V uplynulých měsících jsme si, vážení a milí kolegové ve službě u oltáře, řekli něco o dvou takzvaných
iniciačních svátostech. To slovo
„iniciace“ znamená něco jako „zahájení“, nebo spíše „uvedení“. Iniciačními svátostmi vstupujeme do
života církve, do slavení, do společenství Božího lidu.
Hovořili jsme o dvou svátostech – křtu
a biřmování. Nyní přišel čas, abychom se podívali na třetí, vrcholnou svátost křesťanské iniciace. Je jí eucharistie. A to je veliké tajemství.
Pročpak tajemství?
Tajemství může být dvojího druhu. Někdy se nám druhý člověk svěří s něčím důvěrným, něčím neveřejným, něčím, co se ho
osobně dotýká a co by nechtěl vydat ostatním všanc. „Nikomu to neříkej, je to tajemství!“ – Takové tajemství se drží skutečně
v tajnosti, neprozrazuje a tutlá.
Ale je ještě druhá podoba tajemství. Některé pravdy – a platí to zvláště pro pravdy
víry – jsou pro nás příliš veliké na pochopení.
I když o nich řekneme veřejně a bez skrývání
všechno, co o nich víme, stále ještě se budou
vymykat našemu chápání, stále ještě nebudeme schopni do důsledku domyslet, co pro
nás znamenají. Ne proto, že by je chtěl před
námi někdo tajit – naopak; Bůh nám je zjevuje. Ovšem jako vynikající pedagog nám je
odhaluje postupně, abychom alespoň trochu
mohli chápat, co pro nás Boží láska znamená. Vždyť Bůh bude vždycky větší než naše
snažení, než naše poznání, než naše přání.

Eucharistie je tajemstvím toho druhého
druhu. Skrývají se v ní neuvěřitelné poklady,
nepředstavitelné dary Boží lásky k člověku.
Vždyť v eucharistii je přítomen Bůh sám. A tajemství eucharistie je také tajemstvím církve.
Otázka na tělo
Je dosti možné, že budu-li mluvit o eucharistii, napadne vás v té souvislosti „tělo
Kristovo“. A také si možná vzpomenete, že
i o církvi se někdy hovoří jako o Kristově
těle – často se ještě dodává, že církev je „tajemné“, „mystické“ Kristovo tělo. O Kristově přítomnosti v eucharistii se naproti tomu
hovoří jako o přítomnosti „reálné“.
Je zajímavé, že v prvních křesťanských
staletích tomu bylo naopak. Velcí teologové
křesťanského starověku, takřečení církevní
otcové, nazývali reálným, skutečným Kristovým tělem církev, kdežto eucharistie pro ně
byla Kristovým tělem mystickým, tajemným.
Nelze říci, který z těchto pohledů je správný nebo pravdě bližší. Oba jsou naprosto
legitimní a záleží jen, na co v té které době
klademe důraz, záleží na úhlu pohledu. V eucharistii je Kristus nepochybně přítomen reálně – a stejně tak v církvi. Kristova přítomnost v eucharistii je rozhodně tajemná, mystická – a v církvi tomu není jinak.
Co na to naši současníci?
Současní teologové zde vidí potvrzení nejužší souvislosti mezi eucharistií a církví. Sv.
Jan Pavel II. připomíná, že od Poslední večeře Ježíše s apoštoly až do konce věků se
církev buduje prostřednictvím svátostného

společenství s Božím Synem obětovaným za
nás, vždyť eucharistie vytváří církev a církev koná eucharistii. Eucharistické slavení
představuje a působí jednotu věřících, kteří
tvoří jedno tělo v Kristu. Při této svátosti se
shromažďuje Boží lid za předsednictví kněze, který zosobňuje Krista, k slavení památky
Páně neboli eucharistické oběti. Existuje nakonec jen jediná reálná přítomnost Kristova,
která je realizovatelná různými způsoby.
V následujících měsících se tedy na stránkách tohoto časopisu podíváme na to, jak
se tento úzký, niterný vztah k církvi projevuje ve slavení eucharistie. A budu-li hovořit
o eucharistii, budu tím mít na mysli slavení
této svátosti, která se v katolickém prostředí
většinou nazývá „mše“ nebo „mešní oběť“,
resp. „mše svatá“ či „mešní bohoslužba“.
Jsou to pro nás často velmi běžné pojmy,
někdy snad až příliš běžné a běžně užívané.
Snad se mi podaří dosáhnout toho, že v tom,
co se nám často odehrává před očima, budeme moci vidět skutečné tajemství, do něhož se pokoušíme nahlédnout a vstoupit.
Úspěšný vstup přeje
jáhen Zdeněk Drštka

Vojtíšek se po prvním dni ve škole vrací
domů a už od dveří volá: „Mami, já už se
tam nevrátím!“
„A proč ne?“ diví se maminka.
„Paní učitelka nic nezná. Pořád se nás na
něco ptá!“
Vojtěch Wawreczka
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