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 Pokaždé, když si představím, že bych jako 
kněz nemohl vysluhovat eucharistii, je mi 
z toho smutno a cítím se odděleně – od 
světa, od lidí, od Boha. Eucharistie je hos-
tinou lásky, milosti a pokoje. Je to hostina 
natolik svatá, že náš lidský rozum před 
touto „absolutní skutečností“ kapituluje. 
Duše se nehne, duch setrvává v bázni 
a tělo jen tiše dýchá. „Absolutní skuteč-
nost“ je skutečnost Božská. 
Středověká scholastika si vybudovala 
svůj pevný aristotelsko-tomistický ná-
hled na eucharistii (nauka o transsubstan-
ciaci), ale starokřesťanská doba nic 
takového nezná. První církevní otcové 
o ní hovoří více dynamicky, jakožto o dě-
ní. Hemží se to tam pojmy jako „meta-
balein“, „metapoiein“, „transelementa- 
tio“ aj. Spíše než „přepodstatnění“ 
a „proměna“ je to ale „sjednocení“!  
Starokřesťanská proměna je pojatá ja-
kožto zmocnění se, osvojení si. Jako 
Božský Logos přijal tělo z Marie Panny, 
tak podobně sestupuje svatý Duch na 
předložené dary chleba a vína a tyto jsou 
vzaty do držení Logu, který je životo-
dárně ovládá, dostávají „pneumatickou 
sílu“. Můžeme si to představit blíže asi 
tak, že Duch svatý sestupuje a „proniká“ 
prvky (látky) svaté Večeře, činí je tělem 
a krví Krista v absolutním Tajemství 
(„mystérion“) sjednocení. 
Chléb a kalich s vínem tak dostávají 
zcela nový smysl, avšak tento nový smysl 
není dán člověkem, ale Bohočlověkem, 
jak říká E. Schillebeeckx (1914–2009). 
Alexander D. Schmemann (1921–1983) 
dodává, že ačkoli jsme „závislí“ na po-
travě a musíme jíst, tak část naší potravy 
se již stala „potravou nesmrtelnosti“. 
Je to Slovo, které jíme, je určeno jakožto 
pokrm těla a krve k tomu, abychom jej 
přijímali jakožto realitu, která se vymyká 
všemu ostatnímu, co můžeme jakožto 
pokrm přijímat. Jde o nebeský pokrm, 
který nikdo z nás není hoden přijmout. 
V úžasu se pozvedají svaté dary. Chléb 
a kalich. To, co je pouze pro svaté. Ale 
nikdo není absolutně svatý mimo Pána 
Ježíše Krista! Schmemann říká, že na lid-
ské úrovni tak neexistuje nic, co by nás 
mohlo učinit hodnými k přijímání těchto 

svatých darů. Proto je to Svatost Kris-
tova a nikoli naše, co z nás „tvoří“ svaté 
a tím i „hodné“ k přistoupení ke chlebu 
a kalichu, k přijetí darů, které nakonec 
přijímáme proto, abychom se svatými 
stali (!). 
Sv. Jan Kasián píše, že se nesmíme vy-
hýbat přijímání z důvodu, že se považu-
jeme za hříšné. Právě proto k němu 
musíme přistupovat častěji kvůli uzdra-

vování naší duše a kvůli očišťování 
ducha. Je lepší přijímat každou neděli 
než být zaslepený pýchou v domnění, že 
například po roce se staneme hodnými 
k přijímání. Kdykoli však přijímáme, 
máme přistupovat s pokorou a s vírou. 
Předpokladem je vědomí naší nehod-
nosti. Naše nehodnost však nemá být dů-
vodem k odmítnutí přijímání, neboť 
v odmítnutí zavrhujeme Božský dar 
lásky, smíření a života! Je lepší myslet na 
to, že eucharistie nás očišťuje. 
Našich úst se dotýká to, co není pouhým 
předmětem mezi předměty, ale to, co je 
osobním darem a pokrmem – tím vším je 

Ježíš Kristus – dar a darující. Eucharistie 
plane ohněm svatého Ducha. Ten sálá 
teplem lásky, rozlévá se a napájí nás. Eu-
charistie je v tomto smyslu současně pla-
menem, ale i pramenem! 
Eucharistie – to je Kristus – který je tichý 
a pokorného srdce. A ticho léčí, obvazuje 
a zaceluje naše rány. Přináší mír, klid 
a pochopení – jedním slovem přijetí. Ono 
totiž v přijímání darů těla a krve nejde 
snad vposledku ani o naše lidské přijí-
mání, ale jde o to, že nás přijímá Boho-
člověk. To my jsme ti, kteří jsou při- 
jímáni!  
Eucharistie je výrazem jednoty, přijetí 
a sjednocení těch, kteří jsou rozdílní. 
A když říkám „rozdílní“, tak tím mám na 
mysli zcela rozdílní, neboť nejde jen o to, 
že je přijat ten, kdo stojí vedle nás, ale 
také ten, kdo již zesnul. V eucharistii se 
sjednocujeme se všemi křesťany ze 
všech časů a míst, neboť v Bohu jsou 
všichni živí. Dokonce, když půjdeme 
ještě dále, tak lze říct, že v eucharistii se 
sjednocujeme s celým stvořením – je to 
kosmické dění, protože zde není odděle-
nost od světa. Chléb a víno jsou kulturní 
produkty člověka, ale svůj původ mají 
v tom, co jsme nevytvořili. Pocházejí 
z darů, které nám v posledku daroval 
Bůh. Bohu tak nakonec nemáme „co“ 
nabídnout, ale když mu nabídneme své 
prázdné dlaně, tak On je přijme a naplní 
hmatatelnou radostí. 
Zmíněný Schmemann také říká, že tra-
gické redukce a různé defekty je možné 
překonat a léčit pouze tam, kde se eucha-
ristie a přijímání stanou centrem křesťan-
ského života. To je výzva pro nás 
všechny. Může nás rozdělovat spousta 
trapných věcí, které jsou na první pohled 
důležité, ale to skutečně důležité je pouze 
to, že nás dokáže spojit eucharistie. Jen 
v ní se odehrává Tajemství, které překo-
nává strachy, tiší bolesti, dává lásku a je 
lékem nesmrtelnosti. 
Ve staré církvi byla účast na přijímání 
těla a trve Páně také výrazem aktualizace  
členství v církvi samotné. Možná i z toho 
v otázce pokání lze společně se Schme-
mannem odvodit, že skutečné pokání se 
nezačíná egocentricky tím, že se budeme 
zaobírat sebou, ale tím, že budeme kon-
templovat svatost Kristovského daru. 
Totiž – že se vydáme na pouť k nebeské 
realitě, ke které jsme všichni voláni. 

Filip Gorazd Martinek 

Eucharistie spojuje
Odvážím se zde napsat, že eucharistie – tedy večeře Páně, svatá Večeře, přijímání 
těla a krve Páně – je největší ze všech svátostí, protože je v ní takříkajíc nebe. V tomto 
malém duchovním zamyšlení bych se s vámi chtěl podělit o znovunalezení smyslu 
a důležitosti eucharistického slavení.




