
Milé maminky, blíží se velikonoční svátky, které jsou vrcholem celého církevního 

roku. Opět si připomeneme poslední dny Ježíšova pozemského života a Boží lásku 

k nám.  

Katechismus katolické církve podstatu Velikonoc líčí takto: „Ve velikonočním 

tajemství jsou dvě hlediska: Svou smrtí nás Kristus osvobozuje od zla a hříchu, svým 

vzkříšením nám zjednává přístup k novému životu a otevírá nám nebe.“  

Slavení velikonočních tajemství je tedy vyjádřením naší vděčnosti Bohu Otci za dar 

spásy a nového života v Ježíši Kristu a prohloubením našeho pouta s ním, především 

skrze obnovu našich křestních slibů.  

Letošní slavení, podobně jako v minulém roce, bude bohužel v omezené formě. Týká 

se to jak počtu osob, které se budou moci zúčastnit liturgie v kostele, tak samotného 

průběhu obřadu, který bude probíhat ve zkrácené formě.   

Zodpovědnost za dobré prožití těchto svátků se tedy více posouvá z kostela do našich 

domovů. Jako by Bůh nám chtěl tímto připomenout, že podstata náboženského 

života se odehrává právě v rodinách, že víra přichází k nám především skrze 

prostředí, ve kterém vyrůstáme. V tomto smyslu letošní Velikonoce budou zkouškou 

rodin, nakolik ony samy dokážou slavit tyto nejdůležitější křesťanské svátky. Naše 

domovy se teď stanou „domácí církví“, prvním prostředím, kde Pán chce působit.  

Proto se modlím, abyste toto Ježíšovo pozvání ke slavení doma přijali. Věřím ve vaši 

kreativitu a otevřenost vůči vedení Duchem svatým. Pán vás i o těchto „zvláštních“ 

Velikonocích chce obdařit sebou. Znovu vás vyvést z vašeho „Egypta“ k nové 

svobodě.  

Prožívání bohoslužeb doma, zprostředkovaných televizí či internetem, je pro nás 

v tomto těžkém čase pandemie obrovským požehnáním. Mnozí jsme objevili, kolik 

krásných věcí se dá tímto způsobem sledovat. Mše svaté a jiné pěkné náboženské 

pořady se teď staly veřejnou záležitostí a Pán takto oslovuje i lidi, kteří by do kostela 

nikdy nepřišli.  

Nicméně mše svaté prožívané doma nejsou cílem liturgické modlitby církve a měly by 

v nás rodit touhu po reálné účasti na mši svaté v kostele, ve farním společenství, a po 

přijetí svátostného Pána Ježíše v eucharistii, jak to jen bude možné. Buďme Bohu za 

ty přenosy zprostředkované masmédii vděční, ale máme mít i jasné vědomí, že jsou 

to jen dočasné formy modlitby, které nikdy nenahradí reálnou účast na mši ve 

společenství lokální církve.  



V křesťanství jde o faktické, živé společenství lidí, a ne o virtuální setkání.  

Víra sice předpokládá náš osobní vztah k Bohu, je do určité míry osobní záležitostí, 

ale to neznamená, že plně soukromou. Víru jsme obdrželi díky živému společenství 

věřících lidí a je potřeba ji udržovat a v tomto společenství prožívat. Víra společenství 

přirozeně vytváří, v něm se formuje, prohlubuje a zraje.  

Proto v apoštolské exhortaci Gaudete et exsultate papež František píše: „Pán 

zachránil lid v dějinách spásy. Nikdo se proto nespasí sám, jako izolovaný jedinec, ale 

Bůh nás přitahuje a počítá se složitým tkanivem meziosobních vztahů, které vznikají v 

lidské společnosti: Bůh chtěl vstoupit do lidové dynamiky, do dynamiky lidu.“  

Víra je společným putováním. Je cestou, na které potřebujeme modlitbu, svědectví a 

oporu druhých. Sám Pán Ježíš v evangeliu říká, že když se modlíme společně, naše 

modlitby budou obzvlášť vyslyšeny (srov. Mt 18,19–20) a slibuje svoji zvláštní 

přítomnost právě ve společenství (srov. Mt 18,20). 

Jak tedy prožívat mši svatou doma, jak se modlit před televizorem?  

Zeptal jsem se na to svého otce, který letos oslavil 81. narozeniny. Odpověď byla 

jednoduchá: „Prožívám ji tak, jako bych byl v kostele. Všechno, co by mě mohlo rušit, 

vypínám. Začínám znamením kříže, při čtení evangelia a přímluv vstanu, klekám, když 

všichni klekají, duchovně přijímám svaté přijímání a děkuji Pánu Ježíši za to, že je se 

mnou. Mše svatá je pro mě také příležitostí modlit se za druhé…“  

To stejné doporučuji i vám. Protože vnější gesta podporují to, co prožíváme v nitru. 

Mše svatá není soukromou meditací, je to společná modlitba a k jejímu prožívání 

tato vnější gesta patří. 

Co by pro nás křesťany mělo být v tomto těžkém čase pandemie nejdůležitější?  

Nejdůležitější je být stále blízko Boha. Když jsme s Ním, On nám otvírá oči a uši, 

vnuká nám svou moudrost, vede nás.  

Když jsme s ním, objevujeme věci, na které bychom sami nepřišli. V jeho blízkosti 

máme také vnitřní sílu žít lépe.  

Čas pandemie je časem, kdy je potřeba pozorněji naslouchat, co nám Bůh chce říci.  

Přeji vám požehnané Velikonoce, modlím se za vás a ze srdce vám žehnám! 

o. Mariusz 

 


