
Nově objevit slavení neděle a svátků 

 

K čemu nás tato krize více přiblížila, je i bližší poznání toho, jak běžně ztotožňujeme slavení 

eucharistie s přijímáním eucharistie. Jistá současná „lehkost“ podmínek k přijímání 

eucharistie je pochopitelná, když vezmeme do úvahy pravidlo kyvadla, totiž že jedna 

extrémní poloha vnitřního postoje k eucharistii v dějinách zbožnosti je překonávána jinou. To, 

že přijímání eucharistie bylo spojováno v běžné pastorační praxi s nutností se vždy před 

přijímáním vyzpovídat, vedlo k tomu, že ve zbožnosti Božího lidu se zakořenila představa 

přijímání eucharistie jako něčeho výjimečného, čeho je běžně člověk schopen mimo klášter 

jen jednou či dvakrát do roka. Tato tendence byla postupně překonávána praxí, která 

doporučovala měsíční svatou zpověď, často spojenou se zaslíbeními, která byla vnitřně 

propojena s úctou k Božskému Srdci Páně. Můžeme hovořit o epochální reformě iniciované 

sv. Piem X., která nastartovala největší změnu zbožnosti v katolické církvi druhého tisíciletí. 

Kyvadlo duchovní vnímavosti se dostalo do jiné extrémní polohy, totiž že účast na mši svaté 

je spojena s přijímání eucharistie bez nároku propojit vnitřní život s rozhodnutími v naší 

všednosti a každodennosti. Přijímání se stalo znamením plnohodnotné přináležitosti ke 

společenství církve. Tendence samotná je správná tehdy, když není zároveň opomenuta 

nutnost osobního morálního nasazení spojená s kvalitou duchovního života, askezí 

provázanou se skutky tělesného a duchovního milosrdenství, a konečně i s celou oblastí lásky 

k bližnímu. Kořen možného rizika je nutné hledat ještě jedné v oblasti: ve vyprázdnění obsahu 

pojmu a události svátku, včetně neděle, jako silné doby milosti, která je člověku darována. 

Fenomén ztráty svátečnosti je propojen s kulturními proměnami, které stírají rozdíl mezi 

všedním dnem a svátkem. Svátek je nahrazen zábavou, která proudí k člověku v podobně 

cílené a pečlivě připravované konzumace značně přebujelého zábavního průmyslu. Situaci 

pandemie můžeme interpretovat z těchto hledisek i jako test kvality našich katechezí před 

udělením svátostí (preevangelizace, konverze, katecheze, pastorace svátostmi), test účinnosti 

postupů vedoucích k uschopnění k životu ze svátostí, test hloubky zakořenění mystagógie 

v naší pastoraci a zkoušku svědectví dnešní generace křesťanů o jediném Kristově kněžství 

v církvi zjevné v komplementaritě všeobecného a hierarchického kněžství, kterou máme 

předat generacím následujícím. Je třeba se ptát, jak propojit hlad po eucharistii s žízní po 

společenství. Zdá se, že tato otázka je klíčová i pro hledání našeho vnímání a prožívání 

liturgie. Můžeme se tedy ptát: k jaké formaci našich farností a místních církví máme 

směřovat, abychom je připravili na budoucí zkoušky, jimiž prochází naše generace čelící 

pandemii Covid-19. 

 


