
Nově objevit duchovní svaté přijímání a zpověď touhy 

 

Modlitba je vždy i modlitbou Krista Velekněze, který se ujímá naší modlitby. Ale nejsme 

navyklí tuto modlitbu nazývat přijímáním (Kristus přijímá naše záměry, které mu 

odevzdáváme, a činí je součástí své oběti). Je-li modlitba v Duchu Svatém, je tedy i duchovní 

(duchovní je to, v čem je přítomen Duch). Proto můžeme soukromou modlitbu nebo 

soukromou četbu liturgických textů nazývat i duchovním přijímáním. Je třeba se učit dobře 

rozumět tomu, co duchovním svatým přijímáním můžeme nazývat právě proto, že samotné 

označení se vžilo pro praxi, která byla do církve vnášena z důvodů, ke kterým živá tradice 

církve zaujala v době sv. Pia X. kritický pohled. Nadto můžeme hovořit o tom, že reforma 

časného a častého svatého přijímání se vůči této spirituální deformaci vymezila. Předchozí 

zploštěný pohled na přijímání eucharistie hluboce poznamenal i katolickou neoscholastickou 

morálku novodobým racionalismem. Duchovním přijímání totiž byla nazývána restrikce 

přijímat Krista častěji a pravidelně i těm, kteří se účastnili denně slavení eucharistie, 

především v ženských klášterech 17. a 18. století. Kněz, který sloužil mši svatou, zároveň 

přijímal eucharistii. Ti, kteří se jeho celebrace účastnili, byli zváni k duchovnímu svatému 

přijímání z důvodů rigidního posuzování vnitřních dispozic přijímajícího člověka. To dalo 

posouzení povahy mravní čistoty, nehodnosti a hříšnosti neosobní a jednostranně právně 

pedantské předpochopení. Především řeholnice byly odrazovány od přijímání eucharistie 

z důvodů nehodnosti a tato jejich nejistota byla navíc posilována formací, upřednostňující 

správně nezbytnost niternosti (obrácení srdce) před tradičním monistickým viděním opřeným 

o bohoslužebný řád garantující objektivitu liturgie. Liturgie byla pramenem a vrcholem života 

církve chápána v tomto stylu života jako dostačující životní forma bez dalšího. Rozdíl mezi 

spiritualitou zprostředkovanou niterností a spiritualitou zprostředkovanou vnějšími formami 

byla natolik vyhrocován, že v některých projevech utváření životního stylu křesťana byly 

stavěny polemicky proti sobě. Tento už v antice rozvíjený životní styl uvažování o liturgii, 

pěstovaný v klášterech, byl vtělen do liturgických textů a rozvinut do bohatě rozvrstvených 

alegorií, které učinily z liturgie preferovanou formu života křesťana. Obrat v této mentalitě 

přinesla mohutná reformní vlna žebravých řádů (františkánská a dominikánská mystika) 

v době vrcholného středověku a druhá vlna reformy nesená jezuitským řádem na počátku 

novověku, které přečetly stejnou tradici jiným způsobem tím, že vzaly vážně nutnost obrácení 

srdce, a s tím související personalizaci objektivního liturgického dění, které zahrnuje i její 

socializaci. Součástí reformy započaté Druhým vatikánským koncilem je i tento přítomný 

(často uměle polarizovaný) rozpor dvou vzájemně nutně komplementárních životních stylů, 

který spojuje zprostředkování podstaty křesťanské existence (život v Kristu) liturgií, kterou 

nelze zjednodušeně omezit toliko na vnitřní postoj obrácení srdce nebo jen na její 

institucionálně zakotvenou objektivní povahu. Dnes je třeba objasňovat smysl duchovního 

svatého přijímání argumentací, která posiluje chápání liturgie jako společnou událost spojující 

jednotlivce s Kristem a celou církví, z křesťanské existence. Obrácení srdce jako vnitřní akt 

jednotlivce je nutnou a nenahraditelnou součástí liturgického dění, které se týká celého 

člověka s jeho tělem, duší a srdcem, člověka v jeho vztazích a sociálních vazbách, s jeho 

tělesnými smysly a institucionální identickou přináležitostí k církvi a Božímu lidu. Propojení 

niternosti, tělesnosti a institucionální povahy nikdy nepřestávající reformy bohoslužebného 

dění v církvi není volitelné, nepovinné nebo jen dobrovolné, nýbrž je pastoračním 

imperativem obnovy života a poslání církve. Proto duchovní svaté přijímání nemůže být 

chápáno, má-li být pochopen jeho plný význam, jen jako bezprostřední reakce na danou 

situaci, ale musí se stát součástí inteligence tradice, která je normotvorná, totiž ukazující 

konkrétní cestu k dovršení spásy. Je proto důležité, aby pastorační instrukce a katecheze, 



týkající se duchovního svatého přijímání a přijetí svátosti smíření touhy, vedly ke 

zprostředkování mezi zvnitřněním duchovního života a její osobně garantovanou 

věrohodností víry a mezi jejími vnějšími liturgickými projevy. Nejedná se o nic menšího než 

propojení moudrosti víry projevené v antickém či monistickém vidění liturgie s moudrostí 

víry člověka moderní doby, který v sobě nese nové požadavky na jeho osobní integritu 

vyjádřenou antropologickým obratem, jehož nositelem se západní civilizační okruh stal. 

Pokud se srdce nezmění, instituce se nikdy nepromění. Ale bez obnovené disciplíny 

institucionálních orgánů a forem srdce může být uvedeno snadno v omyl či vrženo do iluzí. 

Protože člověk nikdy není jen jeho racionalita nebo jen jeho vnímavost (smyslová, emotivní, 

intuitivní), ale je také jeho tělo, jeho ústa a jeho ruce. Liturgická reforma a církevní reforma, 

která by opomíjela propojenost (harmonii v Duchu), by byla odsouzena k neúspěchu v samé 

podstatě toho, co člověk je: jednota těla, duše a Ducha.  

 

 


