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ÚVOD 
DÍLO MILOSTI NA CEST Ě VÍRY 

"Statio orbis" ve východní 
Evrop ě 
1. 46. mezinárodní eucharistický kongres se bude konat  v Polsku, 
ve WrocAawi, v roce 1997. Poprvé v d ějinách mezinárodních 
eucharistických kongres ů se bude zabývat velmi vhodným, obsažným 
a oživujícím vztahem mezi Eucharistií a svobodou. S pole čně s 
celou Církví se totiž blížíme t řetímu tisíciletí k řesťanského 
období a uzavíráme tak století, v n ěmž celé národy byly zotro čeny 
totalitními režimy. Tato bolestná zkouška se zvlášt ním zp ůsobem 
stala úd ělem národ ů východní Evropy. Díky Boží proz řetelnosti 
jsme se p řed n ěkolika lety stali o čividnými sv ědky nenadálého 
ústupu projev ů tohoto útlaku. Z toho d ůvodu se kongres koná v 
samém srdci východní Evropy, v Polsku, aby vyza řoval své sv ětlo 
na ty národy, které v uplynulých desetiletích proži ly tragickou 
zkušenost pop ření svobody osobní i spole čenské, aby se - 
především eucharistickým tajemstvím - posilovala stál e více 
pozitivní zkušenost svobody, jak d ějinné, tak i spole čenské, aby 
zazá řila nadp řirozená svoboda, díky které jsme byli Kristem 
vysvobozeni. 
Jde o to, že Eucharistie, skrze níž celá Církev z ůstává v 
klan ění, ve "statio orbis", jist ě ozá ří sv ětlem pravdy všechny 
národy zem ě, a zvlášt ě ty, jimž je svoboda stále ješt ě odep řena 
nebo které trpí válkou a stejn ě i celou lidskou spole čnost, pro 
kterou poselství pravé svobody v Kristu musí zaznít  jako silná 
výzva k vyznání pravdy, k respektování Božích zákon ů, k ochran ě 
práv člov ěka, ke svornosti a opravdovému pokoji ve spravedlno sti. 

Eucharistie tajemstvím víry 
a života, darem svobody 
2. Eucharistie je st ředem víry a života Církve. Kristus, vt ělené 
Slovo, zem řelý a oslavený, živý Chléb a náš velikono ční Beránek, 
obsahuje všechny aspekty našeho vykoupení. 46. mezi národní 
eucharistický kongres chce znovu p ředstavit a hlásat sv ětu 
tajemství Eucharistie ve sv ětle chápání rozsáhlé rezonance 
antropologické, spole čenské a spásné svobody. Té svobody, která 
znamená usilovné hledání člov ěka, touhu národ ů, která je výrazem 
té jiskry pravdy a života, díky které byl člov ěk stvo řen k Božímu 
obrazu a podobenství. Ve svobod ě totiž člov ěk nachází jak své 
nejvyšší vyjád ření, tak zárove ň nejvyšší riziko: "B ůh totiž cht ěl 
´ponechat člov ěku možnost vlastního rozhodování´ ( Sir 15,14), aby 
tak svého Stvo řitele sám hledal a (dobrovolným)* přimknutím k 
němu dosp ěl k plné a oblažující dokonalosti".<$F Katechismus 
katolické církve , čl. 1730; Gaudium et spes , 17; *) uvedeno jen v 
polském vydání.> 
Svoboda je Božím darem sv ěřeným člov ěku p ři stvo ření a ješt ě více 



při vykoupení. Práv ě na tajemství vykoupení se odvolává Pavel, 
když říká: "To je ta svoboda, ke které nás osvobodil Kris tus". 
( Gal 5,1). Pon ěvadž však svoboda je dar k řehký a ohrožený, byla 
"vykoupena" od h říchu a "spasena" darem Ducha Svatého, v n ěmž 
jsme se stali Božími d ětmi, vysvobozenými z otroctví h říchu, 
abychom spole čně volali "Abba, Ot če" ( Gal 4,4-6); v témže Duchu 
se m ůžeme obracet ke každému jako ke svým brat řím a sestrám ve 
svobod ě a evangelním bratrství a jako d ěti k jednomu Otci. 
Práv ě proto, abychom z ůstali svobodní, cht ěl Kristus sám, aby se 
tajemství našeho vykoupení a osvobození, kterým je jeho i naše 
velikono ční hostina, zp řítom ňovalo svátostn ě na každém míst ě a v 
každém čase v Eucharistii až do jeho kone čného návratu ve sláv ě, 
kdy, "s celým vesmírem, vysvobozeným z h říchu a smrti", budeme 
zpívat hymnus slávy Otce.<$FSrv. IV. eucharistická modlitba - 
Český misál (1983).> 

Na prahu velkého jubilea 
roku 2000 
3. Mocná výzva ke k řesťanské svobod ě pramení ze š ťastné shody 
okolností, které jsou spojeny s p řípravou blížícího se velkého 
jubilea roku 2000. Oby čej jubilea totiž v tradici izraelského 
národa byl radostnou a spole čnou oslavou svobody a osvobození, 
které B ůh daroval všem. Sám Kristus, pomazaný Duchem Svatým  a 
poslaný Otcem, p řišel, aby uskute čnil velké jubileum spásy. "To 
on p řináší zajatým propušt ění, propouští zdeptané na svobodu a 
slepým vrací zrak" (srv. Mt 11,4-5; Lk 7,22). Tak K ristus 
dovršuje "rok Hospodinovy p řízn ě", který nevyhlašuje pouze slovy, 
ale p ředevším svými skutky.<$FJAN PAVEL II., Tertio millenio 
adveniente , 11.> Velké jubileum spásy se naplnilo ve velikono čním 
tajemství smrti a zmrtvýchvstání Krista, jejichž tr valou památkou 
je Eucharistie. 
V perspektiv ě p řípravy velkého jubilea roku 2000 letošní rok 
1997, rok mezinárodního eucharistického kongresu ve  WrocAawi, 
bude v ěnován jednak oslav ě "Ježíše Krista, jediného Spasitele 
sv ěta v čera i dnes i nav ěky" (srv. Žid 13,8) a dále bude v ěnována 
"nová pozornost Kristu Spasiteli a hlasateli evange lia, p ředevším 
ve sv ětle čtvrté kapitoly Lukášova evangelia, kde je spojováno  
téma Kristova poslání hlásat evangelium s otázkou j ubilea".<$FJAN 
PAVEL II., Tertio millenio adveniente , 40.> Z toho d ůvodu 
proz řetelnostní volba tématu "Eucharistie a svoboda" má v úmyslu 
postavit do st ředu slavnosti Kongresu eucharistického Krista, 
Pána zdroj svobody a opravdového vysvobození. 
Počáte ční úvahy na toto téma, p ředložené v dokumentu, jsou mín ěny 
jako pom ůcka pro p řípravu Církve v jednotlivých národech, aby se 
všichni v ěřící i pastý ři, s pohledem zam ěřeným na Eucharistii, 
mohli dob ře p řipravit na kongres spole čným nasloucháním slovu, 
rozjímáním, oslavou a ú častí v radostném sv ědectví svobod ě, k níž 
nás Kristus osvobodil a i nadále ustavi čně osvobozuje v tajemství 
vykoupení. 
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I. DAR SVOBODY V DOB Ě KRIZE 
1. BOLESTNÁ ZKUŠENOST TĚŽKÉ DOBY 

Svědectví pravé svobody 
4. Hlásání Eucharistie jako zdroje svobody je nesmírn ě naléhavé. 
Snad nikdy p ředtím, tak jako v našem století, nestály vedle sebe  
touha po svobod ě a pošlapání základních práv člov ěka i národ ů. 
Vědomí d ůstojnosti člov ěka b ěhem tohoto století v celém lidstvu 
podivuhodn ě dozrálo, a p řece snad nikdy p ředtím nedošlo k tak 
strašným zlo čin ům proti svobod ě a práv ům člov ěka. 
Skute čnost svobody lidské, spole čenské i politické - získané 
teprve nedávno po dlouhých letech totalitární nadvl ády v zemích 
východní Evropy, a stejn ě i krize opravdové svobody vysp ělých 
národ ů s dlouhou demokratickou tradicí jsou závažnou výzv ou pro 
celou Církev. 
Co je tedy t řeba u činit, aby Církev, která rozjímá o Eucharistii, 
vrátila svobod ě její pravý rozm ěr, aby vytvo řila z vrozené 
svobody člov ěka pravdivý základ náležité odpov ědi Tv ůrci, a také 
bratrské a solidární spolužití ob čanské i k řesťanské všech 
spole čenství i národ ů zem ě povolaných k vytvo ření jedné rodiny? 
Církev, ve sv ětle Kristových slov a posílena Chlebem života, chce  
být v tomto sv ět ě p ředevším "živým sv ědectvím pravdy a svobody, 
pokoje a spravedlnosti, aby se stala znamením nové naděje pro 
lidstvo".<$FSrv. Eucharistická modlitba pro mše za r ůzné pot řeby , 
IV.: Ježíš - znamení Otcovy lásky.> 

Zkoušky a vít ězství 
křesťanské svobody 
5. Eucharistický kongres se bude konat práv ě na konci století, 
které se prezentovalo jako skv ělá doba svobody. Jenomže v zemích 
východní Evropy byla svoboda pošlapána totalitárním i systémy, 
nejprve brutalitou stalinismu, pozd ěji tyranií nacismu. I p řesto 
jsme byli sv ědky síly nezávislosti ducha, zvlášt ě tehdy, kdy byla 
svoboda ve ve řejném život ě siln ě omezena nebo dokonce vylou čena. 
Totalitní systémy necht ěly utvá řet člov ěka zevnit ř, ale vnucovaly 
podmínky zvn ějšku. Hlásaly ideologii, podle které pr ůmyslová 
spole čnost, jako výsledek v ědeckých a technických vymožeností, 
nemohla být ovocem svobodné volby a ú časti všech lidí. Lidská 
svoboda byla zbavena nad ěje. 
Zárove ň se ovšem ukázala také bezmocnost t ěchto systém ů v ůči 
vnit řní svobod ě člov ěka. Koncentra ční tábory, gulagy, v ězení a 
politické procesy neznamenaly pouze miliony lidí ne lidským 
způsobem usmrcených, ale zárove ň nespo čitatelná vít ězství 
lidského ducha, která dala lidskému životu hlubší s mysl 
odpušt ěním, ú činnou láskou k bližnímu až k nabídnutí vlastního 
života pro dobro p řítele a pro lepší sv ět. Byla to vlastn ě 
vít ězství lidí, kte ří se nikdy neposkvrnili zradou, že by 
spolupracovali se zlem nebo se zaprodali mocným. 
Lidstvo zaplatilo vysokou cenu. Ale ukázaly se též obdivuhodné 



příklady vnit řní svobody. Je t řeba si položit otázku, odkud tito 
lidé brali sílu? Co rozhoduje o tom, že člov ěk ob ětuje sv ůj 
vlastní život na obranu pravdy, spravedlnosti, živo ta druhého 
člov ěka? Co rozhoduje, že jedin ě takovým jednáním najde plnost 
svého životního poslání, svou "spásu" i to, co dává  smysl jeho 
životu ve chvíli, ve které z lidského pohledu jej z trácí? Nikdo 
není schopen odpov ědět na tyto otázky uspokojiv ě, pomine-li 
lidské sv ědomí, které vtiskuje Boží zákon do srdce člov ěka a 
utvá ří se zakoušením hodnot univerzálních i transcendent álních. 
Zkušenost genocidy, ale také vít ězství lidského ducha jsou 
tragickou i povznášející skute čností naší doby, která nem ůže být 
pojímána povrchn ě. Jde tu o zvláštní zkušenost tajemství člov ěka 
tvá ří v tvá ř Bohu, lépe řečeno - tvá ří v tvá ř tomu, který je 
zjevením Boha, čili tvá ří v tvá ř Ježíši Kristu. O zkušenost, 
která se nakonec ukázala siln ější než vlády totalitní, které se 
náhle zhroutily, a ť už pro jejich vnit řní slabost, a ť už pro 
touhu po svobod ě, která po desetiletí pronikala muže i ženy, 
anebo díky zvláštní proz řetelnostní a milosrdné milosti Boží. 
2. PRAVDA A SVOBODA: 
ROZPORNOST SOUČASNÉ KULTURY 

Riziko svobody v sou časné 
kultu ře 
6. V téže dob ě, ve které se v mnoha národech vytvo řila nová 
situace svobody, často jako reakce na kulturu závislosti, jsme 
dnes sv ědky ší ření se bezuzdného liberalismu, prosazujícího styl 
života inspirovaného zákonem absolutní svobody, kte ré chybí 
rozměr pravé svobody daný jí d ůstojností člov ěka. D ůsledkem toho 
je pak mezi jiným: ztráta mezilidských vztah ů, opušt ěnost, 
syndrom osam ělosti uprost řed zástupu, pocit nesmyslnosti, 
sobectví a existenciální prázdnota, jež vyvolává v člov ěku stále 
větší agresivitu a brutalitu. Tato existenciální práz dnota 
vytvá ří stále více náhražek pravé svobody jako nap ř. poživa čnost, 
rozkošnictví, nespo čet alternativních náboženských hnutí a sekt, 
které ve skute čnosti nahrazují úlohu náboženství a snaží se 
poskytnout odpov ěď, bohužel falešnou a zavád ějící, všem t ěm, 
kte ří hledají pravý smysl života. 
Jakkoli je pravdou, že humanistické proudy osvícens tví vedly k 
pojetí práv člov ěka, nicmén ě jejich interpretace bez ohledu na 
přirozený zákon ztratila ze zorného úhlu d ůstojnost lidské osoby 
jako osoby. To pak vyvolalo liberální a subjektivis tické proudy 
směřující, na základ ě n ěkterých individualistických nárok ů, k 
rozhodování o tom, co je pravda, spravedlnost a mra vnost. 
Bůh nedaroval vlastní podobnost ani možnost pravé svo body 
privilegované ideologické rase, ani tím nepov ěřil člov ěka 
revolu ční t řídy bojující o vládu nad dušemi, ani nesv ěřil vlastní 
Boží obraz liberálnímu státu. Člov ěk, jako osoba, nosí v sob ě 
obraz osobního Boha, obraz potvrzený milostí Vykupi tele. Člov ěk 
se nerodí již svobodný, jak by to cht ěla mysl liberální, rodí se 
naproti tomu s možností stát se svobodným i se zasl íbením 
osvobozujícího vykoupení. Člov ěk ve své p řirozenosti oslabený 
dědictvím h říchu, pot řebuje k nezbytnému rozvoji vlastní svobody, 



schopností a formace p ředevším vykoupení, a to vykoupení ze 
strany samého Boha; pot řebuje p řemožení tajemství zla tajemstvím 
vykoupení. 

Dar pravé svobody 
7. Problém svobody v sou časném sv ět ě se projevuje ve vztahu mezi 
svobodou a pravdou podle sv ědomí, evangelního zjevení a u čení 
Církve. Jan Pavel II. říká: "Jen svoboda, která se podrobuje 
pravd ě, vede člov ěka k jeho skute čnému dobru. Dobro lidské osoby 
je být v pravd ě a jednat podle pravdy".<$FJAN PAVEL II., 
Veritatis splendor , 84.> 
Zpřetrhaný vztah mezi pravdou a svobodou zp ůsobil v naší dob ě 
všeobecný úpadek hodnot a n ěkdy i skute čnou lidskou katastrofu. 
Jan Pavel II. uvádí n ěkteré p říklady: "Všichni vidí, jak se 
pohrdá již po čatým, ale dosud nenarozeným lidským životem; vidí i  
stálé porušování základních lidských práv, nesprave dlivé 
rozd ělování statk ů nutných k jednoduchému lidskému 
životu".<$F Tamtéž.> Učitelský ú řad Církve sou časnosti mnohokráte 
upozor ňoval, jak se všechny falešné interpretace svobody 
projevují krizí pravé svobody u jednotlivce, v rodi ně i ve 
spole čnosti. 
Tváří v tvá ř tomuto pohledu z ůstává stále aktuální Pavlovo slovo 
o lidské svobod ě, osvobozené od h říchu a uzdravené milostí. 
"Svoboda tedy pot řebuje, aby byla osvobozena a osvoboditelem je 
Kristus, který ´ nás osvobodil, abychom z ůstali svobodnými ´ " ( Gal 
5,1).<$FJAN PAVEL II., Veritatis splendor , 86.> Skute čně "Kristus 
svým slavným k řížem získal spásu pro všechny lidi. Kristova 
milost není soupe řem naší svobody, pokud ta je v souladu se 
smyslem pro pravdu a dobro, který B ůh vložil do lidského srdce. 
Naopak, jak dosv ědčuje k řesťanská zkušenost, zvlášt ě v modlitb ě, 
čím více jsme vnímaví pro podn ěty milosti, tím více roste naše 
vnit řní svoboda a jistota ve zkouškách a také p ři nátlaku a 
donucování vn ějšího sv ěta. Duch Svatý nás p ůsobením milosti 
vychovává k duchovní svobod ě, aby z nás u činil svobodné 
spolupracovníky na jeho díle v církvi a ve sv ět ě".<$F Katechismus 
katolické církve , 1741-1742.> 
3. ODPOVĚĎ K ŘESŤANSKÉ SVOBODĚ 

Rozjímat o Uk řižovaném a 
Zmrtvýchvstalém 
8. Tváří v tvá ř t ěžkosti plnému porozum ění pravého smyslu svobody 
nám zazá ří p řed o čima jas pravdy v Kristu uk řižovaném a 
zmrtvýchvstalém, který se dobrovoln ě nabídl Otci jako ob ěť i za 
bratry: "Uk řižovaný Kristus zjevuje ryzí smysl svobody, pln ě ho 
prožívá bezvýhradným darováním sebe sama a volá u čedníky, aby 
měli ú čast na této jeho svobod ě".<$FJAN PAVEL II., Veritatis 
splendor , 85.> A tedy "rozjímání o uk řižovaném Ježíši je hlavní 
cestou, po které musí Církev každý den krá čet, chce-li pochopit 
plný smysl svobody, což je darování sebe ve služb ě Bohu a 
brat řím. Spole čenství s uk řižovaným a zmrtvýchvstalým Pánem je 
pak nevy čerpatelným zdrojem, z kterého církev neustále čerpá, aby 
žila ve svobod ě, darovala se a sloužila. Ježíš je tedy živou a 



osobní syntézou dokonalé svobody v plné poslušnosti  v ůči Boží 
vůli. Jeho uk řižované t ělo je plným zjevením nerozlu čného pouta 
mezi svobodou a pravdou, stejn ě jako jeho zmrtvýchvstání je 
nejvyšším povznesením spásonosné plodnosti a síly p roudící ze 
svobody, která se prožívá v pravd ě".<$FJAN PAVEL II., Veritatis 
splendor , 87.> 
V Uk řižovaném a Zmrtvýchvstalém se ukazuje pravda dobrov olného 
daru Krista: "protože miloval svoje, kte ří byli ve sv ět ě, 
projevil jim lásku až do krajnosti" ( Jan 13,1). Eucharistie je 
svátostí této lásky. Rovn ěž tato pravda zvláštním zp ůsobem 
odpovídá pravd ě o člov ěku a jeho chápání svobody. Lidská osoba 
nemůže žít, jestliže není p řijata a uznávána druhou osobou, 
jestliže nezakouší lásku a láskou neobdarovává. " Člov ěk nem ůže 
žít bez lásky. Je sám sob ě nepochopitelnou bytostí a jeho životu 
chybí smysl, nepozná-li lásku, nesetká-li se s ní, nezakusí-li 
ji, neschvaluje-li její zásady a neprokazuje-li ji sám aktivn ě 
druhým".<$FJAN PAVEL II., Redemptor hominis , 10.> Na jedné stran ě 
člov ěk najde své napln ění tím, že se stravuje láskou, čímž 
uskute čňuje vlastní nekone čnost. Na druhé stran ě je láska rovn ěž 
zvláštní formou svobody, nebo ť ten, kdo miluje, p řibližuje se 
stále sm ěrem ke svobod ě; sm ěrem ke svobod ě, která ho vysvobozuje 
z vlastních pout, i od n ěho samého. 

Chléb svobody a života 
9. Rozjímání k říže a dar lásky jsou zcela jist ě vysv ětlením 
četných hrdinných čin ů t ěch, kte ří naslouchali slov ům Mistra a 
živili se eucharistickým chlebem a proto z ůstali v ěrni Boží 
pravd ě a vydali jí sv ědectví. Tyto p říklady z minulosti jsou pro 
naši spole čnost stálou výzvou k životu v nezrušitelném vztahu 
mezi ú častí na eucharistické liturgii a na autentické svob odě 
Božích d ětí. Ve skute čnosti živit se slovem evangelia, 
eucharistickým chlebem, vstoupit do spole čenství s Kristem, 
klan ět se Otci v duchu a pravd ě, projevovat lásku k svým brat řím 
až k darování vlastního života, znamená oslavu svob ody i 
sv ědectví svobod ě, k níž nás osvobodil Kristus. 
Musíme si uv ědomit, že Eucharistie v našem století, stejn ě jako v 
prvních stoletích Církve, je chlebem svobody, silou  odvahy a 
mučednictví; slavení eucharistie v katakombách dvacáté ho století 
se stalo místem víry a nad ěje, posilou nových mu čedník ů, kte ří 
sv ědectvím života, a často i za cenu smrti, oslavovali svobodu 
sv ědomí i hodnotu poslušnosti Božího zákona. 
Mezinárodní eucharistický kongres m ůže být vhodnou p říležitostí 
ke vzpomínce na mu čedníky k řesťanské svobody, k upevn ění pout 
jednoty s cílem vytvá ření nové spole čnosti, znemož ňující návrat 
do minulosti, v podmínkách morální bídy, která byla  úd ělem tohoto 
století. Kongres m ůže být popudem k rozvinutí pravého smyslu 
svobody Božích d ětí s pohledem stále up řeným na Krista, našeho 
velikono čního Beránka a naše vysvobození. 



II. EUCHARISTIE 
PROHLÁŠENÍM A DAREM SVOBODY 
1. DOBROVOLNÝ DAR KRISTŮV 

Život Krist ův tajemství 
svobody 
10. Slavení Eucharistie zd ůraz ňuje synovskou poslušnost, s níž se 
Kristus vydal do rukou poprav čích i do rukou Otce. Celé Kristovo 
dílo spásy spo čívá na tajemství jeho bezmezné poslušnosti v ůči 
Otci. O Kristu, který p říchodem na sv ět zahajuje vlastní dílo 
spásy, nám mluví List Žid ům: "A tak, když p řicházel na sv ět, 
řekl: Dary ani ob ěti jsi necht ěl . V celopalech a v ob ětech za 
hřích jsi nem ěl zálibu. Proto jsem řekl: Tady jsem, abych plnil, 
Bože, tvou v ůli ..." ( Žid 10,5 -7). Sám Kristus po dobu svého 
veřejného p ůsobení p ředstavil sv ůj životní program slovy: "Mým 
pokrmem je plnit v ůli toho, který m ě poslal, a dokonat jeho dílo" 
( Jan 4,34). V ěrnost takto chápanému programu je mnohokrát 
potvrzena (srv. Jan 5,30; 6,38.40) a dosahuje dramatický 
kulmina ční bod v agonii v Getsemanech a p ři smrti na k říži. Na 
Zahrad ě zakon čí své tajemné váhání heroickou ochotou a 
připraveností: "Ot če . a ť se stane tvá v ůle" ( Mt 26,42). A 
pozd ěji na k říži, dovršuje definitivn ě své dílo p řijetím smrti, 
zpe čeťuje sv ůj životní program jednou v ětou: "Dokonáno je!" ( Jan 
19,30). Tato v ěta je shrnutím Kristovy poddanosti v ůli Otce po 
dobu celého života, a stejn ě tak je posledním aktem díla jím 
uskute čněného, díla vykoupení, ospravedln ění a obnovení člov ěka, 
nového narození jeho svobody. 

"On, když se dobrovoln ě 
vydal na smrt " 

11. Křesťanská tradice p řisuzuje dobrovolné ob ěti Kristov ě slova 
proroka Izaiáše: (srv. Iz 53,7 podle Vulgáty): Oblatus est, quia 
ipse voluit - "Byl ob ětován, protože sám cht ěl". Jeho svrchovaná 
svoboda p ři dovršení díla, které mu Otec sv ěřil, ukazuje se jasn ě 
na po čátku "knihy slávy", to je v knihách, ve kterých Jan  píše o 
plnosti slávy utrpení Pána. 
"Bylo p řed velikono čními svátky. Ježíš v ěděl, že p řišla jeho 
hodina, kdy m ěl p řejít z tohoto sv ěta k Otci. A protože miloval 
svoje, kte ří byli ve sv ět ě, projevil jim lásku až do krajnosti" 
( Jan 13,1). Tato slova sv ědčí o tom, že o Zeleném čtvrtku si byl 
Ježíš pln ě v ědom, že nastala historická chvíle dovršení jeho 
poslání, která bude jednozna čně historickou chvílí pro 
jednotlivého člov ěka i celé lidstvo. Na p říchod této chvíle m ělo 
vliv již to, co se stalo v prvních hodinách dne, je hož vrcholem 
se stane jeho smrt: "byl poslušný až k smrti, a to k smrti na 
kříži" ( Flp 2,8). Kv ůli tomu "Kristova hodina" je p řepln ěna 
poslušností a láskou, a tajemství eucharistie je pr ávě jednou z 
nejpodstatn ějších chvil této hodiny. 



Ježíš tím, že p ři Poslední ve čeři ustanovil památku na svou ob ěť, 
projevil naprosto jasn ě svobodu, s níž v nekone čné lásce dává 
učedník ům dar svého T ěla a své prolité Krve jako znamení svobodné 
a dobrovolné ob ěti. Liturgie Církve v n ěkterých eucharistických 
modlitbách jak západní, tak východní tradice nám p řipomíná tento 
Krist ův postoj svobody: "Nebo ť on, když se (dobrovoln ě)* vydával 
na smrt, vzal p ři ve čeři chléb ...".<$F II. eucharistická modlitba 
- Český misál (1983); *) - výraz jen v polském vydání misálu.> "A 
naplnil tvou v ůli a byl poslušný až k smrti k říže"<$F IV. 
eucharistická modlitba - Český misál.> Z řeteln ě to vyjad řuje 
východní anafora: "Když dobrovoln ě vzal na sebe utrpení za nás, 
hříšníky, On, který byl bez h říchu, v noci, kdy byl zrazen, lépe, 
kdy se vydal za život a spásu sv ěta".<$F Anafora svatého Jakuba.> 
Tato liturgická výpov ěď nám p řipomíná den co den dobrovolný úkon 
lásky, kterým se Kristus nabídl Otci za nás a den c o den se dává 
Církvi, aby ona byla v ěřícím zdrojem pravé svobody a 
sebeodevzdání. 
2. TAJEMSTVÍ EUCHARISTIE 

Eucharistie darem svobody 
12. Eucharistická liturgie Církve uvádí v samém srdci c elebrace 
slova jejího ustanovení, p řipomíná dar svobody, kterým nás 
Kristus zachránil: "Když p řišla hodina, kdy on vydal sv ůj život 
pro naše vykoupení, vzal p ři ve čeři do svých rukou chléb"<$F II. 
eucharistická modlitba "O smí ření" : Smí ření s Bohem - základ 
svornosti lidstva, (1992).>. "Když p řišla hodina, abys ho, Ot če, 
oslavil, ukázal všechnu svou lásku a t ěm, které zanechával ve 
sv ět ě, se vydal do krajnosti"<$F IV. eucharistická modlitba - 
Český misál (1983).>. Eucharistie je tajemstvím Kris tovy svobody, 
darem osvobození, láskou až do krajnosti, nebo ť jen láska činí 
svobodným. 
Svatý Otec Jan Pavel II. to z řeteln ě vyjád řil v jedné z prvních 
homilií b ěhem své t řetí "eucharistické pouti" do Polska v roce 
1987: "Eucharistie náleží práv ě do té hodiny: do výkupné hodiny 
Kristovy, do výkupné hodiny d ějin člov ěka i sv ěta. Je to hodina, 
ve které Syn člov ěka ´miloval až do krajnosti´ Až do krajnosti 
potvrdil zachra ňující moc Lásky. Zjevil, že B ůh sám je láska. 
Jiného, v ětšího zjevení této pravdy nikdy nebylo a nebude, ne ž je 
toto radikální potvrzení: "Nikdo nemá v ětší lásku než ten, kdo 
položí sv ůj život" ( Jan 15,13), za všechny, aby oni "m ěli život - 
a aby ho m ěli v hojnosti" ( Jan 10,10)".<$FJAN PAVEL II., Homilie 
při mši svaté v kostele Všech svatých na zahájení Nár odního 
eucharistického kongresu, Warszawa, 8. června 1987.> 
V tomto tajemství lásky, tak z řeteln ě vyjád řené, tvo řící sou část 
oné "d ějinné hodiny", pat ří nedílná úloha tajemství Ježíšovy 
poslušnosti v ůči Otci i jeho lidské svobody. Kristus totiž 
ustanovením Eucharistie zd ůraz ňuje, že ona t ěsně souvisí s Novou 
smlouvou "prolitím krve" v jeho smrti, která je vrc holem jeho 
odevzdání Otci v bezmezné poslušnosti Syna. 

Od staré k nové velikono ční 
večeři 



13. "Toužebn ě jsem si p řál jíst s vámi tohoto velikono čního 
beránka, d říve než budu trp ět" ( Lk 22,15). Ustanovení Eucharistie 
je spojeno s velkou tradicí židovské paschy, každor oční památky 
vysvobození z Egypta a obrací se k památce Nové sml ouvy. 
Památka vysvobození tvo řila jádro slavení židovské paschy. V 
textech modliteb hebrejské tradice nacházíme tato v ýmluvná slova 
pojící se k velikono ční hostin ě: "V každé generaci se musí každý 
chovat tak, jako by to on sám vyšel z otroctví v Eg ypt ě. Proto je 
naší povinností, abychom d ěkovali, chválili, velebili, oslavovali 
toho, kdo ten div vykonal pro naše otce i pro nás v šechny, který 
nás vysvobodil z nesvobody ke svobod ě, z otroctví k záchran ě, ze 
zármutku k radosti, ze smutku k jásotu, z temnoty d o 
sv ětla".<$FSheder haggadah shel pesah. J. Loewy, J. Gu ens; (Sinai 
Publishing, Tel Aviv 1965).> 
Ježíš svou vykupitelskou smrtí a zmrtvýchvstáním p řivádí paschu k 
napln ění podle slov svatého Pavla: "Vždy ť náš velikono ční beránek 
- Kristus - je už ob ětován" (1 Kor 5,7). P ři poslední ve čeři 
ustanovuje památku své paschy a vyzývá ke konání té to památky 
obětování jeho T ěla a prolité Krve až do jeho návratu ve sláv ě. 
Obětováním t ěla i prolité krve Kristus zpe čeťuje naše osvobození 
a vykoupení z h řích ů; v ob ěti Nové smlouvy projevuje plnost 
našeho osvobození a vykoupení darem Ducha Svatého a  volá nás k 
věčné velikono ční hostin ě ve svém království. 
Tak tedy Eucharistie, Chléb seslaný z nebe, T ělo ob ětované za 
život sv ěta, dar zmrtvýchvstání a života, to je sám Kristus,  
vt ělené Slovo, zem řelý a oslavený, který nám umož ňuje p řechod 
spolu s ním z tohoto sv ěta k Otci a slibuje kone čné osvobození, 
kdy vstaneme z mrtvých v poslední den (srv. Jan 6,51-54). 
Člov ěk, který vidí v Eucharistii jako v zrcadle to, co b ude tvá ří 
v tvá ř nazírat ve v ěčnosti, p řijímá b řemeno života, napln ěn silou 
Eucharistie i nad ějí na zmrtvýchvstání. Taková nad ěje dává 
svobod ě zvláštní ráz: u čí trp ělivosti, vytrvalosti, ob ěti a 
sebeodevzdání. U čí, že Kristus zmrtvýchvstalý je zdrojem a mírou 
plné svobody. 
3. OSLAVA K ŘESŤANSKÉ SVOBODY 

Dar Ducha 
14. Nevýslovné bohatství Ve čeřadla spolu s darem kn ěžství 
dopl ňuje poslání sv ěřené apoštol ům: "To konejte na mou památku" 
( Lk 22,19; 1 Kor 11,24). Jak hluboký a srozumitelný je tento 
mandát! Uskute čňuje to, co bylo ustanoveno v úst řední chvíli 
Večeřadla, v celistvosti s tím, co se stalo v jiné chvíl i onoho 
historického dne, co se stalo v dob ě utrpení a výkupné smrti, co 
překonává hranice d ějin a stane se událostí provázející nový Boží 
lid na jeho cest ě až do konce časů. Pascha není pro k řesťany 
minulou událostí, ale osobou, samotným Kristem, pon ěvadž trvá 
dnes ve v ěčnosti prost řednictvím jeho zmrtvýchvstání. 
"Kdykoliv totiž jíte tento chléb a pijete z tohoto kalicha, 
zv ěstujete smrt Pán ě, dokud nep řijde" (1 Kor 11,26). Jsme tedy 
povoláni k ú časti na darech vykoupení a spásy: odpušt ění h řích ů a 
daru Ducha Svatého. P ředevším skrze dar Ducha Zmrtvýchvstalého 
obnovuje se v nás zkušenost vysvobození, tak jako v  obnovených 
Letnicích, zp ůsobem, který nás vede k p řijetí téhož postoje 



dobrovolné lásky, v odpov ědi na Krist ův dar: "abychom už nežili 
sami sob ě a žili pro n ěho, tvého Krista, pro nás uk řižovaného a 
vzk říšeného".<$FIV. eucharistická modlitba - Český misál, 1983.> 
Eucharistie ustanovená slovy "to konejte na mou pam átku" se stává 
setkáním vykoupení, díky kterému nekone čné bohatství spásy, a v 
něm možnost uzdravení lidské svobody, zni čené h říchem, z ůstane k 
dispozici všem lidem všech dob. Díky Eucharistii je  dána člov ěku 
možnost vymanit se z pout nesvobody se všemi jejími  d ůsledky, 
které ho staví na okraj propasti a celkového zni čení. Všechny 
aspekty Eucharistie: ob ětování, p řijímání i p řítomnost se podílí 
na procesu vytvá ření svobody, ke které "nás Kristus osvobodil". 

Osvobozující síla lásky 
15. Slavení lámání chleba, nazývané též "ve čeře Pán ě" (1 Kor 
11,20), vytvá ří lid Nové smlouvy, činí p řítomným zmrtvýchvstalého 
Pána a všichni, kte ří mají ú čast na jednom chleb ě a jednom 
kalichu, se stávají jedním t ělem v Kristu a Duchu Svatém (srv. 1 
Kor 10,16-17). Všechna rozd ělení uvnit ř spole čenství, na které 
Pavel obrací pozornost, jsou výsledkem neúplného po chopení 
pravého smyslu Eucharistie jako spole čenství s Kristem a bratry 
(srv. 1 Kor 11,17-22). 
Naproti tomu spole čenství lásky a rozd ělení dober, podmínka i 
výsledek spole čenství s Kristem v Církvi, potvrzují 
nejvýmluvn ějším zp ůsobem, že svoboda, k níž nás Kristus 
osvobodil, darovaná v ěřícím, kte ří tvo ří nový lid, ni čí každé 
sobectví (srv. Sk 2,42-45). 
Irenej z Lyonu byl tak uchvácen svobodou, kterou ná m Kristus 
přinesl, že dosp ěl k tvrzení o prvních u čednících, že byli 
"hlasatelé pravdy a apoštolové svobody";<$FAdversus  haereses, 
III, 15,3: PG 7,919.> k řesťanskou eucharistii p ředstavuje ze 
zorného úhlu svobody.<$F Tamtéž , IV 18,1-2: PG 7,1025.> Kone čně, 
jako dar Pán ě, je Eucharistie ob ětí lidí svobodných. Rovn ěž první 
křesťanská spole čenství po dobu pronásledování vydávala sv ědectví 
o pochopení obapolného dynamismu lásky, jež má sv ůj po čátek v 
eucharistické celebraci, která všechny činí bratry, vytvá ří nový 
lid, formuje odvahu sv ědectví víry až k mu čednictví, vytvá ří 
spole čenství obnovené láskou i novým bratrstvím, které vy plývá ze 
slavení eucharistie a projevuje se v rozdílení dobe r a pomocí 
pot řebným. 
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III. VÝCHOVA KE SVOBOD Ě VE 
SVĚTLE EUCHARISTIE 
1. PRIMÁT SLOVA P ŘI EVANGELIZACI 

Evangelizace a katecheze 
16. Příprava 46. Mezinárodního eucharistického kongresu n a cest ě 
Církve k velkému jubileu roku 2000 nabízí skv ělou p říležitost k 
"hlásání" pravého smyslu Eucharistie a ke stálé ree vangelizaci 
křesťanského spole čenství, po čínaje Eucharistií. V Eucharistii se 
totiž uskute čňuje spojení slova a svátosti. Slovo o Kristu se 
stane spole čenstvím s Kristem. To, co je řečeno, stane se 
skute čností. Evangelizace m ění formu hlásání: stává se p ředpov ědí 
aktuálního jednání Boha, který skrze Eucharistii tv oří nejv ětší 
událost, spole čenství církve, povolanou i formovanou slovem 
směřujícím do svátosti - zvláštním zp ůsobem do Slova, které se 
stalo t ělem, do Eucharistie. 
Homilie musí odpovídat požadavk ům evangelizace a katecheze našich 
spole čenství, díky velkému bohatství obsaženému v lekcion ářích - 
když máme na mysli pok řt ěné dosp ělé i d ěti; nesmíme zapomínat, že 
žijeme ve spole čnosti, která se staví ke k řesťanství kriticky a 
že v ěřící pot řebují posilu vlastní víry, aby mohli vydávat 
sv ědectví své nad ěje ve sv ět ě. 
Náležitá praxe osobní i spole čná "lectio divina" Božího slova i 
vhodné homilie se zvláštním z řetelem na situaci dnešního člov ěka 
i na odpov ědi obsažené ve Zjevení mohou být velmi p řínosné v 
příprav ě eucharistického kongresu. 

Hlásání Eucharistie pro 
evangelizaci svobody 
17. Tak jako Pavel ve svém list ě Korin ťanům, tvá ří v tvá ř možným 
manipulacím s tajemstvím eucharistie i zužování int erpretace její 
výkupné skute čnosti - závazk ů víry i jejích d ůsledk ů v život ě - 
musíme se neustále ve sv ětle u čitelského ú řadu Církve vracet k 
pravému smyslu eucharistického zjevení. 
Jedin ě láskyplné naslouchání hluboké pravd ě slov, kterými Kristus 
Pán a apoštolské spole čenství vyjad řovali plný smysl eucharistie 
v souvislosti s d ějinami spásy, jejíž st řed tvo ří velikono ční 
tajemství, m ůže uvolnit nevy čerpatelné sv ětlo tohoto tajemství, 
tvo řící centrum víry, bohoslužby a života Božího lidu. 
Kromě toho dovoluje Eucharistie, spojená neodd ěliteln ě s hlásáním 
slova, stálou reevangelizaci k řesťanského spole čenství, aby se 
Kristova nauka odrážela v myšlení a zako řenila v srdcích, 
obětujíce dar pravé svobody, který dává Pán svým u čedník ům. To se 
uskute ční v rámci logiky cesty, kterou Kristus sám ukázal,  za číná 
nasloucháním a kon čí zkušeností svobody: "Když vytrváte v mém 
slovu, budete opravdu mými u čedníky. Poznáte pravdu, a pravda vás 
osvobodí" ( Jan 8,31-32). 
Především je t řeba zachovat v ěrnost slovu, protože to znamená 



úzké pouto s Mistrem, s jeho u čením i životem. Základní podmínkou 
být u čedníkem je zachování v ěrnosti slovu. Toto spojení p řináší 
dar poznání pravdy, dar, který jsou schopni ocenit snad jen 
učedníci, p řestože ho hledají všichni. Pravda evangelia 
osvobozuje; dává tedy to velké dobro, po n ěmž všichni touží: 
svobodu, dar Boží, schopnost milovat a u činit dar ze sebe samého, 
bez otroctví a nátlaku. Ale jen pravda, čili Kristus, který je 
Pravda, činí nás svobodnými, svobodnými od omyl ů závislosti na 
hříchu, svobodnými od sobectví, u činí nás schopnými dávat a dávat 
i sami sebe až k ob ětování života ve služb ě Bohu i bližnímu. V 
době, kdy je tak silné v ědomí problému svobody, základní 
skute čností z ůstanou konfrontace se slovem pravdy Kristovy a její  
osvobozující síla. 
2. DAR OBRÁCENÍ A CESTA KE SVATOSTI 

Obrácení a Eucharistie 
18. Prvním plodem pravdy, která nás činí svobodnými, je plné 
sebepoznání, které vede k našemu obrácení. Bez obrá cení nem ůže 
být řeči o pravé k řesťanské svobod ě. 
Samo chápání k řesťanské svobody za číná v ědomím pot řeby odpušt ění. 
Pouze touto cestou m ůžeme dojít k autentické duchovní prom ěně. 
Jak máme rozum ět této duchovní prom ěně? V negativním smyslu je to 
vysvobození od toho, co ohrožuje vnit řní celistvost člov ěka, tedy 
vysvobozením a záchranou od všeho, co je negativní a zlé - od 
hříchu. V pozitivním smyslu je obrácení darem svobody , která 
umožňuje rozvinutí hodnot vnit řních vloh až k dobrému konci, k 
celkovému napln ění toho, k čemu byla Stvo řitelem vybavena lidská 
osoba. 
Mluvíme-li o ideálu vysvobozeného člov ěka, o ideálu, který je 
církev povinna uskute čnit, máme na mysli to, co lidská osoba ve 
svém vývoji již dosáhla, to, co díky Boží milosti j í bylo 
darováno i to, co z téhož d ůvodu musí realizovat. Máme na mysli 
vývoj a dozrávání svobody. Pastora ční služba a výchova, čili 
utvá ření svobody, to je pomoc ve vývoji lidském i spole čenském, 
to je pé če o tento vývoj - zkušenostmi i milostí, radou, 
teologickou v ědou i modlitbou. 
To všechno za číná a také se vykoná v tajemství i služb ě usmí ření, 
ve svátosti pokání, bez které není opravdového obrá cení, 
zpe čet ěného prost řednictvím Církve, která jménem Kristovým hlásá 
slovo smí ření, volá ke smí ření s Bohem, ud ěluje milost odpušt ění 
hřích ů a osvobozuje od viny. 
Příprava Eucharistického kongresu musí posílit v ědomí pravé 
svobody skrze svátost pokání i skrze radostnou zkuš enost 
odpušt ění, aby se stalo po čátkem smí ření, odpušt ění a pokoje v 
Církvi i ve spole čnosti. 

Cesta svatosti, cesta 
svobody 
19. Kromě evangelizace a obrácení, pastora ční služba, která se 
zaměřuje na vztah mezi Eucharistií a svobodou, musí rozv inout 
konkrétní pedagogiku Božího slova, uvád ěného do života jako 
důsledek té "víry v evangelium" a v tom po řadí, které je po čátkem 



i základem každého obrácení i celkového p řipojení k Mistrovi a 
jeho v ěci. 
Přesv ědčující síla k řesťanské pravdy je prožívána v konkrétní 
zkušenosti svobody Božích d ětí, v poslušnosti víry a svatosti, 
které jsou cestou evangelní svobody. Jan Pavel II. říká, že 
"zvlášt ě pak svatý život, vyza řující z tolika člen ů Božího lidu, 
pokorných a často skrytých lidským o čím, je nejjednodušší a 
nejvíce p řitahující cestou, na které je možné bezprost ředně 
zakoušet krásu pravdy, osvobozující sílu Boží lásky  a cenu 
bezvýhradné v ěrnosti všem požadavk ům Božího zákona, a to i za 
t ěch nejt ěžších okolností".<$FJAN PAVEL II., Veritatis splendor , 
107.> D ůsledkem k řesťanské svatosti je, i p řes poznání pravdy 
silou zevnit ř, objevení krásy Božího projektu, osvobozující síly  
lásky i hodnoty v ěrnosti. 
V této souvislosti má Eucharistie hlavní význam, ja k to 
zdůraz ňuje i papež: "tím, že má k řesťan ú čast na ob ěti k říže, 
spojuje se s láskou Krista, který se nám daroval a získává 
schopnost d ůsledn ě žít podle téže lásky ve všech svých životních 
postojích a skutcích; v morálním život ě se projevuje a uplat ňuje 
i královský úkol k řesťanů. Čím více je v ěřící s pomocí Boží 
milosti poslušen nového zákona Ducha Svatého, tím v íce roste i 
jeho svoboda, ke které je povolán, tím, že slouží p ravd ě, lásce a 
spravedlnosti".<$F Tamtéž .> 
3. OD EUCHARISTICKÉ MODLITBY K MODLITB Ě O SVOBODU 

Eucharistická modlitba 
20. Pravá svoboda Božích d ětí, která je darem sh ůry a ú častí na 
Božím život ě, vyžaduje od celé Církve i každého v ěřícího zvláš ť 
pokornou a intenzivní modlitbu. Církev slaví Euchar istii 
modlitbou eucharistickou, obdivuhodnou a bohatou r ůznorodostí 
anafor a modliteb Východu i Západu, a tak nádherným  zp ůsobem 
vyjad řuje plný smysl slaveného velikono čního tajemství. 
Dobrá p říprava i zralé ovoce Mezinárodního eucharistického 
kongresu budou záležet od znovuobjevení teologie a spirituality 
eucharistických modliteb a jejich sep ětí se svobodou, k níž nás 
Kristus osvobodil. 
Některé pedagogické sm ěrnice budou z řejm ě prosp ěšné p ři 
znovuobjevování modlitebního rozm ěru Eucharistie i p ři 
ztvár ňování naší osobní modlitby i modliteb spole čenství po vzoru 
Krista a Církve. 

Dík ůvzdání za dar 
21. Předně je t řeba si p řipomínat spásné intervence Pána, který v 
dějinách spásy - od stvo ření do vykoupení - vykonal velké v ěci 
pro naši spásu, a to v o čekávání dokonalé Boží svobody ve sláv ě. 
Památka pak podn ěcuje dobro řečení, velebení i dík ůvzdání, čili 
Eucharistie. 
Chvalozp ěvem "Magnificat", který je pro celou Církev inspira cí, 
zve nás Maria Panna, abychom velebili Pána za velik é v ěci, které 
vykonal na svém lidu a nadále koná pro nás všechny v d ějinách 
spásy Církve i národ ů. 
Mezinárodní eucharistický kongres se musí stát velk ým dík ůčin ěním 
za znovu získanou svobodu, která dovoluje Kristu v Eucharistii 



ozá řit ze "Statio orbis" východní Evropy všechny kon činy sv ěta. 

Vzývání Ducha 
22. Svoboda je dar Ducha Svatého. Tak jako v eucharisti i vzýváme 
Ducha Svatého, aby dary chleba a vína posv ětil a prom ěnil je v 
Tělo Kristovo a Krev Kristovu a aby se liturgické shr omáždění 
stalo jedním t ělem a jedním duchem, stejn ě tak se vroucí modlitba 
musí stále vznášet k Otci, aby skrze dar Ducha Svat ého se pravá 
svoboda v lásce i vysvobozující síla lásky usídlily  v srdcích 
věřících, ve spole čenstvích, v rodinách, ve spole čnosti s cílem 
vytvo ření nového sv ěta. 
Nejsv ět ější Panna Maria, která vzývala a o čekávala v modlitb ě 
Ducha Letnic, je vzorem vytrvalé, d ůvěryplné a úp ěnlivé modlitby. 
Eucharistický kongres má být intenzivní a sborovou epiklezí celé 
Církve o to, aby pravá svoboda zapustila ko řeny ve sv ědomí, aby 
se v lidu i ve sv ět ě upevnila takovým zp ůsobem, aby lidé svobodní 
od každého druhu p řekážek a nátlak ů mohli dobrovoln ě vzdávat úctu 
pravému Bohu. 

Obětování svobodného srdce 
23. Jestliže zdrojem pravé svobody celého lidského poko lení je 
dobrovolná Kristova ob ěť Otci, díky které jsme vykoupeni a 
posv ěceni, stejn ě tak základní podmínkou být svobodným a také být 
obhájcem svobody bude pokorné a p řesv ědčené sebenabídnutí v té 
svobod ě, která zušlech ťuje člov ěka v jeho vztahu k Bohu a vytvo ří 
nejvznešen ější dar, který m ůže člov ěk Bohu ob ětovat. 
Ve spole čenství s Kristem nás eucharistická modlitba u čí, jak 
učinit z našeho života trvalou ob ěť, ob ěť milou Bohu, ob ěť živou 
a svatou (srv. Řím 12,1-2). Svým "ano" dáváme Bohu to, co je jeho 
a dovolujeme mu, aby se v našem život ě projevila jeho spasitelná 
a posv ěcující v ůle. 
Matka Pán ě, Panna, která se p ři zv ěstování daruje Bohu, ob ětuje 
Krista v chrám ě a na Kalvárii spolu s postojem svobodného 
sebeob ětování, je pro Církev nedostižným vzorem zp ůsobu ob ětování 
naší svobody Bohu i naší spolupráce v jeho díle spá sy. 
Eucharistický kongres uznáním daru svobody, osobní i spole čenské, 
má uleh čovat odpov ěď víry a lásky, která se projevuje ob ětí sebe 
samého s Kristem, aby se celá církev s v ědomím obdrženého daru 
stala spolupracovníkem Boha, aby se pravá svoboda z ako řenila v 
srdcích, ve spole čenstvích, v rodinách i v národech. 

Všeobecná p římluva 
24. V eucharistické modlitb ě se Církev sv ěřuje spole čenství 
svatých i Kristovu prost řednictví, p řimlouvá se u Otce v Duchu 
Svatém za pot řeby lidstva. Tvá ří v tvá ř podob ě naší spole čnosti, 
falešným koncepcím a zp ůsob ům nevysvobozené, nevykoupené svobody, 
tvá ří v tvá ř trpkému ovoci sobectví, které nás zotro čuje a popírá 
důstojnost lidské osoby, musí ze srdce každého v ěřícího tryskat 
mocná a úp ěnlivá modlitba za ob ěti nenávisti, násilí a 
vyko řis ťování. Taková p římluva je vyjád řením Kristovy lásky. 
Maria, Matka Církve, svou evangelní p římluvou v Kán ě Galilejské i 
mateřským prost řednictvím za všechny v nebi je vzorem d ůvěryplné 
a univerzální modlitby a vyjád řením lásky, s níž se máme v ěnovat 



svým brat řím a sestrám v nouzi. 
I v tomto p řípad ě - p řed Kristem, "národy o čekávaným 
Vykupitelem", eucharistickým sluncem pravdy a milos ti osv ěcující 
svými paprsky zemi i d ějiny lidstva - eucharistický kongres musí 
pokleknout k velké prosebné modlitb ě za svobodu, tak draze 
zaplacenou, i za její zako řenění ve všech národech. 
4. P ŘÍTOMNOST, KLANĚNÍ, SVOBODA 

Tváří v tvá ř tajemství 
25. Posledním rozm ěrem pravdy o Eucharistii je její tajemství: 
spásná p řítomnost Kristova pod zp ůsobami chleba a vína. Taková 
byla v ůle Pána, aby trvale z ůstal p řítomný ve své církvi jako 
Emanuel, B ůh s námi. 
Mimo to, že Eucharistie je ve všech svých formách t ajemstvím 
přítomnosti, tento její aspekt se zvláštním zp ůsobem chápe a 
prožívá v tiché modlitb ě p řed svatostánkem a v rozmanitých 
tradi čních formách eucharistické adorace. To všechno umož ňuje 
zastavit se p řed Bohem a p řijmout jeho tajemství i dar jeho 
přítomnosti. Odhaluje se, že velikost Boha i kone čnost Syna 
člov ěka se setkávají v eucharistickém tajemství. 
V naší dob ě se rozm ěr tajemství do zna čné míry ztratil. Pravda o 
duchovní dimenze člov ěka je zeslabena modelem, který propaguje 
sv ětskou činnost, považovanou za jedinou formu života hodnou 
člov ěka. Ovšem člov ěk bude vždy zakoušet svou kone čnost, 
přinejmenším v tom smyslu, že není všemohoucí, že nen í posledním 
rozhodujícím činitelem, ale že je obklopen neproniknutelným 
tajemstvím. Je to pravda o Eucharistii jako tajemst ví, která 
umožňuje člov ěku pochopit sebe samého ve své nejhlubší dimenzi - 
od chvíle, ve které, bude-li se opírat o vlastní na dpřirozeno 
svého ducha, z ůstane vyjád řením nezm ěnitelného tajemství. Jen v 
souvislosti s takovým tajemstvím Boha je možné poch opit tajemství 
člov ěka. Tajemství člov ěka, jeho sv ěta i jeho d ějin, vždy obrací 
pozornost nad n ěho samého, ukazuje na Boha. 

Klan ění a modlitba: setkání 
dvou svobod 
26. Přítomnost Krista ve svátosti nutí každého v ěřícího k úkonu 
víry a adorace, k otev ření se transcendenci, k setkání v tiché 
modlitb ě, plné zbožnosti, s Tím, který je Božské "Ty" obrac ející 
se k "ty" lidskému, které je Božským "Ty" realizová no a 
napl ňováno. 
Modlitba je tehdy autenticky k řesťanská, je-li ve skute čnosti 
"setkáním dvou svobod: nekone čné svobody Boha s omezenou svobodou 
člov ěka".<$FKongregace pro nauku víry, List biskup ům katolické 
Církve (15.10.1989) o n ěkterých aspektech k řesťanské meditace , 
3.> V klimatu dnešní civilizace člov ěk často ztrácí smysl 
meditace, rozjímání, soust ředěnosti i údivu. To všechno se odráží 
v život ě víry. V d ůsledku toho člov ěku sou časnosti, také i 
věřícímu, je velmi zat ěžko zastavit se p řed Bohem v duchu úcty a 
klan ění, v duchu vzdání pocty a vyjád ření vd ěčnosti, v duchu 
zadostiu čin ění i prom ěny, v duchu modlitby a proseb, nebo ť to 
všechno tryská ze srdce svobodného, které je schopn é poznání 



Boha. 
Kontemplace tajemství p řed Nejsv ět ější Svátostí umož ňuje 
uskute čnění tohoto nejd ůležit ějšího setkání s Kristem i p řes shon 
a povrchnost, které často charakterizují náš život. Jedin ě ve 
svatyni sv ědomí, osvíceného vírou, s v ědomím, že se nacházíme "v 
Boží p řítomnosti", rodí se zkušenost pravé svobody, která se 
vyjad řuje dobrovolnou odpov ědí na Boží lásku tvá ří v tvá ř jeho i 
naší pravd ě. 
Eucharistie, tajemství p řítomnosti, vyzývá k vzdávání pocty. Jan 
Pavel II. se takto vyjad řuje o nezbytném vztahu mezi svobodou a 
vzdáváním úcty Bohu: "Podobn ě i skute ční ctitelé Boha ho musí 
uctívat "v duchu a v pravd ě" ( Jan 4,23). Tímto uctíváním se 
stávají svobodnými . Spojení s pravdou a uctívání Boha ukazuje se 
v Ježíši Kristu jako nejhlubší základ svobody".<$FJ AN PAVEL II., 
Veritatis splendor , 87.> 
5. SLAVENÍ A ŽIVOT PRAVOU K ŘESŤANSKOU SVOBODOU 

Starost o slavení 
eucharistie 
27. Jak se dá v praxi konkrétn ěji vytvo řit spojení mezi 
Eucharistií a svobodou? Jak v praxi utvá řet a činit více 
viditelným i aktivním tento vztah v dnešním sv ět ě? 
Celá znovuobnovená eucharistická pastorace musí být  zam ěřená na 
dosažení tohoto cíle. A zde jsou n ěkteré praktické podn ěty: 
a) Nejprve je zapot řebí dbát o kvalitu eucharistické celebrace: 
každá celebrace má být proniknuta ovzduším teologic kého života - 
vírou, nad ějí, láskou, má být slavností víry Božího lidu, 
radostným projevem setkání s Pánem. Práv ě v takovém ovzduší se 
zakouší milost bytí vyvolaného Kristem, jím formova ným k 
učednictví, k setrvávání s ním v jednot ě v Eucharistii, aby se na 
cestách sv ěta vydávalo radostné sv ědectví vlastní víry bez obav a 
bez komplex ů. 
b) Krom ě toho je t řeba vytrvale uvád ět do praxe všechny podn ěty 
pokoncilní liturgické obnovy s cílem navrácení euch aristické 
celebrace ve farnostech, ve spole čenstvích a hnutích k jejímu 
pravému obrazu velikono ční hostiny, slavnosti svobody, k níž nás 
osvobodil Pán. K tomu mohou užite čně p řisp ět: vhodný výb ěr text ů 
a písní, plná ú čast ve shromážd ění, pochopení ob řadů a zhodnocení 
liturgických symbol ů. Všechno to má p řisp ět k vyjád ření, 
odpovídajícím zp ůsobem, velikono čního smyslu Eucharistie, aby pak 
účastí na každodenní mši svaté, na setkání k řesťanů s Pánem, byli 
schopni dávat hlubší sv ědectví víry ve svém rodinném prost ředí, v 
pracovním prost ředí nebo ve škole. 

Úst řední význam ned ěle 
28. Jeden z charakteristických znak ů k řesťanského života je dnes 
vážn ě ohrožený sou časnou kulturou. Máme na mysli ned ěli, den Pán ě 
i Církve, nebo ť stále více se ší ří sv ětské a výlu čně rekrea ční 
chápání svátku, které by cht ělo vylou čit k řesťanskou ned ěli ze 
sféry ve řejnosti. Proti možné volb ě víkendu, kterou je jedin ě 
odpočinek a zábava, k řesťanské spole čenství musí zd ůraz ňovat 
posvátný ráz ned ěle, jako místo i čas osobní svobody, v ěnované 



pro vzdávání úcty Bohu a projevení jeho p řítomnosti uprost řed 
našeho spole čenství. 
Náležitá oslava dne zmrtvýchvstání Pán ě, každotýdenní Pascha, 
musí poskytovat dostate čný čas pro bohoslužbu, zvlášt ě 
eucharistickou a také pro jiné liturgické slavnosti  a pobožnosti, 
stejn ě tak i pro odpo činek, pro život v rodin ě, pro setkání s 
přáteli i pro konání charitativních skutk ů. Zachovávání soboty v 
židovské tradici bylo a z ůstane i nadále výmluvným znamením 
odpočinku Hospodina po skon čení jeho díla i trvalou p řipomínkou 
osvobození Božího lidu z egyptského otroctví (srv. Dt 5,13-15). 
Rovněž ned ěle, jako památka zmrtvýchvstání Pán ě, musí být 
radostným projevem velikono ční svobody Božího lidu. 
Po celý týden se ve scholae cantorum, ve sborech, v e školách, ve 
skupinách, v hodinách forma čních a katechetických, stejn ě tak v 
rodinách, musíme nau čit p řipravovat ned ěli, aby se mohla prožívat 
slavnost eucharistie jako živá památka Kristova zmr tvýchvstání, 
jako pramen i vrchol duchovního i kulturního života , jako 
nejintenzivn ější chvíle života církve, farnosti, rodiny i 
spole čnosti. 
6. OD EUCHARISTIE K ŽIVOTU 

Eucharistie a milosrdenství 
29. Eucharistická slavnost jako pramen i vrchol života církve, 
připravovaná čtením a meditací slova, nalezne své potvrzení v 
život ě spole čném, v lásce i milosrdenství. " Člov ěk dnešní doby 
věří víc sv ědectví než u čitel ům, víc zkušenosti než nauce, víc 
životu a skutk ům než teorii. Evangelijní sv ědectví, které sv ět 
bere nejvíc vážn ě, je pozornost v ůči lidem, láska k chudým a 
malým, k trpícím".<$FJAN PAVEL II., Redemptoris missio , 42.> 
Eucharistická liturgie musí položit základ i motiva ci k lásce. 
Nevede-li k služb ě člov ěku, k pomoci chudým a trpícím, znamená 
to, že nedosáhla v plnosti svého cíle. Neodráží-li se 
eucharistická slavnost ve vzájemné pomoci t ěch, kdo se jí 
účastní, znamená to, že schází eucharistickému spole čenství 
podstatný prvek. Naproti tomu čím více liturgie probouzí vnit řní 
pot řebu služby a lásky, tím čast ěji se láska stane oznámením, 
sv ědectvím i jednozna čně skute čným pozváním k ú časti na liturgii. 
Tím zp ůsobem - tvá ří v tvá ř sobectví i morální nesvobod ě naší 
spole čnosti - Eucharistie nabývá zvláštní v ěrohodnosti v o čích 
pochybujících a nev ěřících. Kristus je p řítomen v Eucharistii, ve 
svátostech i ve svém slov ě: je rovn ěž p řítomen v pot řebných. 
Velká patristická tradice, po čínaje nap ř. svatým Janem 
Zlatoústým, zd ůraz ňovala souvislost mezi svátostí Eucharistie a 
svátostí chudobného a pot řebného bratra, p řipomínkou Kristových 
slov: "M ěl jsem hlad a dali jste mi najíst. Cokoli jste ud ělali 
pro jednoho z t ěchto mých nejposledn ějších brat ří, pro mne jste 
udělali" ( Mt 25,35.40).<$FSrv. In Math. hom. 50,3-4: PG 58,508-
509.> 

"Učinit zemi nebem" 
30. Charitativní i sociální tradice prvních století Cír kve kladla 
důraz na nezbytnost jednoty mezi eucharistickou slavn ostí a 
vzájemnou láskou. Výrok Jana Zlatoústého by se i dn es mohl stát 



programem eucharistického života: je t řeba žít láskou k bližnímu, 
která se rodí z Eucharistie skrze skutky milosrdens tví, "aby se 
země stala nebem".<$FIn Act. Apost. hom. , 11,3: PG 60,97-98.> 
Slavení Eucharistie je významnou výzvou k p řenesení obnovující 
síly vysvobozující lásku od oltá ře eucharistického do sv ěta. 
Dnes, z d ůvodu špatn ě chápaného smyslu svobody i trvání forem 
útlaku, život mnoha našich brat ří a sester vyžaduje návrat k 
pravdivé zkušenosti d ůstojnosti d ětí Božích. K řesťané po slavení 
velikono ční radosti jdou ji oznamovat sv ětu - tak jako emauzští 
učedníci, kte ří naslouchali hlasu Pána a poznali jej p ři lámání 
chleba. Rozsévajíce radost a ú činnou lásku skutk ů milosrdenství 
uprost řed t ěch, rovn ěž nejnepatrn ějších, s kterými se Pán 
ztotožnil, p řinášejí zkušenost "nebe na zemi", kterou je 
Eucharistie, na té zemi, která je pro mnohé lidi vš ím, jenom ne 
nebem, zejména místem utrpení a nesvobody. 
Pot řeby ubohých, nemocných, slabých, uv ězněných i 
pronásledovaných zjevené a ukázané v nadp řirozeném sv ětle musí 
oživit lidská spole čenství. Musí povzbudit do "kolekty", která je 
z jedné strany modlitbou v liturgii, a z druhé stra ny vytvá ří 
pomoc ve sbírce dar ů a povzbuzování k aktivnímu milosrdenství. 
Všechno je t řeba pe čliv ě shromáždit, a p ředstaviteli spole čnosti 
spravedlivým zp ůsobem rozd ělit. Díky tomu láska soust ředěná 
zvláštním zp ůsobem na Eucharistii jako službu Boží prodlouží se v 
konkrétní služb ě člov ěku, vytvo řením d ůstojného života pro 
každého člov ěka. 
Tak se tedy k řesťané, osvícení Eucharistií, mají stát tv ůrci 
pravého usmí ření mezi osobami, rodinami i národy, mají se 
při činit o pozitivní vysvobození, osvobozující sílu pra vdy, 
dobroty, krásy i spravedlnosti v našem sv ět ě. 



ZÁVĚR 
Osvobození síly dobra 
31. 46. Mezinárodního eucharistického kongresu, který s e poprvé 
bude konat v Polsku, pod znamením sugestivního p řiblížení 
tajemství Eucharistie a daru svobody v Kristu, je t řeba využít 
jako zahájení nové evangelizace a probuzení nového nadšení: ve 
spole čenství kn ěží, v institutech zasv ěceného života, ve 
skupinách dosp ělých laik ů i mládeže. Všichni musejí p řisp ět k 
rozvoji liturgického života i činnosti charitativní, kulturní a 
spole čenské. Farnost, která je zvláštním zp ůsobem spole čenstvím 
eucharistickým, má být centrem všech vyjmenovaných 
kategorií.<$FSrv. JAN PAVEL II., Christifideles laici , 26.> 
V období, ve kterém se Církev p řipravuje na slavnost velkého 
jubilea roku 2000, spjatého zvláštním zp ůsobem se zkušeností 
opravdové svobody a pravdivého osvobození, v četn ě spole čenského, 
eucharistická slavnost musí p řisp ět k navrácení svobody 
uvězněným, radosti smutným, zdraví nemocným a nad ěje 
pochybujícím, spole čenství osam ělým, pomoci chudým. 
Jde o to, aby milost Eucharistie ohlašované, slaven é, rozd ělované 
a adorované, p řisp ěla k odstran ění útlaku, nenávisti, sobectví a 
k znovuobnovení ochoty k ob ěti, dokonce daru života za jiné i 
velkého díla milosrdenství. Kéž se také otev ře kulturou 
pospolitosti a jednoty nová perspektiva zemím výcho dní Evropy, 
pro které teprve nedávno skon čila dlouhá doba útlaku, ale stejn ě 
tak i všem ostatním národ ům sv ěta. Ježíšovi u čedníci mají být 
setbou nového spole čenství, ve kterém ve vzájemné solidarit ě 
jeden nese b řemeno druhého, kde lidé vnit řně svobodní a usmí ření 
znají a prožívají št ěstí i spole čenský mír. 

Cesta k definitivní svobod ě 
32. Takovou nad ěji m ůžeme mít, protože Eucharistie zcela 
jedine čně vyjad řuje k řesťanskou nad ěji. Eucharistie ukazuje, že 
činnost člov ěka ve sv ět ě, jeho snaha i jeho svoboda v pom ěru ke 
každému dosaženému dobru, ve skute čnosti v sob ě obsahují 
nemožnost dosáhnout plnosti v tomto sv ět ě. V nadp řirozené nad ěji 
člov ěka jsou obsaženy snahy, touhy a p řání, která nejsou 
uskute čnitelná jen s pomocí vlastních sil. Na cest ě jejich 
uskute čnění není pouze smrt. Jejich ohrani čením není budoucnost 
historická, ale budoucnost nadp řirozená. Lidské d ějiny ve svém 
rozvoji nedosáhnou nikdy vlastní plnosti jinak než ve sláv ě. 
Se z řetelem na hodnotu lidské činnosti zd ůraznil druhý vatikánský 
koncil ve sv ětle velikono čního tajemství smysl svobody, která 
dosáhne svou plnost ve chvíli, kdy celé lidstvo bud e p ředáno Otci 
jako milá ob ěť (srv. Řím 15,16). Na naší cest ě do této 
budoucnosti nás Církev ujiš ťuje: "Jako zálohu na tuto nad ěji a 
posilující pokrm na cestu zanechal Pán svým v ěrným tu svátost 
víry, v níž se člov ěkem vyp ěstované plody p řírody prom ěňují v 
oslavené t ělo a krev; je to ve čeře bratrské pospolitosti a 
předkrm nebeské hostiny".<$FDruhý vatikánský koncil, Gaudium et 
spes, 38.> 



S Marií, Ježíšovou Matkou 
33. V programu Eucharistického kongresu, p řestože to není výrazn ě 
vyjád řeno, je obsaženo p řesv ědčení, že naše za člen ění do Krista 
je možné díky mate řské p římluv ě Marie, Matky Božího Syna. Nejde 
tu jedin ě o náležité znamení vzpomínky na Matku Boží, které je 
charakteristické pro zbožnou tradici Církve, a zvlá štním zp ůsobem 
církve v Polsku i v zemích východní Evropy. 
Církev spat řuje v Marii vzor osvobození. Svoboda je dána člov ěku 
ne pouze s cílem potvrzení sebe samého, ale také s cílem ob ěti 
sebe samého v lásce. Díky tomu člov ěk pozná, že utvá ří sebe 
samého, když se dobrovoln ě rozhoduje pro p říslušnost k t ěm 
spole čenstvím, uprost řed nichž je základní bu ňkou rodina, a 
teprve po ní následují spole čenství místní, profesní, národní, 
státní a mezinárodní. Tento postoj v ěrného sebeodevzdání je 
silou, jejíž vynikající p říklad nám dává Maria, Matka Boží, která 
je vždy solidární s Bohem i jeho lidem. 
V Pann ě Zv ěstování, která se dobrovoln ě dává Otci, aby 
spolupracovala na díle vykoupení lidstva, v Pann ě Magnificatu, 
která op ěvuje výkupné Boží dílo v minulosti, p řítomnosti i 
budoucnosti d ějin, Jan Pavel II. nás zve ke kontemplaci té, která  
"zcela závislá na Bohu a svou vírou zcela na n ěho zam ěřená, je 
vedle svého Syna nejdokonalejším obrazem svobody a osvobození 
lidstva a vesmíru".<$FJAN PAVEL II., Redemptoris Mater , 37.> 
Její mate řské p římluv ě sv ěřujeme již nyní práce 46. Mezinárodního 
eucharistického kongresu ve WrocAawi, a ť hojné ovoce, které má 
sv ůj po čátek v Eucharistii, je p ří činou toho, že lidé i národy 
osvícené a oživené Kristem, Sv ětlem sv ěta i Chlebem, který 
sestoupil z nebe, se mohou t ěšit pravou svobodou, kterou On, 
Vykupitel člov ěka, nás vysvobodil, abychom se stali svobodnými 
(srv. Gal 5, 1). 



Kongresová modlitba 
Všemohoucí, v ěčný Bože, 
který jsi nás vysvobodil z otroctví h říchu, 
vykoupil ob ětavou láskou Tvého Syna, 
dopřej nám, 
ať tak konáme, adorujeme a žijeme 
Nejsv ět ější Eucharistii, 
abychom napln ěni Duchem Svatým 
správn ě užívali získanou svobodu. 
Ať Tvá pravda, dobrota i láska nám pomáhají 
pokojn ě rozvíjet Boží království na zemi: 
mezi národy, v našich rodinách, na pracovištích, 
uprost řed nemocných, pochybujících, 
mezi t ěmi, kte ří neznají Tebe, pravou Svobodu. 
Skrze našeho Pána Ježíše Krista, 
který nás v Duchu Svatém 
s Tebou stále sjednocuje 
na v ěky v ěků. Amen. 



Hymna eucharistického kongresu 
WrocAaw 1997 
Přišel jsi, Pane, by svobodu m ěl sv ět, 
přinesls pravdu v svém evangeliu. 
v svobod ě neškodí bratr bratrovi, 
bratr se v pravd ě veselí s bratrem svým. 
Třetího dne jsi z hrobu smrti slavn ě vstal, 
vít ězný procházíš s námi po této zemi. 
Svátostnou moc jsi v své lásce daroval t ěm, 
kte ří cht ějí a mají být brat řími tvými. 
Když oklamaný sv ět neví kudy kam, 
jak pouta nesvobody odstranit, 
církev Boží hlas z nebe p řipomíná: 
Hledejte Pravdu, ta vás osvobodí. 
Kristovo T ělo, Krev z oltá ře bereme 
v sob ě pe čeť Boží lásky zahrnující, 
sv ětu ztracenému ji dnes p řinášíme, 
aby znovu objevil sv ětlo Pravdy v ěčné. 
Bože, v putování církve p řítomný, 
přijmi pokorný projev vd ěčnosti. 
Jenom ten p řijmout tvou p řítomnost zvládne, 
kdo v lásce žije napln ěn milostí. 
Kriste, Zachránce náš, po tob ě toužíme 
a každodenn ě dotvá říme tuto zemi. 
Tys nám zde zanechal dar eucharistie, 
aby vnit řní svobody op ět byl zde soulad. 



Hymna eucharistického kongresu 
Wroclaw 1997 
pro mládež 
Hledím na ptáky, lilie polní, 
vidím, jak, Ot če, staráš se o n ě, 
pouze my, lidé, na tvojí zemi, 
neumíme se o chleba rozd ělit. 
Rozmnož nám víru a prom ěň srdce 
ať znovu plane ohe ň bratrství; 
a kéž již p řijde na tuto zemi 
očekávané nové pokolení. 
Ó, sestry, brat ři, na vás voláme: 
ať skon čí již h říchy rozd ělení, 
a v zachrán ěném domě rodinném 
na znamení míru se obejm ěme. 
Ó, Kriste, Králi p říštího v ěku 
jas pravdy a ť v každém člov ěkovi 
učiní jedno vyznání lidské: 
že Ty jsi náš B ůh, že Ty jsi náš Pán. 
Refrén: 
Abychom byli jedno, podejme si ruce, 
abychom byli spolu a jedno srdce m ěli. 
Dělme se chlebem, d ělme se nebem; 
ať se prom ění, a ť se prom ění 
tvá řnost zem ě, této zem ě. 


