost, jak pak mohou někteří135 říkat, že tělo není schopno 

přijmout dar Boží, tj. věčný život?136 Jako vinná réva, která je zasazena do země, ve svůj čas 

přináší ovoce, jako obilné zrno, když zapadne do země a tam se rozloží, tak i naše těla, když 

byla živena eucharistií a uloží se do země a tam se rozloží, opět vstanou, až přijde čas, protože 

Slovo Boží jím dá vzkříšení ke slávě Boha Otce.137 To On oblékne smrtelné v nesmrtelnost a 

dává porušitelnému neporušitelnost, protože síla Boží se ukazuje ve slabosti. Eucharistie je 

tak zárukou vzkříšení.  Eucharistie již v tomto životě činí naše tělo nesmrtelným a působí 

začínající vzkříšení.138 Dnes se mnoho lidí bojí smrti, ale kdo jí mé tělo a pije mou krev, i 

kdyby zemřel, bude žít (Jan 11,25). Tomu, kdo jí Krista, on uděluje svou nesmrtelnost, protože 

                                              
131  Lumen Gentium 7. in Dokumenty II. vatikánského koncilu. Praha: Zvon, 1995. s. 41 - 42 
132  AUGUSTIN. Sermnes, 272. in Katechismus katolické církve. přel. KOLÁČEK, J. Praha: Zvon, 1995.        s. 
359 
133  ALBERT, VELIKÝ . Opera omnia. in Denní modlitba církve 1. díl. Řím: Česká liturgická komise, 1988. s. 
1324  
134  Fanqith, Syrsko-antiochijské officium, svazek I. in Katechismus katolické církve. přel. KOLÁČEK, J. 
Praha: Zvon, 1995. s. 357 
135  Proti gnostikům 
136  IRENEJ. Proti bludným naukám. in Denní modlitba církve – Lekcionář pro modlitbu se čtením III. Řím: 
Česká liturgická komise, 1988. s. 48 
137  Srov. Přednáška Mons. Pavla Posáda 15. 10. 2005 v AKS Olomouc in archív AKS 
138  JUSTIN. První apologie. in Denní modlitba církve – Lekcionář pro modlitbu se čtením II. Řím: Česká 
liturgická komise, 1988. s. 224 
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Slovo Boží je nesmrtelné.139 Tak jako Kristus skutečně vstal z mrtvých, tak také i my opravdu 

vstaneme k životu věčnému.140 

3.4.3 Eucharistie a proměna kosmu  

 Svatý Pavel píše: Celé tvorstvo toužebně vyhlíží a čeká, kdy se zjeví sláva Božích synů. 

Neboť tvorstvo bylo vydáno marnosti a to ne vlastní vinou, ale tím, kdo ho marnosti vydal. 

Trvá však naděje, že celé tvorstvo bude vysvobozeno z otroctví a uvedeno do svobody a slávy 

dětí Božích. (Řím 8,19-21) Celé stvoření je tak svým způsobem povoláno ke slávě. Ježíš, 

který zemřel a vstal z mrtvých, je pravou příčinou kosmu. Jestliže je Eucharistie příčinou 

zbožštění člověka, pak tělo člověka zbožštěného Eucharistií je určeno k tomu, aby se 

rozložilo v zemi, a tak přispělo ke zbožštění kosmu.141 Dá se tak říci, že po smrti se lidé 

stanou spolu s Ježíšem Eucharistií země. Země příjme člověka stejně tak, jako člověk přijímá 

Eucharistii, ne aby se proměnil v zemi, ale aby se země proměnila v „novou zemi“ a v „ nová 

nebesa“. Ten, kdo přijímal Eucharistii, je příčinou proměny kosmu.142 Těla zemřelých 

křesťanů mají za úkol spolupracovat na proměně kosmu. Je nádherný okamžik účastnit se 

pohřbu našich zemřelých křesťanů, neboť zaséváme vzácná semena.143 Tak se v srdci člověka 

rodí veliká úcta a láska k těm, kteří již odešli na věčnost, a to především tělům svatých. Smrtí 

člověk přispívá k proměně přírody, kosmu a tím se z přírody stává pokračování těla Kristova. 

144  

3.5 Dialog s nemocným 

 Při každém setkání s nemocnými je třeba dodržovat určité zásady. Důležitý je nejen 

obsah slov, ale způsob, jak jsou podána. Umění života spočívá v tom, že se učíme trpět a že se 

učíme usmívat.145 

                                              
139  ORIGENES. Povzbuzení k mučednictví. in Denní modlitba církve 3. díl. Řím: Česká liturgická komise, 
1988. s. 50-51  
140  Srov. PAVEL VI. Velikonočním poselství. r. 1976 
141  Už nebude vnějškovosti, neboť Bůh bude všechno v nás, vše ve všem, náš dech a náš život. Takto 
zbožštěný člověk bude sluncem vesmíru, znebeštělé země, středem veškerenstva. in CLEMENT, O. Tělo pro smrt 
a pro slávu. Velehrad: Refugium, 2004. s. 134 
142  Srov. Přednáška Mons. Pavla Posáda 15. 10. 2005 v AKS Olomouc in archív AKS 
143  Tamtéž; také AUGUSTIN. Sermo. in Denní modlitba církve 3. díl. Řím: Česká liturgická komise, 1988. s. 
1182 
144  Srov. Přednáška Mons. Pavla Posáda 15. 10. 2005 v AKS Olomouc in archív AKS 
145  Hermann Hesle in MÜHS, W. Myšlenky moudrých o životě. Praha: Nakladatelství Nové Město,   1997. s. 4 
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         Nemocný je nedílnou součástí své rodiny, celá rodina je nevyléčitelným onemocněním 

svého člena zasažena a trpí spolu s nemocným. Tato interakce je vzájemná, nemocný se velmi 

často trápí tím, jak jeho blízcí přijímají, či nepřijímají skutečnost jeho těžké nemoci a blížící 

se smrti. Musíme se naučit poskytnout rodině citlivým způsobem správné a pravdivé 

informace o průběhu umírání a o tom, čím nemocný prochází, musíme se naučit rozumět dění 

v rodině, akceptovat jejich vzájemné vztahy a komunikační styly i hodnoty rodiny. Musíme 

umět předcházet a zvládat konfliktní situace. V neposlední řadě musíme umět zvládnout 

projevy zármutku a umožnit pozůstalému, aby prošel projevem truchlení, aby se nebál 

ventilovat své pocity, pomoci mu překonat různé překážky při procesu adaptace na nový život 

bez milované osoby a dodávat pozůstalým odvahu při emocionálním odpoutávání se od 

zemřelého a pomoci jim přesunout uvolněné emoce do jiných vztahů. 

3.5.1 Umění naslouchat 

 Nejdůležitější pro navázání dobrého kontaktu s umírajícím a jeho rodinou je skutečný 

zájem.  

          Teprve tehdy, kdy jsme ochotni naslouchat, je umožněn živý dialog, v němž 

komunikují dva lidé, oba jako osoby, a ne jeden jako osoba a druhý jen jako předmět.  

          Přichází-li někdo k nemocnému, zvláště k nemocnému ve výrazně obtížné situaci, 

uvažuje mnohdy s úzkostí nad tím, co nemocnému říci. Panuje obecné přesvědčení, že je 

třeba nemocnému jeho situaci vysvětlit, utěšit jej a rozptýlit… Ale to není to nejdůležitější, 

s nemocným je třeba především být a mít účast na jeho situaci, brát ho vážně. Je třeba 

rozhodnutí naslouchat nemocnému146 být mu v jeho situaci blízko. Je dobré, když má 

nemocný možnost ventilovat to, co má v sobě.147 Nechat umírajícího, aby vyprávěl. Podaří-li 

se to, pak může umírající sám vycítit, že Bůh nás miluje a že se k Bohu můžeme 

prostřednictvím nemoci dostat blíž. 

         Je bezpodmínečně potřeba naučit se naslouchat a k tomu slyšet víc, než je řečeno slovy. 

Znamená to nejen umět bezchybně zopakovat pacientova slova, ale zároveň správně 

                                              
146  Více k tomuto tématu: KŘIVOHLAVÝ , J. Povídej - naslouchám. Praha: Návrat, 1993.; KŘIVOHLAVÝ , J. 
Pastorální péče. Praha: Oliva, 2000. 
147  Srov. SIMAJCHL, L. Stáří. 2. vyd. Vranov nad Dyjí: A.M.I.M.S., 2004. s. 35 
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interpretovat i jeho emoce a řeč těla neboli nonverbální projevy. Hluboký povzdech, vlhké oči 

nebo slzy nám mnohdy poví víc než slova.  

        Mějme na paměti, že během naslouchání nepozoruji jen já pacienta, ale i on mne. Pozná, 

jestli mu naslouchám, nebo to jen předstírám, pozná, zda v duchu myslím na něco jiného, 

pozná, když ho v duchu kritizuji nebo odsuzuji, pozná, jestli mi na něm opravdu záleží a 

snažím se ho pochopit.  

3.5.2 Nonverbální komunikace 

 Jsou otázky, situace, na které nelze vhodně odpovědět. Je možné odpovědět úsměvem či 

pohlazením - i to může být někdy víc než odpověď. Úsměv může být nejúčinnější zbraní, 

kterou lze překonat i ty největší bariéry. Vždyť nejkrásnější na světě nejsou věci, ale chvíle, 

okamžiky, vteřiny…148 V těchto chvílích je nejdůležitější přítomnost druhého člověka, která 

může mít pro nemocného i uklidňující účinek.149  

       Nekomunikujeme tedy pouze verbálně, ale celým svým bytím – postojem, gesty, 

mimikou, doteky. Z těchto projevů poznávají umírající i jejich příbuzní, zda si jich vážíme, 

zda máme pochopení pro nejednoduchou situaci, anebo jestli jsou nám lhostejní.  

3.5.2.1 Pohled, oční kontakt (vizika)  

 Kdo se někdy skutečně podíval do očí druhému člověku, ví, že očima se říká mnohé. 

Pohled některých mluví o skryté bolesti, jiných o vnitřní radosti. Jsou oči hluboké a jsou oči 

mělké, zářivé i chladné, milující i nenávistné. Pohled může být obohacující a povzbuzující, 

ale i zraňující a srážející. Kontakt očí ovlivňuje mluvené slovo. V každém případě jsou oči 

ne-li nejdůležitějším, tedy velmi důležitým aktérem vzájemné komunikace.  

         Pro umírajícího člověka je zásadní sebepřijetí, neboť mu umožňuje nalézt pokoj a sílu, 

umožní mu začít komunikovat s okolím, ať vědomě či nikoli, a tak se svým způsobem 

vzchopit. Jeho sebepřijetí je umožněno především pohledem, který mu vysíláme, tím, co si 

zpětně může přečíst v našich očích. Čím významnější úlohu v životě toho, jenž je odkázán na 

                                              
148  Karel Čapek in MÜHS, W. Myšlenky moudrých o životě Praha: Nakladatelství Nové Město, 1997. s.183 
149  Srov. VORLÍČEK, ADAM , POSPÍŠILOVÁ A KOL. Paliativní medicína. 2. vyd. Praha: Grada Publisching, 
2004, s. 359 
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pomoc druhých, člověk hraje, tím je pohled, který trpícímu věnuje, důležitější, tím větší má 

váhu a je rozhodující proto, aby si nemocný dokázal uchopit pozitivní pohled na sebe sama. 

Žít můžeme pouze tehdy, pokud naší existenci uznávají druzí a pokud nám to dávají najevo. 

Toto uznání je pro život prvořadé. Není totiž nic horšího, než když v něčích očích přestanete 

žít. 

         Pohled by měl být takový, aby v něm umírající našel sebeuznání a potvrzení své 

existence.  

3.5.2.2 Mimika 

 Výrazy obličeje můžeme vyjadřovat pestrou paletu našich emocí a stavů. Celkem bez 

problémů můžeme rozpoznávat z výrazu obličeje emoce jako štěstí, překvapení, strach, zlobu, 

smutek, nebo spokojenost a zájem.  

3.5.2.3  Paralingvistické složky řeči 

 Jedná se o ty složky řeči, které by při písemném záznamu projevu „vypadly“. Je to 

například rychlost řeči, intonace, hlasitost, důraz apod. 

3.5.2.4 Gesta 

 Jde o postoje či pohyby, symbolické úkony, které mají v daném společenství smysl, 

kterým „se rozumí“. Gesta jsou tedy v úzké vazbě na společenství, ve kterém se jich užívá. 

Ve vývoji jedince předcházejí gesta mluvené slovo. 

3.5.2.5 Uspořádání částí našeho těla (posturika)  

 Tělem vyjadřuje nemocný ochotu nebo neochotu k dialogu, aktivitu či pasivitu, strach 

nebo odvahu a jiné postoje. Sdělování se děje polohou a postojem celého těla. 

 



45 

  

3.5.2.6 Doteky (haptika) 

 Doteky se dá sdělit mnohé z toho, na co slova nestačí. Může jít o podání ruky, obejmutí, 

pohlazení, poplácaní a pod. 

         Dotkneme –li se někoho, pak přiznáváme, že dotyčný žije a že je zde. Znamená to navíc, 

že dotyčnému pomáháme najít pozitivní pohled na vlastní tělo, umožňujeme mu znovu 

přijmout tělo, které se nechalo zdolat nemocí, které již neodpovídá dřívějším požadavkům, 

úpěnlivým prosbám. 

         Dokázat obejmout toho, jehož tělo je znetvořeno nemocí, není vůbec snadné. A přece by 

se toto gesto mohlo zdát přirozené, neboť je děláme denně, kdykoli se zdravíme – občas 

s lidmi, které stěží známe, a ani tomu nevěnujeme větší pozornost. Zde nám objetí umožní 

navázat kontakt s tělem blízkého. Dívat se na umírajícího srdcem. Nezastavit se u jeho 

vnějšího vzhledu, ať vzbuzuje jakékoli emoce. Dokázat se k němu láskyplně chovat. Vždyť 

svým srdcem je člověk až do posledního vydechnutí stále stejně schopný lásku dávat a 

samozřejmě i lásku přijímat. Tuto schopnost mu nemoc, ať je jakákoliv, vzít nemůže, ať je to 

zjevné, nebo ne.  

         Pro některé lidi představuje dotek způsob, jímž předají mnohem více než slovy, způsob, 

kterým daleko výstižněji vyjádří to, co cítí, jímž se jinak podělí o svou něhu, o svoji 

přítomnost. Je to rovněž způsob, jak mu předat trochu ze svého života. 

3.5.2.7 Vzdálenost (proxemika) 

 Vzdálenost partnerů v rozhovoru spoluurčuje atmosféru setkání. Určitá vzdálenost je 

ještě vnímána jako normální, určitá jako nepříjemná a ještě větší blízkost jako nepřijatelná.150 

Je-li však partner příliš daleko, není to vnímáno pozitivně. Přiměřenost vzdálenosti 

v rozhovoru je vymezována vztahem, blízkostí osob.151 Fyzická blízkost ale neznamená vždy 

blízkost duchovní. Duchovní blízkost může znamenat i fyzické oddálení z úcty k druhému. 

Vzdálenost v sociální komunikaci neleží jen v horizontální rovině, ale také v rovině vertikální 

                                              
150  Zde je třeba respektovat intimní zónu pacienta 
151  Jiná bude vzdálenost mezi nadřízeným a podřízeným a podřízeným a jeho manželkou 
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- např. je rozdíl mezi tím, jestli se k nemocnému skláníme z výšin, nebo si přisedneme 

k posteli, snížíme se na jeho úroveň.152 

3.5.3 Mluvit jen pravdu 

 I u nás se postupně prosazuje trend říkat nemocným pravdu o jejich stavu.153 

Nemocnému se nemá nikdy lhát! Je zde třeba zvažovat co, kdy a jak sdělit. Dále je třeba se 

zamyslet nad tím, kdy tuto diagnózu sdělíme. Často se objevuje mylný názor, že čím později 

tuto pravdu sdělíme, tím lépe. Krutou pravdu je třeba pacientovi sdělit tehdy, když je největší 

naděje, že tazatel je schopen odpověď přijmout a přiměřeně zpracovat.154 Nemocný ji 

potřebuje znát proto, aby se podle ní mohl zařídit. Je ovšem třeba sdělovat ji velmi citlivě a 

zachovat naději. Sdělit pravdu a nevzít naději je veliké umění. Není vždy nutné ji vyslovit 

hned celou, ale po částech - podobně jako při výchově dětí, kdy se něco řekne tříletému, něco 

desetiletému, něco až dospívajícímu. Podle toho, co dítě nebo mladý člověk potřebuje vědět, a 

jak je schopen to chápat.155 

        Když mu říkáme pravdu, zároveň také víme o mnoha lidských problémech s touto 

pravdou spjatých. V zásadě platí, že požadavek pravdy musí vycházet od samotného těžce 

nemocného, prosí-li o ni, máme mu ji říci. Ovšem neexistuje recept, jak se to má dělat. Stačí, 

mluvíme-li o možnosti, že umře. K tomu je kompetentní v první řadě lékař. Doprovodná 

pomoc je však potom tím víc nezbytná ode všech, kdo jsou kolem umírajícího. Smyslem není 

demonstrativně sdělit hrozivost stavu, ale spíše vyjádřit solidaritu, prožívat pacientovu 

bezmocnost. Pravda, ať je jakkoli a kýmkoli řešena, nikdy nesmí zásadně vyloučit naději na 

uzdravení a ještě méně na spásu, tj. na život v plnosti, který zaslíbil milující Bůh svým dětem. 

Pravda mý být řečena tak, jak ji může nemocný snést a jak se mu může v životě stát poslední 

pomocí.  

        Pomocník, který je ochoten k této službě lásky při umírání, se tak stává skutečným 

obrazem Boha Jahve, který pravil Mojžíšovi: „Jsem, který jsem“ (Ex3, 14), tj. který jsem zde, 

který jsem u tebe. 

                                              
152  Srov. KŘIVOHLAVÝ , J. Rozhovor lékaře s pacientem. 2. vyd. Brno: Institut pro další vzdělávání 
pracovníků ve zdravotnictví, 1995. s. 71 - 75 
153  Srov. SVATOŠOVÁ, M. O naději. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2003. s. 12 
154  Srov. SIMAJCHL, L. Stáří. 2. vyd. Vranov nad Dyjí: A.M.I.M.S., 2004. s. 36 
155  Srov. SVATOŠOVÁ, M. O naději. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2003. s. 17 
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        Nikdy nezapomínejme, že nás nemocný neposlouchá pouze ušima. Vždy současně velmi 

pozorně čte v našich tvářích, v našich očích, v tom, co říkáme a konáme, ale také v tom, co 

neříkáme a co nekonáme. 

3.5.4 Rozhovor o víře 

 Je těžké v této situaci mluvit o víře. Příbuzní netrpělivě čekají na příležitost, kdy zavést 

rozhovor o víře nemocného a začít ho přesvědčovat, začít agitovat. Ani u zdravých není 

takový nátlak vhodný, a teprve ne u nemocných.156 Vždy je výhodnější, je-li o rozhovor o víře 

požádáno, než když je více či méně vnucován. To ovšem neznamená, že je nutné být v tomto 

směru zcela pasivní. Je třeba pečlivě dbát, aby rozhovor o víře nebyl ani v náznaku něčím, co 

připomíná vydírání. Působí-li každá zmínka o Bohu spíše jako provokace, je lépe se odvolat 

na jiné autority.157 Vždy je třeba se přizpůsobit úrovni partnera rozhovoru.158 

        O víře mluví zdraví a asi ještě víc nemocní lidé. Z mnoha rozmluv vím, že víra není 

žádná samozřejmost. My lidé chceme důkazy, chceme vidět, sáhnout si, všechno ohmatat. Ale 

právě to u víry neexistuje. Proto Ježíš řekl: „ Blahoslavení, kteří neviděli, a uvěřili“ 

(Jan20,29).  

         Jestliže nedrží člověka víra, pak se velmi snadno vydá po docela jiných cestách, ale ty 

nevedou ke štěstí, protože to jsou cesty pouze lidské, nikoli cesty Boží. 

3.5.5 Rozhovor o smrti 

 Mluvit o smrti asi patří k těm nejtěžším úkolům. 

         Tento rozhovor dříve nebo později u vážně nemocného přijde - je testem životní 

zralosti. Rozhovor o smrti unese zpravidla jen ten, kdo se sám se svou smrtí do značné míry 

vyrovnal. V prvé řadě je třeba stavět na tom, že smrt se týká nás všech, nejen nemocného, ale 

každého člověka. A nakonec je dobré smrt spojovat s celkem života. Nikoliv jako popření 

                                              
156  SIMAJCHL, L. Stáří. 2. vyd. Vranov nad Dyjí: A.M.I.M.S., 2004. s. 36 
157  Např: To, že něco končí, zároveň znamená, že něco dalšího začíná. ELIOT, T, S., nebo: Zpátky se dívej 
s vděčností a dopředu s nadějí POSNEROVI, A, M., nebo: Oči máme umístěny proto vpředu, že je daleko 
důležitější dívat se dopředu než dozadu PROCHNOW, H. In SVATOŠOVÁ, M. O naději . Kostelní Vydří: 
Karmelitánské nakladatelství, 2003. s. 9 
158  Srov.SIMAJCHL, L. Stáří. 2. vyd. Vranov nad Dyjí: A.M.I.M.S., 2004. s. 36 
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všeho dobrého, co v životě doposavad bylo, ale jako tečku za dobrým i zlým, tečku, po které 

už člověk nemůže nic zkazit a nic dobrého svým omylem nebo hříchem zmařit.159 

 Zpravidla není vhodné příliš brzy a příliš rychle uvádět v této souvislosti náboženská 

témata. A řekne-li člověk snadno a rychle jako reakce na úzkost nemocného, že smrt je 

vlastně pro křesťana štěstím, vysvobozením a tedy není třeba se jí bát, potom zřejmě 

nebereme vážně velikost dramatu, kterým smrt pro člověka je, a spíš tak dokazuje, že sám o 

ní mnoho nepřemýšlel. Těžce nemocný člověk je postaven před otázku smrti nikoliv 

abstraktně nebo všeobecně, ale velmi konkrétně a osobně. S touto situací se musí vyrovnat              

a k tomu potřebuje kromě času také někoho, komu s důvěrou vyjeví své úzkosti  a obavy, kdo 

ho vyslechne.160 

3.5.6 Nikdy nebrat naději 

 Naděje je k životu nutná stejně jako víra a láska. Není tedy nic vhodnějšího k upevnění 

naší víry a naší naděje než přesvědčení vryté hluboko do našich duší, že Bohu není nic 

nemožného.161  

 Doufat znamená vidět před sebou možnost. Možnost dalšího kroku. Nežije ten, kdo 

nežije pro někoho, nebo pro něco.162 Není-li již naděje na uzdravení, je nutno taktikou malých 

kroků a drobných splnitelných cílů nemocného držet nad vodou. Raduje se ze spousty 

malých, ale dosažitelných cílů a i když krůčky jsou stále kratší, naděje zůstává. Každý člověk, 

byť by byl i zcela upoutaný na lůžko, může druhému něco nabídnout. Třeba modlitbu. Možná 

právě tou bude pro své okolí užitečný, a tudíž i zajímavý.163 Dokud člověk vidí před sebou 

úkol, nějaký vlastní cíl, má proč žít. 164 

 Většina umírajících se jako tonoucí stébla chytá: Snad opravdu život smrtí nekončí. Kdo 

nikdy nevěřil, začíná se k víře upínat. Kdo celý život věřil, může zapochybovat.165 

                                              
159  tamtéž, s. 37 
160  Srov. tamtéž 
161  KKC 274 
162  Robert Walser in MÜHS, W. Myšlenky moudrých o životě Praha: Nakladatelství Nové Město,         1997. 
s. 183 
163  SVATOŠOVÁ, M. O naději. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2003. s. 19 
164  Srov. SVATOŠOVÁ, M. Hospice a umění doprovázet. 4. vyd. Praha: Ecce homo, 1999. s. 34 - 35 
165  SVATOŠOVÁ, M. O naději. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2003. s. 7 
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 V každém člověku je kdesi v hloubi nevyvratitelně zakořeněna touha po nesmrtelnosti. 

Víra ve věčný život v plnosti je vždy pro věřícího člověka nenahraditelnou nadějí. Pokud s 

nemocným takovou naději člověk sdílí, neměl by se ostýchat nahlas o tom s ním mluvit. 

Nepochybně bude takový rozhovor zdrojem radosti, naděje a síly pro oba. Nevěřící člověk si 

zpravidla také nějak představuje svoji nesmrtelnost, v níž v hloubi duše doufá. Někdo se těší z 

toho, že bude žít dál ve svém potomstvu, jiný zase ve svém díle, které zde zanechal. 

  I kdyby se zdály naděje druhého falešné, nelze je nemocnému brát. Jediné nešetrné 

slovo nebo chyba v mimoslovní komunikaci může zasít pochybnost a nemocného připravit o 

naději. Je nutno vážit každé slovo. Nikdy by se nemělo říkat, že situace je beznadějná. Lze po 

pravdě přiznat, že je to vážné nebo těžké. Rozdíl je v tom, že důraz je na tíži, nikoliv na 

beznaději.166 

                                              
166  Srov. SVATOŠOVÁ, M. Hospice a umění doprovázet. 4. vyd. Praha: Ecce homo, 1999. s. 34 - 35 
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4 PASTORAČNÍ POHLED NA SMRT 

 Katechismus katolické církve nám říká:  

 Umírajícím se má prokazovat pozornost a péče, aby se jim pomáhalo prožívat jejich 

poslední chvíle důstojně a pokorně. Mají být podporováni modlitbou svých příbuzných. Ti pak 

ať se postarají, aby nemocní přijali ve vhodnou dobu svátosti, které připravují na setkání 

s živým Bohem.167 

 Když v Kristově těle, kterým je církev, trpí jeden úd, trpí spolu s ním i všechny ostatní 

údy (srov. 1 Kor 12,26).  Proto mají být ve zvláštní úctě168 skutky milosrdenství vůči 

nemocným i všechny tzv. charitativní skutky a vzájemná pomoc k ulehčení lidských nesnází 

všeho druhu.169 Aby takováto služba lásky byla bezúhonná, a to i viditelně, je třeba v bližním 

vidět Boží obraz, k němuž je stvořen, a Krista Pána, neboť vskutku jemu věnujeme to, co 

dáváme potřebnému.170   

 Může napomáhat člověku k větší zralosti, pomoci mu rozlišit v jeho životě, co není 

podstatné, aby se zaměřil na to, co je důležité. Velmi často nemoc vyvolává hledání Boha a 

návrat k němu.171 Kněží a ostatní služebníci církve musí k nemocným a trpícím přistupovat 

s láskou a porozuměním. Tímto se napomáhá nemocným najít ve svém utrpení smysl a 

důležitost nejen pro sebe, ale i pro ostatní. 

          Provázení umírajícího člověka je podstatná věc. Je to absolutní vrchol každé křesťanské 

služby. Znamená to maximálně být s umírajícím a společně s ním prožívat poslední lidskou 

bezmocnost. Kněz se musí dobře postarat, aby těžce nemocný a umírající nezůstal sám. 

Doprovázení umírajícího je poslání! 

                                              
167  KKC 2299 
168  Rád bych se nyní obrátil na vás, milí bratři a sestry, kteří jste zkoušeni nemocemi… Vyjadřuji ocenění 
všem těm, kteří o vás pečují v asistenčních zařízeních, v denních střediscích, v diagnostických a pečovatelských 
centrech, a vybízím je, aby se všemožně snažili o to, aby nikdy nechyběla lékařská, sociální a pastorační péče 
těm, kdo ji potřebují, péče, jež respektuje důstojnost každé lidské bytosti. Církev, obzvláště prostřednictvím 
činnosti kaplanů, vám bude stále nabízet svou pomoc, dobře si vědoma, že je povolána projevovat Kristovu 
lásku a podporu všem těm, kteří trpí, i vůči těm, kteří o ně pečují. BENEDIKT XVI. Poselství  Benedikta XVI. u 
příležitosti XIV. dne nemocných.  
169  Srov. Obřady pomazání nemocných. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství ve spolupráci 
s Liturgickým institutem, 2002. s. 17 
170  Srov. Apostolicam actuositatem 8 in Dokumenty II. vatikánského koncilu. Praha: Zvon, 1995. s. 394 
171  Srov. KKC 1501 



51 

  

4.1 Slavení svátostí udělovaných nemocným 

 Liturgické úkony nejsou soukromé úkony, nýbrž slavnostní projevy církve.172 Proto je 

žádoucí, aby na této službě vzájemné lásky v Kristově těle měli účast všichni pokřtění. A to 

jak v boji proti nemoci, tak také v projevech lásky k nemocným i v účasti na slavení svátostí, 

které jsou nemocným udělovány.173   

 Pro povzbuzení nemocných existují tři způsoby služby - návštěvy, přijímání Eucharistie 

a pomazání nemocných. Udělování svátosti je tedy prokazováním služby nemocnému, který 

je obrazem trpícího Krista.174                                                                                                                             

4.1.1 Návštěvy a svaté přijímání nemocných 

 Všichni věřící křesťané se mají podílet na péči a lásce Krista a církve a podle svých 

možností mají věnovat nemocným pečlivou pozornost. Měli by je navštěvovat a utvrzovat ve 

spojení s Pánem a všemožně jim poskytovat bratrskou pomoc. Zejména kněží a ti, kdo pečují 

o nemocné, ať k nim promlouvají slovy víry a poučují je tak o významu lidské nemoci 

v tajemství spásy. Také ať je povzbuzují, aby osvíceni vírou chápali své spojení s trpícím 

Kristem, aby dovedli posvěcovat svou nemoc modlitbou a z modlitby aby se učili čerpat 

duševní sílu k snášení bolesti.175 

 Duchovní pastýři se mají postarat o to, aby nemocným176 a věkem pokročilým, i když 

nejsou těžce nemocni a ani jim nehrozí nebezpečí smrti, byla dána příležitost často přijímat 

eucharistii177, pokud možno třeba i denně, zvláště v době velikonoční.178 

 Rodina nemocného má být předem upozorněna, aby v místnosti u nemocného připravili 

ubrusem přikrytý stůl, na nějž se položí svátost oltářní. Na stůl se má postavit svíce, a pokud 

                                              
172  Sacrosanctum Concilium 26 in Dokumenty II. vatikánského koncilu. Praha: Zvon, 1995. s. 142 
173  Srov. Obřady pomazání nemocných. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství ve spolupráci 
s Liturgickým institutem, 2002. s. 18 
174  Srov. RICHTER, K. Liturgie a život. druhé vyd. Praha: Vyšehrad, 2003. s. 231 
175  Obřady pomazání nemocných. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství ve spolupráci s Liturgickým 
institutem, 2002. s. 21 
176  Dětem v nebezpečí smrti se může podávat svaté přijímání, jestliže jsou schopny rozeznat tělo Kristovo od 
obyčejného pokrmu a svaté přijímání přijmou s úctou. CIC 913 - §2 
177  Těm, kteří jí nemohou přijímat pod způsobou chleba, může se podávat i jen pod způsobou vína. Srov. 
CIC 925 
178  Srov. Svaté přijímání a úcta Eucharistie mimo mši. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství ve 
spolupráci s Liturgickým institutem, 2001. s. 10 
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je to zvykem, může být připravena také nádoba se svěcenou vodou a kropítko nebo 

větvička.179  

4.1.2   Svátost pomazání nemocných 

 Církev věří a vyznává, že mezi sedmi svátostmi existuje jedna svátost určená zvláštním 

způsobem k tomu, aby posilovala ty, kteří jsou postiženi nemocí.180  

 Toto posvátné pomazání nemocných181 bylo ustanoveno jako opravdová svátost ve 

vlastním smyslu slova v Novém zákoně naším Pánem Ježíšem Kristem; byla sice naznačena u 

Marka, ale věřícím ji doporučil a uvedl ve známost Jakub, apoštol a bratr Pána.182 

 Svátostí pomazání nemocných183 a modlitbou kněží doporučuje celá církev své nemocné 

trpícímu a oslavenému Pánu, aby jim ulehčil a zachránil je (srov. Jk 5,14-16). Vybízí je, aby 

se dobrovolně přidružili ke Kristovu utrpení a k jeho smrti (srov. Řím 8,17; Kol 1,24; 2 Tim 

2,11-12; 1 Petr 4,13), a tak byli prospěšní Božímu lidu.184 

 Svátost pomazání nemocných se uděluje těm, kdo nebezpečně onemocněli.185 Jsou 

mazáni na čele a na rukou olivovým olejem, nebo pokud je to vhodné, jiným rostlinným 

olejem, požehnaným podle předepsaného obřadu. Říkají se přitom, pouze jednou, tato slova: 

 SKRZE TOTO SVATÉ POMAZÁNÍ AŤ TI PÁN PRO SVÉ MILOSRDENSTVÍ POMŮŽE      

 MILOSTÍ DUCHA SVATÉHO. AŤ TĚ VYSVOBODÍ Z HŘÍCHU, AŤ TĚ ZACHRÁNÍ      A POSILNÍ.186 

                                              
179  Srov. Obřady pomazání nemocných. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství ve spolupráci 
s Liturgickým institutem, 2002. s. 22 
180   KKC 1511 
181  Pomazání nemocných může být uděleno věřícímu, který se po dosažení užívání rozumu dostal do 
nebezpečí života z důvodu nemoci nebo stáří. Tato svátost se může opakovat, jestliže se stav nemocného dočasně 
zlepšil a pak opět upadl do těžké nemoci, anebo jestliže za trvání téže nemoci se nebezpečí zvýšilo. CIC 1004 
182  Tridentský koncil: DS 1695 in Katechismus katolické církve. přel. KOLÁČEK, J. Praha: Zvon, 1995.   s. 
384 
183  Dříve nazývaná Poslední pomazání. Změna názvu proběhla na II. Vat. koncilu. Více: Sacrosanctum 
Concilium 73 in Dokumenty II. vatikánského koncilu. Praha: Zvon, 1995. s. 153 
184   Srov. Lumen Gentium 11 in Dokumenty II. vatikánského koncilu. Praha: Zvon, 1995. s. 47- 48 
185  Pokud je kněz zavolán k nemocnému, který už zemřel, ať se za něj pomodlí, aby mu Pán Bůh odpustil 
hříchy a přijal ho do svého království; mrtvému však ať svátost pomazání nemocných neuděluje. Má-li ovšem 
pochybnost, zda nemocný je opravdu mrtvý, udělí mu tuto svátost podmíněně. Obřady pomazání nemocných. 
Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství ve spolupráci s Liturgickým institutem, 2002. s. 14 
186  Obřady pomazání nemocných. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství ve spolupráci s Liturgickým 
institutem, 2002. s. 9 
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 Pomazání nemocných platně uděluje každý kněz a jedině kněz.187 Tuto nauku je nutno 

považovat za definitivní (definitive tenenda). Proto ani jáhnové, ani laici nemohou zmíněnou 

službu vykonávat a jednání v tomto smyslu znamená předstírání (simulaci) svátosti.188 

 Kněz silou svátosti, kterou přijal zcela zvláštním způsobem, zpřítomňuje Pána Ježíše 

Krista, hlavu církve. Při každém udílení svátosti jedná in persona Christi Capitis a in persona 

Ecclesiae. Ten, kdo v této svátosti působí, je Ježíš Kristus, jehož živoucím a viditelným 

nástrojem je kněz. Reprezentuje a zpřítomňuje Krista zvláštním způsobem - proto má tato 

svátost ve srovnání se svátostinou obzvláštní důstojnost a účinnost. Jak říká o pomazání 

nemocných Písmo, Pán jej pozdvihne, a dopustí-li se hříchu, bude mu odpuštěno (Jak 

5,15b).189 

 Tato svátost dává nemocným zvláštní dar Ducha svatého. Základní milostí této svátosti 

je milost útěchy, pokoje a odvahy, aby člověk překonal potíže, které působí vážná nemoc 

nebo slabost stáří. Nemocný dostává také sílu a dar spojit se mnohem důvěrněji s Kristovým 

utrpením a tak se dobrovolně přidružuje k jeho utrpení a smrti. Tak jsou nemocní prospěšní 

Božímu lidu.190 

4.1.3 Viatikum 

 Církev, kromě pomazání nemocných, poskytuje těm, kteří se chystají opustit tento život, 

eucharistii jako pokrm na cestu. 191 Je-li přijata v této chvíli přechodu k Otci, má společenství 

Kristova těla a krve mimořádný význam a důležitost. Je semenem věčného života a silou 

vzkříšení podle slov Páně: „Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím 

v poslední  den“ (Jan 6,54). Eucharistie, svátost Krista, který zemřel a vstal z mrtvých, je 

v takových případech svátostí přechodu ze smrti do života, z tohoto světa  k Otci.192 (Srov. Jan 

13,1) 

                                              
187  CIC 1003 § 1 
188  Nota Kongregace pro nauku víry ohledně udělovatelů svátosti pomazání nemocných ze dne: 11. 2. 2005 
in příloha č. 11 ACEB 01/2006 
189  Srov. tamtéž 
190  Srov. KKC 1520 - 1522 
191  Správným okamžikem pro posloužení viatikem je, na rozdíl od svátosti nemocných, bezprostřední 
nebezpečí smrti. ADAM , A.  Liturgika, křesťanská bohoslužba a její vývoj. Praha: Vyšehrad, 2001. s. 310 
192   KKC 1524 
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 Pokud je to možné, padává se viatikum přímo při mši, aby nemocný mohl přijímat pod 

obojí způsobou a také proto, že přijímáním viatika se zvláštním způsobem naznačuje účast na 

tajemství, které se slaví v mešní oběti, totiž tajemství smrti Páně a jeho odchodu k Otci.193 

 Jako svátosti křtu, biřmování a Eucharistie tvoří jednotu nazývanou „svátosti uvedení do 

křesťanského života“, tak lze říci, že svátost pokání, pomazání nemocných a Eucharistie 

jakožto „pokrm na cestu“ tvoří na sklonku křesťanského života „svátosti připravující na 

věčnou vlast“ nebo svátosti uzavírající pozemské putování.194 

 V nebezpečí smrti,195 kněz udělí nemocnému rychle svátostné pomazání na jednom 

místě (zpravidla na čele) a pak mu podá viatikum. Hrozí-li však už nebezpečí, že nemocný 

zemře, podá mu kněz hned viatikum jakožto záruku vzkříšení, aby z tohoto života odcházel 

posilněn tělem Kristovým. Věřící jsou totiž povinni přijmout v nebezpečí smrti svaté 

přijímání.196 

 Podávání viatika je spojeno s udělením apoštolského požehnání a s plnomocnými 

odpustky. Pokud nemůže být přítomen kněz, svatá matka církev uděluje věřícímu rovněž 

plnomocný odpustek pro okamžik smrti za předpokladu, že věřící je odpovídajícím způsobem 

disponován a že se v průběhu svého života obvykle modlíval.197 

4.2 Smrt a péče o pozůstalé 

 Křesťanský smysl smrti se zjevuje ve světle velikonočního tajemství Kristovy smrti a jeho 

zmrtvýchvstání, v němž spočívá naše jediná naděje. Křesťan, který umírá v Kristu, opouští 

„domov tělesný“ a odebírá se „do domova k Pánu“ (srov. 2 Kor 5,8).198  

                                              
193  Srov. Obřady pomazání nemocných. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství ve spolupráci 
s Liturgickým institutem, 2002. s. 16 
194  Srov. KKC 1525 
195  Případ, kdy někdo upadne do nebezpečí smrti, aniž by předtím, jak by bylo jistě žádoucí, mohl přijmout 
svátost smíření, pomazání nemocných a případné biřmování 
196  Obřady pomazání nemocných. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství ve spolupráci s Liturgickým 
institutem, 2002. s. 66 
197  Enchiridion odpustků. Olomouc: Matice cyrilometodějská s. r. o., 2000. s. 42 - 43 
198  KKC 1681 
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4.2.1 Okamžik smrti 

 Okamžik smrti je něco výjimečného a jedinečného. V tomto okamžiku si člověk 

uvědomuje svoji konečnost a nedostatečnost. Dnes tu jsem a zítra tu nejsem. A právě 

v okamžiku smrti se odehrává ten nejdůležitější zápas lidského života.199 Svátost pomazání 

nemocných je v tomto okamžiku pevnou hradbou v posledním boji před vstupem do Otcova 

domu.200 Tento boj a konečné vítězství je však možný jen v modlitbě. Právě modlitbou Ježíš 

vítězil nad pokušitelem hned od počátku (srov. Mt 4,1-11) a v posledním boji své smrtelné 

úzkosti (srov. Mt 26,36-44).201 

 Kněží a jáhnové ať se snaží, pokud je to možné, být u lože umírajících a spolu 

s příbuznými se za umírající modlit 202 a odporoučet je Bohu.203 Svou přítomností dávají 

jasněji najevo, že křesťan umírá ve společenství Kristovy církve. 204 

 S těly zesnulých se má zacházet s úctou a láskou ve víře a v naději na vzkříšení.205 Úcta 

k zemřelým vyjadřuje úctu ke Kristovu velikonočnímu tajemství, neboť si přejeme, aby se na 

zesnulém toto velikonoční tajemství obnovilo. Pohřební vigilie, tak jak je v rituálu Pohřebních 

obřadů206 může být konkrétní formou, jak je možné mít společnou a křesťanskou účast na 

smutku členů rodiny.207  

4.2.2 Příprava pohřbu 

 Každé úmrtí v rodině je veliká rána a bolest, proto je nutné, aby jak pohřební služby, tak 

kněží přistupovali k příbuzným s úctou a porozuměním. Služby v pohřebnictví,208 snad jako 

žádné jiné, vyžadují od všech podnikatelských subjektů, aby přistupovaly ke svým zákazníkům 

                                              
199  Dnes je tedy už jasné, že smrt není jen záležitosti selhání některých orgánů, nýbrž že je to mimořádně 
důležitý závěrečný úsek duchovního života. KUBÍČEK, L. Život - největší umělecké dílo. Olomouc: Matice 
cyrilometodějská, 1999. s. 88 
200  Srov. KKC 1523  
201  Srov. KKC 2849 
202  Kde je to zvykem, ať se zvoní umíráčkem, aby se celá farnost mohla spojit v modlitbě za zemřelého 
203  Modlitby za umírající jsou v Obřadech pomazání nemocných s. 83 - 95 
204  Obřady pomazání nemocných. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství ve spolupráci s Liturgickým 
institutem, 2002. s. 82 
205  KKC 2300 
206  Pohřební obřady. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství ve spolupráci s Liturgickým institutem, 
1999. s. 13 - 14 
207  Srov. FIORES, GOFFI. Slovník spirituality. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1999. s. 883 
208  Služby v pohřebnictví upravuje zákon 256/2001 Sb, o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů 
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s vědomím, že nabízejí služby vyžadující nejen profesionální přístup, ale navíc lidský cit, úctu 

a pochopení pro těžké chvíle spojené s vypravením „poslední cesty“ jejich blízkého 

příbuzného.209 

 K základním atributům chování každého podnikatele v pohřebnictví a souvisejících 

oborech podle Kodexu cti vydaného Sdružením pohřebnictví v ČR patří:210  

� Plně respektovat psychický stav pozůstalých, kteří se nacházejí v mimořádné situaci. 

� Při jednání s pozůstalými postupovat citlivě a s pochopením k jejich rozpoložení. 

� Respektovat sníženou schopnost pozůstalých vnímat detaily v nabízených službách. 

4.2.3 Pastorační péče o pozůstalé 

 Pohřební služba má jistě důležitou funkci při přípravě pohřbu, ale není ta nejdůležitější, 

úloha kněze, nebo jiného spolupracovníka je zde přímo nezbytná. U těch příbuzní hledají 

pomoc a hlavně povzbuzení ve svých těžkostech. Pro příbuzné není zpravidla tato situace jen 

bolestí a ztrátou. Zvláště u mladších lidí jde často o první hlubší setkání se smrtí, a proto jsou 

mnohdy zaskočeni. Pastorační péče má těmto lidem pomoci od samoty a přetížení v nárazu 

neštěstí. Jedná-li se o lidi věřící, je třeba jim pomoci také pochopit a přijmout smrt ve světle 

víry. 211  

 Kněží mají pozůstalým poskytnout duchovní útěchu a dobře připravit pohřební obřad 

s přihlédnutím na rozdílné okolnosti, přání rodiny zemřelého i společenství věřících. Mají 

také ochotně využít možností, které jim poskytuje obřad pohřbu, a to především vhodným 

výběrem textů.212 

 Pastorační péče by neměla končit pohřbem. Zvlášť tam, kde je smrt velmi bolavě cítěna, 

přijdou nejtěžší období mnohdy až později, ve chvílích, kdy o pozůstalé už nikdo nepečuje.213 

Lidé někdy až se zpožděním prožívají trvalost a neodvratnost ztráty blízké osoby, zažívají 

                                              
209  Kodex cti. Sdružení pohřebnictví v ČR  
210  Srov. tamtéž 
211  Srov. OPATRNÝ, A. Pastorační péče v méně obvyklých situacích. Praha: Pastorační středisko sv. Vojtěcha 
při Arcibiskupství pražském, 2000 
212  Srov. Pohřební obřady. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství ve spolupráci s Liturgickým 
institutem, 1999. s. 11 
213  Více: DI GIULIO , KRANZOVÁ. O smrti. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1997.  s. 76 - 105 
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výčitky svědomí za to, co skutečně nebo domněle zanedbali, a kladou si otázky o své vině na 

smrti svého blízkého. Je zkrátka řada bodů, které se dostanou do zorného pole pozůstalých až                   

se zpožděním. Jedním z jejich úkolů je ostatně také prožití procesu překonání smutku a 

bolesti. Je omylem si myslet, že řádný křesťan nemá právo být smutný při ztrátě milované 

osoby (srov. Jan 11,33-36). Křesťan nemá být zoufalý nad věčnou ztrátou člověka, ale právem 

je smutný ze ztráty pozemské blízkosti druhého. Má právo si tento zármutek prožít.214 

         Smutek lze prožít, ale ne popsat, je to citové dění, které má výrazný vliv na každodenní 

život, dokonce jej může naprosto změnit. 

          Pod pojmem smutku rozumíme přirozenou citlivou reakci na smrt milované osoby. 

Intenzita smutku zde závisí na typu ztrátou postižené osobnosti. Smutek má vždy něco 

společného s láskou – člověk může truchlit jen nad ztrátou toho, co miluje. Naléhavost a 

stálost smutku je pak určována tím, jak miloval – zda sobecky nebo nezištně. Zármutek může 

vést až k hluboké melancholii a sebezničení. 

          Základním prožitkem, který charakterizuje truchlení, je osamělost (pocity izolace a 

samoty), a to i tehdy, jestliže truchlí společně více osob. Každý nese svůj smutek i svoji bolest 

sám. Z toho také vyplývá, že každý zármutek je jedinečný a že neexistuje „normální“ průběh 

smutku ani žádné objektivní kritérium pro jeho ukončení. 

           I když je tedy smutek přirozenou duševní reakcí na nějakou ztrátu, vyžaduje podporu a 

a porozumění ze strany okolí postiženého. Zní to paradoxně – normální proces vyžadující 

odbornou pomoc. 

           Podíváme – li se na proces odloučení a přijetí ztráty střízlivě, smutek se nezmění a ani 

se nezmírní jeho tíže, budeme mu však lépe rozumět. Zůstává jizva, která může bolet a která 

se projevuje jako choulostivé místo. Aby truchlící na své cestě nezabloudil, aby získal jistotu 

a aby si přes pocit beznaděje zachoval naději, je potřeba, aby jej někdo doprovázel. Truchlící 

by si měl také čistě rozumově uvědomit, že jeho reakce nejsou abnormální ani chorobné. 

           

                                              
214  Srov. OPATRNÝ, A. Pastorační péče v méně obvyklých situacích. Praha: Pastorační středisko              sv. 
Vojtěcha při Arcibiskupství pražském, 2000 
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4.2.4 Křesťanský pohřeb 

 Při pohřbu svých věřících slaví církev s důvěrou Kristovo velikonoční tajemství, aby ti, 

kteří byli přivtěleni křtem ke Kristu, zemřelému a vzkříšenému, spolu s ním vešli do života 

věčného.215 

 Církev, která jako matka nosila svátostným způsobem křesťana ve svém lůně během jeho 

pozemského putování, ho doprovází na konci jeho pouti, aby ho předala „do rukou Otce“. 

Odevzdává Otci v Kristu dítě jeho milosti a v naději ukládá do země semeno těla, které vstane 

z mrtvých ve slávě (srov. 1 Kor 15,42 -44). Toto odevzdání se plně slaví při eucharistické 

oběti; žehnání, jež předcházejí a následují, jsou svátostiny.216 

 Křesťanský pohřeb neuděluje zesnulému ani svátost, ani svátostinu, protože tento 

zesnulý „přešel“ za hranici svátostné ekonomie. Přesto je pohřeb liturgickým obřadem 

církve. Služba církve se v tomto případě zaměřuje na to, aby vyjádřila se zesnulým účinné 

společenství, aby se na něm podílela obec věřících, shromážděná na pohřbu, a aby byl 

zvěstován věčný život.217 

 Církev doprovází zesnulého na jeho „poslední cestě“, toto se děje ve farním 

společenství, jehož byl členem. Proto se křesťanský pohřeb uděluje jen věřícím, kteří byli 

křtem přičleněni do církve218 a formálně od ní neodpadli. 

 Náboženský pohřeb není oceněním života zesnulého, a proto může být poskytnut i těm, 

jejichž život vykazoval mravní závady nebo nedokonalou víru, když se alespoň poslední 

postoj zemřelého nepříčil křesťanské víře a dotyčný projevil známky kajícnosti.219 

 Vlastní obřad pohřbu je třeba dobře připravit a využít všechny možnosti, které nabízí 

Pohřební obřady. Je třeba přihlédnout k přání rodiny zemřelého i k tomu, že na pohřeb 

přicházejí lidé, kteří jsou velmi vzdáleni jakékoli náboženské praxi. Je to tedy příležitost 

                                              
215  Srov. tamtéž, s. 7 
216  KKC 1683 
217  KKC 1684 
218  Katechumeni jsou v tomto případě postaveni na roveň křesťanů. Zemře-li dosud nepokřtěné dítě, které 
rodiče chtěli nechat pokřtít, může místní ordinář dovolit církevní pohřeb. Srov. CIC 1183 § 1 a 2 
219  Podmínky dovolení, nebo odepření pohřbu upravuje CIC 1184 
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k evangelizaci, proto je důležité, aby byly vhodně vybrány texty Písma sv. a byla řádně 

připravena pohřební homilie.220  

 Pohřební obřady nám nabízí trojí způsob pohřbu.221 První způsob počítá s obřady na 

třech místech, tedy v domě zemřelého, v kostele a na hřbitově. Tento způsob nejlépe 

odpovídá společnému rozloučení celé farnosti se zesnulým. Obřad začíná v domě zemřelého, 

kde se shromáždí celá farní obec, aby se rozloučila se svým sousedem. Modlitby v domě vede 

kněz nebo jáhen. Kde to není možné, pomodlí se příbuzní a ostatní farníci obvyklé modlitby a 

žalmy sami.  

 Následuje průvod s tělem zemřelého do kostela, není-li to pro velkou vzdálenost nebo 

jiné nesnáze možné, koná se společný průvod alespoň ke kapličce nebo k jinému místu, odkud 

se tělo zesnulého převeze do kostela. Tento průvod, zvláště na vesnici, má pro všechny veliký 

význam. Celá obec, ne jenom farní, se tak loučí se svým občanem. Tento obřad má 

bezpochyby i evangelizační význam, neboť pro mnohé obyvatele obce nebo náhodné 

kolemjedoucí může jít o jediné setkání s církví.  

 Následuje mše svatá za zemřelého. Eucharistická oběť je srdcem křesťanského pohřbu, 

jenž má velikonoční povahu. Je to okamžik, kdy církev vyjadřuje své účinné společenství se 

zesnulým: v přinášení oběti Kristovy smrti a vzkříšení Otci v Duchu  svatém ho prosí, aby její 

syn byl očištěn od svých hříchů i jejich následků a aby byl připuštěn k velikonoční plnosti 

hostiny u stolu v Božím království. Skrze takto slavenou eucharistii se obec věřících, zvláště 

rodina zesnulého, učí žít ve společenství s tím, který „zesnul v Pánu“ tak, že přijímá tělo 

Krista, jehož je živým údem, a prosí za něho a s ním. 222 

 Po mši svaté se koná poslední rozloučení.223 Církev zesnulého „odporoučí Bohu“. Při 

tomto rozloučení křesťanské společenství pozdraví jednoho ze svých členů, dříve než jeho 

tělo bude odneseno a pohřbeno.224 Ačkoli smrt vždy znamená jisté odloučení, přece křesťané 

                                              
220  Srov. FIORES, GOFFI. Slovník spirituality. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1999. s. 883 
221  Srov. Pohřební obřady. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství ve spolupráci s Liturgickým 
institutem, 1999.  
222  KKC 1689 
223  Obřad posledního rozloučení se může konat jenom při pohřbu, to znamená v přítomnosti těla           
zemřelého. Pohřební obřady. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství ve spolupráci s Liturgickým 
institutem, 1999. s. 9 
224  Srov. KKC 1690 
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ani smrtí nemohou být od sebe zcela odloučeni, protože jako údy Kristovy jsou jedno 

v Kristu.225 

 Tento způsob pohřbu se v současné době vytrácí, hlavně pro potíže s dopravou, neměl 

by však zaniknout úplně. Kde je to možné, měl by jít průvod alespoň na hřbitov. Nelze-li 

použít první způsob pohřbu, nabízí Pohřební obřady další dva způsoby:226 

- obřad na dvou místech - v pohřební síni hřbitova a na hřbitově 

- obřady pouze na jednom místě - např. v domě zemřelého 

4.3 Modlitby za zemřelé 

 Pojďme jim na pomoc a vzpomínejme na ně. Jestliže Jobovi synové byli očištěni obětí 

jejich otce (srov. Jb 1,5), proč bychom měli pochybovat o tom, že naše obětní dary za mrtvé 

jim přinášejí nějakou útěchu? Neváhejme a pojďme na pomoc těm, kteří jsou mrtví, a 

obětujme za ně své modlitby.227 

4.3.1 Eucharistická oběť za zemřelé 

 Proto dal (Juda Makabejský) přinést smírčí oběti za mrtvé, aby jim byly odpuštěny 

hříchy. (2 Mak 12,45b) Církev již od prvních dob uctívala památku zemřelých, přimlouvala se 

za ně a přinášela zvláště eucharistickou oběť, aby, očištěni, mohli dosáhnout blaženého 

patření na Boha.228 

 Pochovejte toto tělo kdekoli a nedělejte si s tím starost. Jen o to vás prosím, tam, kde 

budete, pamatujte na mě u oltáře Páně.229 

 Každá eucharistická oběť se také přináší za zesnulé věřící.230 Kdykoliv kněz pronáší v 

eucharistickém kánonu anaforu, celé shromáždění vzpomíná na všechny zemřelé,231 neboť 

                                              
225  Srov. sv. Simeon Tasalonický, De ordine sepulturae. in Katechismus katolické církve. přel. KOLÁČEK, J. 
Praha: Zvon, 1995. s. 426 
226  Srov. Pohřební obřady. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství ve spolupráci s Liturgickým 
institutem, 1999. 
227  Sv. Jan Zlatoústý. Homiliae in primam ad Corinthios. in Katechismus katolické církve. přel. KOLÁČEK, J. 
Praha: Zvon, 1995. s. 268 
228  Srov. KKC 1032 
229  Sv. Monika před svou smrtí adresovala tato slova sv. Augustinovi a jeho bratrovi in Katechismus 
katolické církve. přel. KOLÁČEK, J. Praha: Zvon, 1995. s. 352 
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Bůh o jejich víře ví.232 Zde se připomínají i zemřelí, kteří pro své okolí patřili mezi nevěřící. 

Církev tu v modlitbě počítá s tím, že i ty, kdo zemřeli bez znamení víry, může Bůh přijmout 

do svého království.233 

 V anafoře se prosí také za Svatého otce a biskupy a vůbec za všechny, kteří zesnuli před 

námi, a jsme přesvědčeni, že to velmi prospívá duším, za které je přednášena prosba během 

svaté, tolik úžasné oběti… Přednášíme-li Bohu modlitby za zemřelé, i když byli hříšníky… 

představujeme Krista obětovaného za naše hříchy, snažíce se o to, aby Bůh, přítel lidí, se stal 

shovívavý k nim i k nám.234 

4.3.2 Přímluvy 

 Přímluvy na konci bohoslužby slova nebo v Denní modlitbě církve měly od počátku 

veliký význam. Podíleli se na nich jen pokřtění, neboť přímluvy byly výslovně považovány za 

modlitbu vyvoleného Božího lidu, královského kněžstva (srov. 1 Petr 2,9). Věřící se je modlí, 

vykonávají tuto službu na základě svého všeobecného kněžství,235 protože Ježíš Kristus nás 

učinil královským kněžstvem Boha Otce (srov. Zj 1,5).236  

 Kromě oslavy Boha církev v bohoslužbě přednáší prosby a přání všech věrných 

křesťanů, a nadto prosí snažně Krista a skrze Něho i Otce za spásu celého světa. A tento hlas 

je nejen hlasem církve, ale i Krista, protože modlitby jsou pronášeny jménem Kristovým, totiž 

„skrze našeho Pána Ježíše Krista“; a tak církev pokračuje v modlitbách a prosbách, které 

pronášel Kristus za svého pozemského života (srov. Žid 5,7), a které se proto vyznačují 

obzvláštní účinností.237 

                                                                                                                                             
230  Srov. KKC 1371 
231  Memento za zemřelé je obsaženo ve většině eucharistických modliteb. Chybí pouze ve smírné 
eucharistické modlitbě a ve třetí z nových eucharistických modliteb pro dětské mše. Srov. Missale Romanum. 
Edicio typica tertia. Roma: Typis Vaticanis, 2002. 
232  Srov. ADAM , A.  Liturgika, křesťanská bohoslužba a její vývoj. Praha: Vyšehrad, 2001. s. 206 
233  Srov. RICHTER, K. Liturgie a život. 2. vyd. Praha: Vyšehrad, 2003. s. 99 
234  Sv. Cyril Jeruzalémský. Catecheses mystagogicae. in Katechismus katolické církve. přel. KOLÁČEK, J. 
Praha: Zvon, 1995. s. 352 
235  Srov. Všeobecné pokyny k Římskému misálu, Česká biskupská konference, 2004  
236  Srov. RICHTER, K. Liturgie a život. 2. vyd. Praha: Vyšehrad, 2003. s. 86 
237  Srov. Všeobecné pokyny k denní modlitbě církve, ČCBK, 17 
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 Umírajícímu nebo zemřelému lze přímluvami doplnit to, co zbývá ať už v ochotě svůj 

život odevzdat Bohu, nebo v proměně přirozených pozemských dobrých skutků 

v nadpřirozené.238  

 Přímluvy jsou strukturovány tak, aby vždy poslední úmysl byl za zemřelé, nebo za 

umírající.239 Toto pravidlo se dodržuje ve všech přímluvách, ve mši svaté i v jiných 

liturgických modlitbách.240 

Modlitby za zemřelé vhodně vystihuje tato mešní píseň:  

  Odpočiňte v pokoji, po boji, duše věřící,      

  vyslyš, Bože, hlas své církve prosící, prosící. 

  Na prosby své svaté Matky odpusť jejich nedostatky;      

Kriste, pro svou drahou krev zesnulým svou lásku zjev, lásku zjev.  

  S vírou na ně vzpomínejme, z očistce jim pomáhejme,     

  budou na nás vzpomínat, až my budeme umírat, umírat.241 

                                              
238  Srov. SOUDSKÝ, V. Memento mori. in Amen. 1998, č. 11 
239  Všeobecné pokyny k denní modlitbě církve, 186 
240  Srov. Přímluvy. Olomouc: ČBK v nakladatelství Matice cyrilometodějské s. r. o., 1993.; Přímluvy, svazek 
II. ČBK v nakladatelství Matice cyrilometodějské s. r. o., 1993.; Denní modlitba církve. Řím: Česká liturgická 
komise, 1988. 
241  Píseň č. 924. in Kancionál. vydání pro arcidiecézi olomouckou a diecézi ostravsko-opavskou. Praha: 
Katolický týdeník s.r.o., 2003. 



63 

  

5 VLASTNÍ ŠETŘENÍ  

 K tomuto praktickému šetření jsem přistoupila proto, abych poznala postoj kněží a 

kandidátů kněžství k otázkám umírání a smrti. Vypracovala jsem dotazník zaměřený na 

názory o důležitosti přípravy na smrt. Ptala jsem se na zážitky s ohrožením vlastního života a 

zkušenost s přítomností u lůžka umírajícího.  

5.1 Soubor a metodika 

 Dotazník byl předložen 212 respondentům. Získáno bylo 134 vyplněných dotazníku, 

návratnost je tedy 63%. Z tohoto počtu je 66 kněží, 48 diecézních a 18 řádových, a 68 

kandidátů kněžství studujících na Cyrilometodějské teologické fakultě při Univerzitě 

Palackého v Olomouci. Kněžím byly dotazníky předány na děkanských schůzích. Kandidáti 

kněžství (dále jen bohoslovci) byli osloveni přímo v kněžském semináři v Olomouci. 

 Před předáním dotazníků respondentům byla ověřena srozumitelnost a validita 

dotazníku na souboru patnácti osob, jejichž odpovědi nebyly do studie zařazeny. 

 Výsledky byly zpracovány a při významných poznatcích vyjádřeny formou grafů. 

5.2 Výsledky 

 Data získaná z vyplněných dotazníků jsou postupně zpracována podle kategorií a 

prezentována v grafech s krátkým slovním hodnocením. 

5.2.1 Jsou otázky ohledně umírání a smrti potřebné? 

 První otázka zněla: Považujete za potřebné, aby se otázkám přípravy na smrt a umírání 

doma a v nemocnici věnovala pozornost? 

 Všichni dotázaní jsou přesvědčeni, že je nutné se těmito otázkami zabývat. Pouze jeden 

bohoslovec, z celkového počtu respondentů, nepovažuje za důležité se věnovat otázkám smrti 

a umírání.  
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5.2.2 Názor respondentů na ochotu lidí slyšet zmínku o smrti 

 Druhá otázka zněla: Domníváte se, že lidé o smrti neradi slyší a hovoří? 

Graf 1. 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 Celkem 80% kněží a 88% bohoslovců je přesvědčeno, že lidé neradi slyší, když se 

mluví o smrti a umírání. Naopak 12% kněží a 3% bohoslovců si myslí, že lidem toto téma 

není cizí. Na toto téma nemá jasný názor 8% kněží a 9% bohoslovců.  
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5.2.3 Konfrontace s bezprostředním ohrožením života 

 Tato otázka směřovala k vlastní zkušenosti respondenta: Ocitl jste se někdy Vy sám 

v situaci, kdy jste byl v bezprostředním ohrožení života? 

Graf 2.  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 Zkušenost s  bezprostředním ohrožení vlastního života má 23% kněží a 31% 

bohoslovců. Zkušenost s  ohrožením vlastního života, ale již ne tak zcela bezprostřední, má 

15% kněží a 21% bohoslovců. Tuto situaci spíše nezažilo 28% kněží a 27% bohoslovců a 

34% kněží a 21% bohoslovců takovou zkušenost vůbec nemá. Jinou odpověď neuvedl nikdo. 
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5.2.4 Má být těžce nemocný informován o tom, že jeho život je ohrožen? 

 Další otázka směřovala k informovanosti pacienta: Měl by lékař nemocného informovat, 

jestliže došlo k ohrožení pacientova života? 

 

Graf 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Přesvědčeno o tom, že lékař má pacienta informovat o bezprostředním ohrožení života, 

je 49% kněží a 41% bohoslovců. Názor, že by lékař pacienta informovat spíše měl, zastává 

29% kněží a 48% bohoslovců. Jen 5% kněží a 3% bohoslovců uvedlo, že by lékař spíše 

informovat pacienta neměl. Informovat pacienta v bezprostředním ohrožení života odmítá 5% 

kněží. Mezi bohoslovci to neodmítá nikdo. Jiný názor zastává 17% kněží a 8% bohoslovců. 

Respondenti nejčastěji odůvodňují svoji odpověď takto: 
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- pacient dostane možnost připravit se na smrt 

- každý pacient má právo na pravdu 

- člověk by měl umírat důstojně  

- včasné udělení svátostí 

- čas uspořádat si svůj život 

- čas přijmout nemoc a vypořádat se s touto situací 

- vyloučení pacientových iluzí 

- k pacientovi je třeba přistupovat vždy individuálně, každý je jiný; přihlížet k jeho 

psychickému stavu 

5.2.5 Byli respondenti přítomni při umírání nemocných? 

  V této části dotazníku jsme se respondentů ptali: Byl jste někdy přítomen u lůžka 

umírajícího? 

Graf 4.  
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     Více než jednou bylo u lůžka umírajících přítomných 51% kněží a 34% bohoslovců. Jen 

jednou bylo u umírajících přítomno 21% kněží a 34% bohoslovců. S umírajícím se nikdy 

nesetkalo 26% kněží a 29% bohoslovců. Jinou odpověď vyjádřili 2% kněží a 3% bohoslovců. 

Nejčastější pocity, které respondenti pociťovali u lůžka umírajících: 

- odevzdanost do rukou Božích, svědectví víry 

- již nemohu pomoci, rozpačitost, bezmocnost, slova nemají velký význam 

- uvědomění si vlastní konečnosti, hodnoty života 

- klid, pokoj, naděje 

- impuls k modlitbě 

- opuštění tohoto domova, závěr dokonaného života 

- smrt není třeba tabuizovat, křesťanství na ni má odpověď, vysvětlení 

5.2.6 Znalost pojmu „mozková smrt“ 

 V souvislosti s odběrem orgánů pro transplantaci od osob zemřelých po úraze je důležitý 

termín mozková smrt. 

 Proto byli respondenti tázáni: Znáte prosím výraz „mozková smrt“? 

Graf 5. 
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Výraz mozková smrt zná 35% kněží a 39% bohoslovců. Tento výraz nezná 42% kněží a 33% 

bohoslovců. Z 35% kněží a 39% bohoslovců, kteří na tuto otázku odpověděli kladně, jich 

13% kněží a 12% bohoslovců nedokázalo svoji odpověď blíže specifikovat, případně nebyla 

jejich odpověď správná. 

5.2.7 Je vhodnější, aby lidé umírali doma, nebo v nemocnici? 

 Zeptali jsme se respondentů na jejich názor: Myslíte, že pro lidi v konečné fázi života je 

vhodnější, jestliže umírají: 

Graf 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Převážná většina, 81% kněží a 83% bohoslovců, považuje za vhodnější, jestliže pacient 

umírá doma. Nemocnici, jako vhodnější místo pro umírání, označilo pouze 1% kněží a 

z bohoslovců tento názor nezastává nikdo. Jinou odpověď uvedlo 18% kněží a 17% 

bohoslovců. 
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5.2.8 Kde by respondenti chtěli zemřít 

 Další otázka zněla: Kdybyste sám věděl, že se Váš život blíží ke konci, pravděpodobně 

byste chtěl zemřít nejraději: 

 

Graf 7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Umřít doma si přeje 77% kněží a 56% bohoslovců. Umřít v nemocnici si přeje 1% kněží 

a 2% bohoslovců. 22% kněží a 40% bohoslovců si přeje umřít na jiném místě. 

5.2.9 Co by se mělo dělat, aby lidé umírali lépe 

 Zeptali jsme se respondentů: Co by se podle Vašeho názoru mělo dělat pro to, aby lidé 

umírali lépe? 
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Nejčastější odpovědi: 

- vést takový život, aby nebyl nadarmo, naučit se žít 

- zajistit, aby nikdo nezůstal v nemoci osamocen, přítomnost rodiny 

- dobře připravit nemocné na smrt 

- netrápit zbytečnými operacemi  

- být s umírajícími a poskytnout jim duchovní službu 

- respektovat a tolerovat slabosti umírajících 

- evangelizace starých a nemocných, nezapomínat na příbuzné 

- podpora rodiny a paliativní péče 

- podpora hospiců 

- lepší připravenost zdravotního personálu a rodiny 

- více hovořit o otázkách umírání a smrti 

5.3 Diskuze 

 Člověk je jediný tvor, který ví, že zemře. V každém okamžiku svého života stojí před 

reálnou možností smrti. Nevím kdy, kde a jak zemřu, ale vím, že smrt je mi blízká.242 

V uskutečněné studii téměř všichni respondenti odpověděli, že otázkám přípravy na smrt a 

umírání je potřeba věnovat pozornost. Svědčí to nejen o tom, že dotázaní kněží i bohoslovci 

jsou si vědomi závažnosti posledního okamžiku života, ale do jisté míry také o potřebě 

zabývat se podrobněji problematikou umírání a smrti – vlastní i svých nejbližších. Členové 

rodiny by o tom měli častěji společně hovořit, jak to bude, až najednou někdo z rodiny umře, 

až už tu nebude. Může se tak předejít a aspoň trošku odpomoci zármutku a učinit tuto ztrátu 

snesitelnější.  

 Smrt lze definovat jako zánik organismu, tedy také člověka.243 V jistém smyslu lze říci, 

že člověk umírá od okamžiku narození. Skutečnost, že smrtí přestává lidská existence, je 

pravděpodobně hlavním důvodem, proč se lidé v běžném životě úvahám o smrti vyhýbají. 

S obecnou skutečností tabuizace smrti244 dobře koresponduje přesvědčení čtyř pětin 

dotázaných kněží a téměř devíti desetin bohoslovců, že lidé o smrti neradi hovoří i slyší.  

                                              
242  PECKA, D. Člověk II, Řím: Křesťanská akademie, 1971. s. 253 
243  Srov. HAŠKOVCOVÁ, H. Thanatologie. Praha: Galen, 2000 
244  Více: POZAIĆ, V. Před licem smrti. Zagreb: Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove, 1990 
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 Lidé vědomě i podvědomě smrt vytěsňují a v souvislosti s tím vytěsňují také vědomí 

konečnosti vlastního života i vědomí odpovědnosti za smrt ostatních. Smrt ovšem patří 

k životu a rozhovor o smrti je do jisté míry předpokladem klidného umírání. Kdybychom 

čekali, až bude celá naše společnost ochotna o otázce smrti a umírání hovořit, nedožijí se 

zlepšení situace nejen naši nemocní, ale nedožijeme se jí ani my.245  

 Postoj ke smrti je do značné míry ovlivňován osobními zážitky, vystavení riziku smrti 

pomáhá pochopit, že smrt není jen nutný přírodní děj, ale také duchovní drama, ve kterém se 

duch povznáší nad přirozený řád a přibližuje se vědomí dalšího trvání.  Člověk je bytost 

očekávající dobro v budoucnu, a to také v budoucnu světa posmrtného.246 Konfrontace se 

smrtí člověka mění.  

         Přála bych si, abychom žili ve společnosti, v níž bude umírání patřit k životu a v níž 

péče o umírajícího bude integrální součástí života rodiny a společnosti. 

 Je pozoruhodné, jak pestré byly odpovědi respondentů na otázku, zda se již někdy ocitli 

v situaci bezprostředního ohrožení života. Čtvrtina kněží a téměř třetina bohoslovců 

odpověděla kladně. Rozdíly v odpovědích kněží a bohoslovců stojí za povšimnutí a 

z uskutečněné studie je nelze jednoznačně vysvětlit. V úvahu přichází zralejší vyjadřování 

kněží, ale také těsnější kontakt bohoslovců se zdravotnickými zařízeními. Nepochybně by 

bylo užitečné v budoucnu blíže prozkoumat vztah mezi zážitkem ohrožení života a postojem 

ke smrti.  

 Polovina kněží a čtyři desetiny bohoslovců jsou přesvědčeny, že lékař má nemocného 

informovat, jestliže dojde k ohrožení jeho života. Jestliže však u dané otázky sečteme 

odpovědi „ano“ a „spíše ano“, pozitivní přístup k informovanosti vyjádřili spíše bohoslovci. 

Požadavek na pravdivé informování je zdůvodňován zejména právem připravit se na smrt. 

         Je zarážející, že tak málo kněží souhlasí se sdělením pravdivé diagnózy. Lékaři ani 

kněží nesmí začít lhát. Co říkají, musí být pravdivé, nejsou však povinni říci celou pravdu 

najednou. Pravda může růst, pravdu může člověk objevovat. Pravda má ležet jako kámen na 

                                              
245  SVATOŠOVÁ, M. Hospice a umění doprovázet. Praha: Ecce homo, 1995 
246  Srov. PECKA, D. Člověk II, Řím: Křesťanská akademie, 1971. s. 258 
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kraji cesty – umírající ji může spatřit, ale také přehlédnout. Pravda by neměla být kamenem 

uprostřed cesty, přes který člověk klopýtne a zakopne.  

 Jak se dalo očekávat, kněží byli častěji přítomni u lůžka umírajícího než bohoslovci (51 

oproti 34 procentům). Respondenti vyjadřovali v naprosté většině spíše pozitivní pocity 

(uvědomění si vlastní konečnosti, impuls k modlitbě, odevzdanost do rukou Božích) než 

negativní (rozpačitost, bezmocnost). Je-li možné z uskutečněné sondy dělat širší závěry, 

potom je zřejmé, že dosti často se vyskytující obavy z přítomnosti u lůžka umírajícího, nejsou 

odůvodněné. Bezprostřední poznání lidského utrpení umožňuje hovořit o záležitostech 

člověka jazykem pocházejícím z přímé lidské zkušenosti.247  

         Rozvoj naší civilizace přinesl také změnu postoje ke smrti. Zmizelo mnoho sociálních 

vazeb, včetně církevních. Není samozřejmé, že se k umírajícím volá duchovní. Zároveň 

v posledních dvou až třech desetiletích vstupuje prožitek umírání znovu do obecního 

povědomí. Rozhovory s umírajícími, naslouchání a opakované návštěvy mohou přerůst 

v doprovázení na cestě. Odkud vychází podnět k takovému doprovázení? Možností je mnoho. 

Sama rodina nebo zdravotní sestra můžou přivolat kněze. Jindy si sám nemocný může nalézt 

svého průvodce.  

         Uvědomuji si, že na kněze v nemocnici jsou kladeny vysoké požadavky. Musí využívat 

různé možnosti, jak nemocným hlásat Evangelium, musí bohoslužby konat především na 

jednotlivých odděleních a prokazovat Kristem přikázanou bratrskou službu, a tak být 

nástrojem spásy. Musí velice uvažovat, jak budou tyto podstatné služby v nemocnici 

vnímány, protože zde je jiná situace než v normální farnosti. Kněz musí odpovídat na spoustu 

otázek. Mám na mysli otázku smyslu života, otázku nepochopitelného „proč?“, mnoho otázek 

víry, které se ve dnech nemoci zřejmě nedají tak snadno potlačit, jako je-li člověk zdráv, a 

obavy, které právě nemocného tak často přepadají. 

          Přesto si myslím, že rozhovory s nemocným mohou být darem nejen pro pacienta, ale i 

pro duchovního samého – obdarovávají ho životními zkušenostmi druhých. A to je i jedním 

z pramenů, z nichž kněz může čerpat sílu pro svoje působení. 

                                              
247  WOJTYLA, K. Osoba i czyn. Krakov in MRÁZ, M. Problém utrpenia a jeho riešenie v medicínskej etike. 
Trnava: Dobrá kniha, 2002 
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 Naprostá většina dotázaných kněží i bohoslovců zastává názor, že je obecně vhodnější 

umírat doma než v nemocnici. V obou skupinách respondentů převažovalo také přání, aby oni 

sami zemřeli pokud možno doma, u kněží výrazněji než u bohoslovců. V anketě se několikrát 

objevilo, že kněží nemají trvalý domov, to je snad důvod toho, proč tak často chtějí umírat na 

jiném místě.  Mezi samostatně formulovanými doporučeními převažovala doporučení na 

přítomnost rodiny při umírání, podpora rodiny a hospicového hnutí i požadavek na 

odtabuizování smrti a častější rozhovory o umírání a smrti.  

 Pro nemocného člověka i jeho rodinu dosahuje důležitost závěrečné fáze života vysoko 

nad úroveň lékařských problémů. Umírání nelze redukovat na sbírku diagnóz. Idea dobrého 

umírání bere zřetel také na vnitřní život umírající osoby. Výchovně zaměřená thanatologická 

literatura je již dostupná.248 

         Jak je možné umírat důstojně? Jestliže si lidé v nemocnici nebo doma uvědomují 

důstojnost člověka, jeho nejhlubší cenu, a proto chtějí umírajícímu být blízko a pomáhat mu. 

5.4 Závěr šetření 

 Výsledky tohoto šetření ukazují na důležitost zabývat se otázkami ohledně umírání a 

smrti. Současná společnost se nerada touto otázkou zabývá, přestože jde o otázku velmi 

potřebnou a žádoucí. Je třeba, aby pacienti byli informováni o svém zdravotním stavu zvláště 

tehdy, nachází-li se v bezprostředním ohrožení života.  Pacienti mají právo znát pravdu a 

dostávají tak drahocenný čas, aby se smířili se svými blízkými a zavčas přijali svátosti. Ti, 

kdo je doprovázejí, často pociťují bezmocnost a vlastní omezenost, ale na druhou stranu také 

útěchu a radost.  

 Pro umírající je nejvhodnější, jestliže umírají doma, mezi svými blízkými. Péče o 

umírající v domácím prostředí je složitá, a proto je třeba hledat různé cesty, jak těmto 

domácnostem pomoci. Někdy je zdravotní stav umírajícího takový, že potřebuje trvalou 

odbornou péči. Je nutné podporovat vznik hospiců a jiných léčebných zařízení, které 

poskytují paliativní péči, aby se nestávalo, že pacient umírá sám a zcela opuštěn. 

                                              
248  Např. BYOCK, I. Dobré umírání. Možnosti pokojného konce života. Praha: Vyšehrad, 2005 
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ZÁVĚR 

  Lidé v současné době umírají jinde než dříve. Jen málo umírajících stráví své poslední 

chvíle ve svém bytě. I délka období umírání se změnila. Lidé dnes umírají nejčastěji na 

následky civilizačních nemocí. Srdečních či oběhových nemocí nebo rakoviny. Při takových 

onemocněních umírání trvá většinou delší dobu, často měsíce nebo roky. 

         Mezi těmi, kdo doprovázejí umírající, zastávají důležité místo kněží. Ti mohou 

významnou měrou přispět k tomu, aby se umírání stalo nejen danou nutností, ale také cestou 

k naplnění Boží vůle. Výsledky této diplomové práce ukázaly na důležitost tohoto tématu. 

Každý kněz by se měl s otázkami umírání a smrti více seznámit.  

         Je nezbytně nutné naučit se zaujímat postoj k umírajícímu, jak hledět smrti do očí. Je 

nutné před těmito problémy nezavírat oči a nečekat, až nás smrt překvapí. Je nutné se na ni 

vědomě připravit a přejít pak s klidnou myslí na druhý břeh tam, odkud se ještě nikdo nikdy 

nevrátil. 

         Co znamená doprovázení umírajících? Znamená to, že nenecháme člověka na tomto 

úseku jeho životní cesty samotného. Doprovázení znamená, že tomuto konkrétnímu 

neopakovatelnému nemocnému nabídneme, že ho budeme, bude-li chtít, doprovázet a že 

zůstaneme u něho. Doprovázení znamená, že u umírajícího zůstaneme, jestliže bude jeho tělo 

potřebovat pomoc, že nebudeme nevšímaví, jestliže si jeho duše bude žádat útěchu, že 

budeme při něm, jestliže bude potřebovat radu a pomoc v praktických otázkách svého života, 

a že budeme v neposlední řadě naslouchat, abychom nepřeslechli vyslovené i nevyslovené 

otázky, týkající se smyslu, viny, Boha. Doprovázení znamená, že těžce nemocný člověk 

nemusí prožívat tento úsek svého života osaměle a stísněně, že není odkázán jen sám na sebe. 

 Téma umírání a smrti se v naší společnosti většinou odmítá, proto je potřeba o této 

problematice více mluvit a v katechezích a homiliích ukazovat na hodnotu křesťanského 

utrpení a smrti. Je nutné podporovat rodiny, které se starají o těžce nemocné. Toto je důležitá 

pastorační činnost, na kterou je třeba se zaměřit. Jak vyplynulo ze šetření (kap. 5), naprostá 

většina respondentů si myslí, že je nejlépe, když těžce nemocný umírá v domácím prostředí, 

mezi svými blízkými. Někdy však zdravotní stav pacienta nedovoluje domácí péči a tento 
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pacient potřebuje odbornou lékařskou pomoc. Proto je důležité podporovat hospice a jiná 

zdravotní zařízení, která poskytují kvalitní prostředí pro důstojné umírání.  

 Kněží se často setkávají s umírajícími, ale i s jejich příbuznými, kteří od nich očekávají 

duchovní pomoc. Aby bylo možné tuto pomoc účinně poskytnout, je třeba osvojit si základní 

pravidla a dodržovat je. Je zapotřebí dále se vzdělávat, a to hlavně v oblasti psychologie a 

mezilidské komunikace. Často se nejedná jen o duchovní pomoc, ale může jít i o 

evangelizaci, neboť mnohdy přichází nevěřící příbuzní, kteří hledají nějaké povzbudivé slovo, 

oporu v této nelehké situaci.  

 Pomoc pozůstalým v jejich smutku je podstatnou složkou křesťanské služby. Slova 

povzbuzení na základě křesťanské víry a vyjádření soustrasti jsou pro pozůstalé jako hojivý 

balzám na zraněná srdce. „Těšit zarmoucené“, to je skutek duchovního milosrdenství, a to 

v každé době. 

         Nakonec bych vás ještě chtěla ujistit, že sedět na posteli umírajících je dar. Doprovázení 

není vždy lehké, vyžaduje mnoho trpělivosti, ale na druhé straně doprovázející mají šanci růst 

i zrát a poznat smysl svého konání. 
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Priests play a very important role among those who accompany the dying. They can be 

helpful not only in standing by the natural necessity but they also can be significantly 

instrumental in the fulfilment of the will of God. The outcome of the thesis demonstrates the 

importance of the subject. Each priest should be more familiar with the matter of dying and 

death. It is indispensable to learn to adopt an attitude towards the dying and realize what it is 

like to be on the brink of the death. It is necessary to take a firm stand and not to wait till the 

death comes. It it necessary to consciously prepare for the death and to cross to the other side, 

from where no one has returned, with calm mind. Often, the priests meet not only the dying, 

but also their relatives, who expect their spiritual help. To effectively provide such a help, it is 

necessary to acquire basic rules and observe them carefully. It is necessary to further educate 

themselves, primarily in the field of psychology and interpersonal communication. It refers 

not only to the spiritual help, but also to evangelization since unbelieving relatives also often 

come, expecting a few heartening words and support in their hard life situations. Help to the 

berieved in their sadness is a substantial part of the Christian service. The heartening words 

based on the Christian faith as well as expressions of condolence are a real balm to the 

wounded soul. To “comfort the saddened” is a deed of spiritual mercy in any time. 

Eventually, I would like to assure you that sitting on the bed of the dying is a gift sent from 

above. Accompanying is not always easy and requires much patience, on the other hand, 

however, the companions have a chance to grow and mature, as well as to discover the 

meaning of their actions. 


