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kongregace	Pro	kLérus

doPIs	ke	dnI	Za	PosVĚcení	knĚží

Vatikán	11.	března	2020

Čj.	2020	1132

Ctěná	Excelence	/	Eminence,
na	 letošní	19.	červen	připadá	slavnost	Nejsvětějšího	Srdce	Ježíšova,	
kdy	se	každoročně	slaví	Den	za	posvěcení	kněží.

Jak	 je	 známo,	 je	 to	 vhodná	 příležitost	 pro	 reflexi	 a	 meditaci	
o	kněžském	životě	a	o	pastýřské	službě,	kterou	jsou	kněží	povoláni	
vykonávat	v	různých	situacích.

S	 ohledem	na	 to	 pojala	 naše	 kongregace	 úmysl	 znovu	 se	 vrátit	
k	některým	významným	částem	listu	papeže	Františka	adresovaného	
kněžím	vloni	4.	srpna	u	příležitosti	160.	výročí	úmrtí	svatého	faráře	
arského.	Z	citátů,	které	obsahují	odkaz	k	Srdci	Kristovu	a	srdci	kněž-
stva,	vybralo	naše	dikasterium	pět	klíčových	slov,	jež	by	se	mohla	pro	
tento	den	stát	východiskem	bratrského	sdílení	mezi	kněžími	podpo-
řeného	biskupy.

Kongregace	navrhuje,	aby	se	na	Den	za	posvěcení	kněží	naplá-
novala	chvíle	pro	modlitbu	a	bratrské	setkání,	během	níž	by	ordináři	
předložili	reflexi	přidržující	se	úmyslu	zmíněného	listu	papeže	Fran-
tiška,	a	to	podle	místních	potřeb	a	pastoračních	možností.

S	přáním,	aby	se	tato	příležitost	stala	důležitým	momentem	pro	
žití	 kněžské	 spirituality	 a	 bratrství,	 Vás	 srdečně	 zdravím	 v	 Pánu	
a	ujišťuji	Vaši	Excelenci	/	Eminenci	o	své	hluboké	oddanosti.

Beniamino	kard.	Stella
prefekt

  +	Joël	Mercier            +	Jorge	Carlos	Patrón	Wong
titulární arcibiskup z Roty                 arcibiskup-emeritní biskup z Papantly
      sekretář                 sekretář pro semináře

12.
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PĚt	krátkých	VýchodIsek	 
Pro	reFLeXI	PodLe	 

magIsterIa	PaPeže	FrantIška	 
ke	dnI	Za	PosVĚcení	knĚží	

19.	ČerVna	2020

Kněží s Kristovým srdcem

Dne	4.	srpna	2019,	u	příležitosti	160.	výročí	úmrtí	svatého	faráře	ar-
ského,	zaslal	papež	František	list	adresovaný	kněžím,	aby	jim	podě-
koval	za	jejich	velkorysou	službu	a	povzbudil	je	k	láskyplnému	přijetí	
jejich	povolání	(papež	František,	List kněžím u příležitosti 160. výročí 
úmrtí svatého faráře arského, 4.	srpna	2019).

V	tomto	textu	Svatý	otec	často	používá	slovo	„srdce“,	od	něhož	
lze	odvinout	reflexi	a	meditaci	u	příležitosti	Dne	za	posvěcení	kněží,	
který	se	každoročně	slaví	o	slavnosti	Nejsvětějšího	Srdce	Ježíšova.

Vděčnost
„Děkuji za radost, se kterou jste dokázali darovat svůj život. Ukázali 
jste srdce, které v průběhu let zápasilo a bojovalo, aby se neuzavřelo 
a nezahořklo, ale naopak se denně otvíralo lásce k Bohu a k jeho lidu; 
srdce, které časem nezkyslo, nýbrž jako dobré víno uzrálo v kvalitněj-
ší, neboť ‚jeho milosrdenství trvá na věky‘.“

Vděčné	srdce.	Být	kněžími	podle	Ježíšova	Srdce	znamená	obléci	se	
v	něj	až	do	té	míry,	že	získáme	jeho	cítění.	Mezi	mnoha	jinými	ctnost-
mi	je	Srdce	Ježíšovo	otevřené	pro	vděčnost;	on	děkuje	Otci	za	zázra-
ky,	 které	 koná	 před	 očima	malých	 a	 skrývá	 je	 před	 těmi,	 kdo	 jsou	
uzavřeni	ve	své	domnělé	lidské	moudrosti	a	nedokážou	je	vidět	(srov.	
Mt	11,25).	Vděčnost	je	proto	vlastnost	specificky	křesťanská	a	musí	se	
stát	součástí	pastýřova	způsobu	bytí.	Svatý	Pavel	vyzývá:	„Stále	se	
radujte.	Bez	přestání	se	modlete.	Ve	všech	životních	podmínkách	dě-
kujte	Bohu“	(1	Sol	5,16–18).	Termín	„vzdávat	díky“	nebo	„děkovat“	se	
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převádí	do	eucharistie.	Kněz	se	zvláštním	způsobem	podobá	Kristovu	
Srdci	při	slavení	eucharistie,	kterou	spojuje	s	Pánovou	obětí	lásky	za	
svůj	 lid.	 Papež	František	 zároveň	 často	 nechával	 zaznívat	 vděčnost	
Božího	lidu	za	kněze	pro	jejich	velkorysou	službu	a	oběť	jejich	života.

milosrdenství

„Víme, že po schůdcích milosrdenství můžeme sestoupit až na nejnižší 
úroveň lidství – včetně křehkosti a hříchu – a vystoupat až k nejvyšší-
mu vrcholku božské dokonalosti: ‚Buďte milosrdní, jako je milosrdný 
váš Otec.‘ Být tak schopní ‚zahřát srdce lidí, putovat s nimi nocí, umět 
vést dialog a také sestoupit do jejich noci, do jejich temnoty, aniž by-
chom se ztratili‘.“

milosrdné	srdce.	Když	Ježíš	prochází	vesnicemi	a	městy,	uzdravuje	
a	prokazuje	dobrodiní	všem,	kdo	jsou	vězni	zla	(srov.	Sk	10,38).	Ježíš	
nemá	strach,	že	se	nakazí	lidskou	křehkostí,	ale	naopak	sestupuje	do	
propastí	lidské	slabosti	a	hříchu,	aby	zjevoval	milosrdné	Srdce	Otcovo,	
jež	pozvedá	každého	svého	syna	z	jeho	pádů	a	volá	ho	k	radosti	z	od-
puštění.	Jméno	Boha,	jehož	nám	Ježíš	zvěstuje,	je	„milosrdenství“.	Při	
mši	svaté	k	zakončení	Svatého	roku	milosrdenství	Svatý	otec	prohlá-
sil,	že	„skutečnou bránou milosrdenství je Kristovo Srdce“.

Kněz	připodobněný	Kristu	je	především	služebníkem	milosrden-
ství	a	smíření.	Ve	svém	srdci	nese	pečeť	toho,	že	Pán	na	něj	pohlédl	
a	povolal	ho	nikoli	pro	jeho	osobní	zásluhy.	Každý	den	zakouší,	že	ve	
veškerém	jeho	životě	a	práci	se	ho	dotýká	Boží	milosrdenství,	a	pro-
to	se	má	stávat	znamením	přijímající	Boží	lásky,	která	chce	dostih-
nout	každého	člověka	v	jakékoli	jeho	životní	situaci	a	uzdravit	ho	ze	
zla.	Máme	zapotřebí	kněze	vyznačující	se	milosrdenstvím,	kteří	jsou	
schopni	přijímat	své	bratry,	naslouchat	jim	a	doprovázet	je	zvláště	při	
svátosti	smíření.

soucit

„Děkuji za každý okamžik, kdy jste s niterným pohnutím přija-
li ty, kdo upadli, obvázali jste jejich rány, nabídli vroucnost jejich 
srdci, prokázali laskavost a soucit jako Samaritán z podobenství 
(srov. Lk 10,25–37). Nic není tak naléhavé jako toto: blízkost, přízeň, 
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být blízko tělu trpícího bratra. Jak dobrý příklad dává kněz, který se 
ranám svých bratří přibližuje, nikoli vzdaluje! Zrcadlí se v něm srdce 
pastýře, který poznal duchovní radost ze sjednocení se svým lidem.“

soucitné	srdce.	Evangelia	často	vypravují	o	tom,	jak	Ježíš	při	pohledu	
na	unavené	a	ztrápené	zástupy	s	nimi	prožíval	hluboký	soucit	 (srov.	
Mt	9,36).	Jeho	„nitro	se	chvěje“,	zvláště	když	se	setkává	s	bolestí	a	utr-
pením	 způsobeným	 nemocí,	 s	 vyloučením	 na	 okraj	 a	 jinou	 formou	
hmotné	a	duchovní	chudoby.	Jako	milosrdný	Samaritán	plný	soucitu	se	
zastaví	před	každým	zraněným	tělem	bratří,	léčí	ho	a	uzdravuje	a	stá-
vá	se	živoucím	projevem	lásky	Boha	Otce.	Od	kněží	jako	Kristových	
služebníků	se	vyžaduje,	aby	měli	totéž	soucitné	srdce,	které	se	vyzna-
čuje	blízkostí,	reálnou	a	integrální	účastí	na	bolestech	a	svízelích	lidí,	
schopností	navazovat	vztahy,	které	znovu	zapalují	naději,	péčí	o	zraně-
ní	lidu,	poskytovanou	zvláště	prostřednictvím	svátostné	milosti.

Bdělost

„Jsme-li zklamáni realitou, církví nebo sami sebou, můžeme být v po-
kušení upnout se k nasládlému smutku, který východní otcové na-
zývali akédia… Smutek činí neplodnými veškeré snahy o přeměnu 
a obrácení, šíří zášť a nevraživost… Bratři, hrozí-li, že se tento na-
sládlý smutek zmocní našeho života nebo společenství, prosme Ducha 
beze strachu a znepokojení, ale s rozhodností, ‚aby přišel a probudil 
nás, zatřásl naší strnulostí, vysvobodil nás z netečnosti! Přehodnoť-
me způsob, jakým dosud žijeme, otevřeme oči a uši, a hlavně srdce. 
Nechme se vyburcovat děním kolem nás a živým a účinným slovem 
Zmrtvýchvstalého.‘ “

Bdělé	srdce.	Ježíš	často	zdůrazňoval	důležitost	bdělého	srdce,	které	
nás	 jako	věrné	služebníky	přivádí	k	 tomu,	abychom	byli	připraveni	
a	očekávali	příchod	pána	vinice.	Jde	o	to,	abychom	nechávali	místo	
pro	dary	Ducha	Svatého,	který	i	uprostřed	každodenních	povinností	
a	temnoty	přítomné	doby	nám	umožňuje	rozpoznávat	Pánovu	přítom-
nost,	činí	nás	pozornými	na	jeho	slovo	a	horlivými	v	lásce,	tak	aby	se	
nevyčerpal	olej	v	lampě	našeho	života	a	abychom	jako	moudré	panny	
šli	vstříc	přicházejícímu	Ženichovi.	Srdce	se	však	udržuje	v	bdělos-
ti	 i	 duchovním	bojem;	 samotný	 Ježíš	ho	vede	na	poušti,	 překonává	
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ďáblova	 pokušení	 a	 na	 konci	 svého	 života	 vyzývá	 učedníky,	 kteří	
v	Getsemanech	usnuli:	„Bděte	a	modlete	se,	abyste	nepřišli	do	poku-
šení“	(Mt	26,41).	I	knězi	se	stává,	že	zakouší	to,	co	papež	František	
nazval	„únavou	naděje“,	onu	vnitřní	hořkost,	která	 se	často	 rodí	ze	
vzdálenosti	mezi	osobními	očekáváními	a	viditelnými	plody	apošto-
látu,	anebo	onen	suchopár	srdce,	jež	často	vede	k	tomu,	že	pastorač-
ní	povinnosti	i	samotnou	modlitbu	naplňujeme	ze	zvykovosti,	v	jisté	
rezignaci,	dokonce	v	nedbalosti.	Místo	 toho	 je	však	 třeba	se	nechat	
„probudit“	Pánovým	slovem	a	křikem	Božího	lidu.

odvaha

„Abychom si uchovali odvážné srdce, je nutné nezanedbávat tato 
dvě základní pojiva naší totožnosti: tím prvním je vztah s Ježíšem. 
Pokaždé když se odpoutáme od Ježíše nebo vztah s ním zanedbáme, 
naše úsilí postupně pohasne a naše svítilny zůstanou bez oleje, který 
prozařuje život (srov. Mt 25,1–13) … V tomto duchu bych vás chtěl 
povzbudit, abyste nezanedbávali duchovní doprovázení a měli brat-
ra, se kterým můžete hovořit, konfrontovat se, diskutovat a s důvěrou 
a otevřeností poznávat svou cestu … Druhé základní pojivo: posilovat 
a živit spojení se svým lidem. Neizolujte se od svého lidu a od kněží či 
komunity. Tím spíše se vyhýbejte uzavřeným a elitářským skupinám. 
Tam se duch nakonec udusí a zkazí. Odvážný služebník vždycky vy-
chází ven.“

odvážné	 srdce.	Když	kontemplujeme	 Ježíšovo	Srdce,	můžeme	 za-
chytit	dvě	základní	pojiva,	z	nichž	on	sám	vychází	a	 jimiž	žije	 své	
poslání:	nebeský	Otec	a	lid.	Evangelia	nám	ukazují,	jak	během	Ježíšo-
va	typického	dne	se	v	moudré	rovnováze	střídá	a	prolíná	jeho	starost	
o	vztah	s	Bohem	s	jeho	aktivní	solidaritou	s	bratřími.	Láska,	s	jakou	
koná,	není	nikdy	oddělena	od	ticha	a	od	modlitby,	a	únava	ze	služby,	
která	mu	nedává	ani	čas	na	jídlo,	se	nikdy	neodlučuje	od	pevné	vůle	
stáhnout	 se	do	ústraní	na	osamocená	místa	pro	navázání	 intimního	
láskyplného	rozhovoru	s	Bohem	Otcem.	Stejně	tak	i	kněz	podle	Kris-
tova	Srdce	je	někým,	kdo	„přebývá“	mezi	Pánem,	jemuž	zasvětil	svůj	
život,	 a	 lidem,	 ke	 kterému	 je	 povolán,	 aby	mu	 sloužil.	Kněz	může	
žít	plodnou	pastýřskou	lásku	v	té	míře,	v	níž	nezhasíná	jeho	vnitřní	
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život,	osobní	i	společná	modlitba	a	v	níž	se	nechává	vést	duchovním	
doprovázením.
Pět	klíčových	slov	ke	Světovému	dni	za	posvěcení	kněží,	převzatých	
z	listu	papeže	Františka	adresovaného	kněžím	vloni	v	srpnu,	se	vzta-
huje	 ke	 kněžskému	 srdci	 skutečně	 „zasvěcenému“	 Srdci	 Kristovu,	
tedy	 zakořeněnému	v	 osobním	vztahu	 s	Kristem	a	 tak	 utvářenému	
jeho	cítěním.

Při	 některých	 problémech	 morálního	 a	 afektivního	 charakteru	
v	 životě	 kněží	 odhalila	 psychiatrie	 a	 psychoterapie,	 že	 vitalita	 du-
chovního	vztahu	s	Bohem	a	péče	o	něj	ve	spojitosti	s	rozvojem	řádné	
lidské	zralosti	a	meziosobních	vztahů	utváří	to	nejlepší	prostředí	pro	
zachování	kněžského	celibátu	a	pro	kněžskou	spiritualitu.

Vysoký	rizikový	potenciál	v	životě	kněze	naproti	tomu	předsta-
vuje	to,	co	bylo	nazváno	„deficit	niternosti“.	Každý	životní	stav,	má-li	
být	přijat	ve	své	celosti	a	chráněn	před	ohrožujícími	útoky,	musí	roz-
víjet	specifický	„intimní	vztah“,	který	dává	hodnotu	jeho	možnostem	
a	zabraňuje	rizikům;	u	kněze	se	jedná	o	osobní	každodenní	přátelství	
s	Pánem.

Lidským,	psychologickým	a	duchovním	předpokladem	pro	zdar	
kněžského	života	je	niterný	vztah	s	Bohem.	Deficit	intimity	není	nic	
jiného	než	vyprahnutí	duchovního	života	a	v	důsledku	toho	vymizení	
hlubokého	vnitřního	a	vitálního	přátelství	s	Pánem,	jež	utváří	základ	
pro	osobní	a	pastýřskou	plodnost.	Kněz,	který	se	věrně	nemodlí	a	kte-
rý	zanedbává	nosné	prvky	svého	niterného	vztahu	s	Pánem,	hromadí	
nebezpečný	„deficit“,	 jenž	může	 způsobit	 pocit	 prázdnoty,	 vnímání	
frustrace	a	neuspokojení,	těžkosti	při	zvládání	samoty,	afektivní	po-
třeby,	 až	po	 riziko	navazování	 „vnějších“	přátelství	 a	 vztahů,	 které	
časem	mohou	rozdrolit	lidskou	a	duchovní	stavbu	už	narušenou	růz-
nými	trhlinami.

Aby	kněz	byl	utvářen	podle	Kristova	Srdce,	potřebuje	pevný	bod	
svého	každodenního	života	a	základ	své	 lidské	 i	duchovní	struktury.	
Ten	je	třeba	vytvářet	z	vnitřního	podhoubí	tvořeného	hlubokým	osob-
ním	přátelstvím	s	Pánem,	na	jehož	základě	osobní	život,	celibát	a	apo-
štolské	poslání	mohou	být	psychologicky	udržitelné	a	duchovně	plodné.


