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„Ti, kdo věří, nepotřebují vysvětlení. Těm, kdo nevěří, žádné vysvětlení nestačí.“ 

Důležitý je důvěrný vztah s Kristem 
Ze sedmi svátostí je právě EUCHARISTIE tou nejčastěji přijímanou. Jak 
eucharistii správně rozumět a co pro život věřícího znamená, se redakce 
Katolického týdeníku zeptala známého autora duchovních knih, 
karmelitána P. Vojtěch Kodeta. 

� Pro církev jako spole čenství je eucharistie jakousi základní 
svátostí – k setkávání v ěřících i ke slavení všech ostatních svátostí 
dochází nej častěji p ři mši svaté. Pro č je práv ě eucharistie pro církev tak 
důležitá?  

Eucharistie a její slavení jsou pro nás tak důležité, protože je to neustále 
trvající zpřítomnění Ježíšova života a všech jeho tajemství. Je to zpřítomnění 
jeho vtělení, jeho oběti za nás, jeho zmrtvýchvstání, stálé zpřítomnění jeho 
služebné lásky vůči nám. Skrze účast na eucharistickém slavení se smíme 
ustavičně spojovat s Ježíšem a zakoušet jeho nejdůvěrnější projevy lásky. 
Kdybychom ke svému životu zde na zemi eucharistii nepotřebovali, Pán by ji 
pro nás neustanovil. Náš Pán vykonal tento největší ze všech svých zázraků 
také proto, aby s námi mohl být co nejúžeji spojen a aby nám byl takto posilou 
v našem životním zápasu. 

� Někteří věřící však mají eucharistii spojenou jen s pln ěním 
povinností: v ědí, že musí být v ned ěli na mši a alespo ň jednou za rok  
u přijímání. Jak se ochuzují, pokud neusilují o nic víc ? 

Jako mladý kněz jsem v jedné farnosti na kůru místního kostela našel 
nápis, že platně se celé mše svaté účastní ten, kdo přijde před kázáním  
a neodejde dříve než po svatém přijímání. Přišlo mi to tehdy hodně „mimo 
mísu“ a taky mi to bylo líto. Účast na nedělním slavení eucharistie ve 
společenství místní církve jistě není tím největším přikázáním. Tím je a vždy 
bude milovat Boha celým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí a ze 
všech svých sil, a milovat bližního jako sebe sama. Slavení eucharistie pro 
mne ale může být velikým darem a také vzájemným projevem 
naší lásky s Ježíšem. Jestli mě Pán zve k prožívání našeho 
nejdůvěrnějšího vztahu právě skrze slavení eucharistie, je 
přemýšlení o tom, jestli jsem splnil svou povinnost a kdy je ještě 
mše platná a kdy už ne, velkým nepochopením tohoto tajemství. 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 
8.6. 

Pondělí 10. týdne  
v mezidobí St. Jičín 17:30 

za † Jana a Martu Rosovy, 
Marii a Miroslava Mertlovy, 
Pavla Bartka, za živou rodinu 
a za dar zdraví 

Úterý 
9.6. 

Památka sv. 
Efréma Syrského St. Jičín 17:30 

na úmysl otce biskupa 
Františka Václava 
Lobkowicze 

Středa 
10.6. 

Středa 10. týdne  
v mezidobí 

Loučka 16:00 mše svatá 

St. Jičín 
17:30 
 
18:30 

za † Jana Šuláka a za celou 
rodinu 
modlitební společenství 

Čtvrtek  
11.6. 

Památka sv. 
Barnabáše, 
apoštola 

Petřkovice 17:00 mše svatá 

Bernartice 17:30 
za † Antonii Kyselou, 
manžela, † syny a dcery a za 
duše v očistci 

Pátek 
12.6. 

SLAVNOST 
NEJSVĚTĚJŠÍHO 

SRDCE 
JEŽÍŠOVA 

St. Jičín 17:30 za rodinu Vahalíkovu 

Bernartice 17:30 

na poděkování P. Bohu za 90 
let života s prosbou o další 
Boží ochranu a pomoc, za  
† manžela a dceru Pavlu 

Sobota 
13.6. 

Památka 
Neposkvrněného 

Srdce Panny Marie 
a svatého Antonína 

z Padovy 

Bernartice 7:30 
na poděkování Pánu Bohu za 
35 let společného života 

Loučka 8:00 mše svatá 

St. Jičín 17:30 

za † Bohuslava Furmánka, 
manželku, 2 syny, † rodiče 
z obou stran a Boží 
požehnání 

Neděle 
14.6. 

11. NEDĚLE 
V MEZIDOBÍ  

St. Jičín  7:45 

za † rodiče Aloise a Žofii 
Závadovy, rodiče z obou 
stran, živ.rodinu Štajnarovu, 
Boží ochranu a Panny Marie 

Bernartice 9:15 
za děti, které dnes poprvé 
přijmou Pána Ježíše 

St. Lhota 10:00 mše svatá 



� Nemůže v pozadí malého zájmu o p řijímání Krista v eucharistii také 
stát, že v ěřící této svátosti často vlastn ě nerozum ějí?  

Určitě to tak může být. Je otázka, čí je to vina. Většina našich věřících si vůbec 
neuvědomuje, že zodpovědnost za jejich vzdělání ve víře nenese na prvním místě 
ani pan farář, ani rodiče, ale oni sami. Kněz to může ulehčit, nebo znesnadnit. Jistě 
je to ale také nedostatkem zkušenosti. Kdyby byli mnozí naši věřící hlouběji 
uvedeni do tajemství eucharistie a byli vtaženi více do jeho prožívání, toužili by 
stále více nejen se o eucharistii něco dalšího dovědět, ale hlavně se s Ježíšem  
v tomto tajemství setkávat stále víc, zakoušet tak na sobě blízkost jeho lásky a moc 
Boží k naší proměně a uzdravení. 

� Asi nejobtížn ěji se tyto skute čnosti zprost ředkovávají d ětem. Máte 
nějaký recept, jak s nimi o eucharistii a prom ěňování mluvit?  

Jsou lidé, kteří to s dětmi umí. Ty je třeba podporovat a dát jim prostor, aby se 
jim mohli věnovat. Kdybych to měl dětem vysvětlovat sám, určitě bych jim 
nevysvětloval teologický základ proměnění, ale vždy bych mluvil o Ježíšově lásce  
k nám, abych probudil jejich touhu na tuto lásku odpovědět. Také bych se nesnažil 
udělat mši svatou dětem zábavnější. Přílišná snaha udělat ze mše zábavný podnik 
pro děti je podle mne jen na škodu – jednak to hraničí se 
znevážením eucharistie a jednak tím těžko můžeme konkurovat 
zábavným programům, které se dnes dětem nabízejí. Je třeba 
jednoduchým a přesvědčivým způsobem mluvit o tom, co to pro 
nás znamená, a snažit se to dětem na jejich úrovni předat. Dát jim 
okusit ze světa nás dospělých to, čeho si sami nesmírně vážíme  
a co je pro nás velmi drahé. 

� Hlavní p řekážkou v p řijímání eucharistie je pro katolického k řesťana 
hřích. Podle čeho může věřící poznat, zda ješt ě „m ůže k přijímání“, nebo  
„už je na čase zajít ke zpov ědi“?  

Děti dobře vědí, kdy mají špinavé nebo černé srdíčko, protože jsou upřímné  
a nekomplikované. Také vědí, že je třeba Pána Ježíše poprosit za odpuštění, 
protože jen on to může napravit. Kdo je upřímný před Bohem a své svědomí 
vychovává a nepřehlušuje, dobře ví, kdy stačí, aby sám Pána poprosil o odpuštění, 
a kdy už má jít ke svátosti smíření. 

� Jistá omezení na p řijímajícího klade i eucharistický p ůst. Jaká jsou 
jeho pravidla?  

Současná praxe eucharistického postu je velmi prostá. Hodinu před svatým 
přijímáním se vlastně postí každý, kdo nesvačí ještě ve dveřích kostela. Je to 
stejně mimo, jako když někdo řeší, kdy je ještě účast na mši platná a kdy už ne. 
Souvisí to s hlubokým nepochopením tohoto tajemství. Příprava na slavení 
eucharistie přece nespočívá jen v přesném dodržení eucharistického postu. 

� Navzdory tomu z ůstává práv ě otázka eucharistie 
jednou z p řekážek ekumenismu. Pro č nemohou katoli čtí 
křesťané přijímat i v jiných církvích?  

Přijímání eucharistie je nejvyšším projevem vnitřní jednoty  
a toho nejdůvěrnějšího vztahu nejen s Kristem, ale se 

společenstvím věřících. Bylo by falešné předstírat navenek jednotu, která 
uvnitř není. Klamali bychom tím sebe i ostatní kolem nás. Je to podobné, jako 
když se lidé tváří jako manželé, žijí spolu, ale manželé nejsou. Nemožnost 
přijímat v jiných společenstvích je zviditelnění naší skutečné nejednoty a tato 
bolest nás má vést k modlitbě a úsilí o jednotu. Nejednota se nepřekoná 
tvářením se, že není. 

� Jak je ale zaru čeno, že tuto jednotu mezi sebou mají katoli čtí 
věřící shromážd ění při mši svaté?  

Vnitřní jednotu lze velmi těžko posoudit. Může se stát, že se najdou mezi 
našimi věřícími různé důrazy na chápání a prožívání eucharistie. Jednota víry 
by ale měla být splněna. Vnějším vyjádřením této jednoty je Vyznání víry, 
které se modlíme při každé nedělní mši svaté a o slavnostech. Tuto jednotu 
víry ale nesmíme zaměňovat s uniformitou. Součástí života katolické církve 
byla vždy jednota v různosti. Tato různost se ovšem nikdy netýkala obsahu 
víry, nýbrž různosti ve vnějším projevu, a to i v různém liturgickém slavení. 

/Rozhovor s P. Vojtěchem Kodetem O.Carm. pro Katolický týdeník 2/2014/ 

 

� Proč člověk nežije jen z chleba? 

„Nejen z chleba žije člověk, ale z každého slova, které vychází z Božích 
úst“ (Mt 4,4 podle Dt 8,3). [2835] 

Tato slova Písma nám připomínají, že člověk zakouší i hlad duše, který 
nelze utišit hmotnými prostředky. Člověk může umřít hladem bez chleba, 
ale může umřít i proto, že se mu dostalo pouze chleba. Proto se tato prosba 
týká také hladu po Božím slově a po Kristově těle. Naši duši živí ten, který 
má „slova věčného života“ (Jan 6,68) a který je nepomíjivým pokrmem  
(srov.Jan 6,27) – EUCHARISTIÍ. 

Různá oznámení 

V sobotu 13.6.2015 se uskuteční DEN LOUČKY 2015. V prostorách ORLOVNY proběhne 
turnaj smíšených čtyřčlenných družstev v BOWLINGU a zároveň bude možnost se 
zúčastnit turnaje ve stolním tenisu. Na turnaje v BOWLINGU a ve STOLNÍM TENISU  
je možné se přihlásit  telefonem - Jan Šimíček,  mob. 737 249 408. 


