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Dovolte mi, vážení a milí přátelé, 
abychom dnes navázali právě tam 
a právě tehdy, kde a kdy jsme se 
minule rozloučili: v Jeruzalémě 
v 80. letech 4. křesťanského stole-
tí. V této době – přesně řečeno v le-
tech 378–386 – zde byl biskupem 
sv. Cyril, kterého od jiných světců 
téhož jména odlišujeme přídom-
kem „Jeruzalémský“. Jeho svátek 
najdeme v kalendáři 18. března. 
(Tedy abychom byli přesní: jeruza-
lémským biskupem byl zvolen již 
roku 348, ovšem většinu následují-
cích let strávil ve vyhnanství z roz-
hodnutí císařpánů.)

Cyril byl nejen vynikajícím teologem, 
ale také plodným autorem a především sku-
tečným pastýřem, kterému ležel na srdci 
prospěch Božího lidu, který mu byl svěřen. 
Zvláště se věnoval vzdělávání ve víře, tedy 
katechezím. Řada z nich se dochovala v pí-
semné podobě, byť se někdy o Cyrilově 
autorství pochybuje. Já bych vám rád před-
stavil takřečené katecheze „mystagogické“.

CO TO SLOVO „MYSTAGOGICKÉ“ 
VLASTNĚ ZNAMENÁ?

Zkusme si je rozdělit na dvě části. S tou 
druhou si, věřím, poradíme docela snadno: 
známe slovo „pedagog“, že? Tak říkáme uči-
teli; a doslova řecké „paidagógos“ znamená 
„ten, který vede děti“. Znamená tedy „mysta-
gogie“ nějaké „vedení“, popřípadě „uvádění“.

Ta první část nám může připomenout 
„mystiku“, popřípadě „mystérium“, tedy 
tajemství. Církve křesťanského Východu 
ostatně dodnes používají výraz „mystérion“ 

pro svátost. Výraz „mystika“ nás nemusí dě-
sit; však si o něm můžeme říci příště. Dnes 
nám může postačit, když porozumíme „my-
stagogickým“ katechezím jako vzdělávání, 
které nás má uvést do slavení křesťanských 
tajemství, tedy do slavení svátostí.

JAK TOMU ROZUMÍ SV. CYRIL?

Pro Cyrila Jeruzalémského byly my-
stagogické katecheze nástrojem, jak dále 
vzdělávat ve víře ty, kdo byli nově pokřtě-
ni – a můžeme říci i biřmováni a obdaro-
váni účastí na slavení eucharistie. Je to 
zajímavé, že? Čekali bychom, že zájem-
cům o svátosti – a jednalo se o dospělé 
lidi – bude všechno jaksepatří vysvětleno 

chopení. Zkrátka a dobře: na svátostech je 
vždycky co objevovat, a to i dlouho poté, co 
jsme je přijali.

A MY DNES?

Podíváme-li se do současných liturgic-
kých knih, najdeme i v nich slova o mystagogii. 
Zkusme otevřít třeba „Uvedení do křesťan-
ského života“, které nás provádí právě přípra-
vou na svátosti pro dospělé lidi. Zde se píše:

„Po tomto posledním kroku (tedy po 
přijetí svátostí) pokračuje křesťanské spo-
lečenství spolu s nově pokřtěnými v rozjí-
mání nad evangeliem, účasti na slavení eu-
charistie a skutcích lásky, čímž hlouběji pro-
niká do velikonočního tajemství a čím dál 
tím více je uvádí do života. Toto je poslední 
časové období uvádění do křesťanství totiž 
čas »mystagogie« pokřtěných.“

A to platí, milí kolegové, nejen pro nově 
pokřtěné – všichni, kdo čerstvě přijali ně-
jaké svátosti, potřebují, aby je společenství 
podporovalo a udržovalo při životě víry. 
Možná právě ve vašich farnostech přijaly 
děti poprvé eucharistii a svátost smíření. 
Aby se pro ně první svaté přijímání nestalo 
zároveň posledním, v tom je můžete pod-
pořit právě vy, kteří se slavení eucharistie 
účastníte „služebně“ – třeba právě tím, že 
na vás bude vidět, co pro vás přijímání svá-
tostí znamená: jednak radost ze setkání se 
Zmrtvýchvstalým, jednak životní nutnost, 
bez níž je život křesťana nemožný. Právě 
vy jste „mystagogy“ – těmi, kdo uvádějí do 
tajemství.

Plodné a radostné vedení přeje a vyprošuje
otec ZdeněK drštKa

Tajemné slovo „mysTagogie“

před přijetím křtu, takže budou vědět, do 
čeho jdou. Proč bychom si pak s nimi lá-
mali hlavu?

Sv. Cyril byl ovšem dobrým znalcem lid-
ského nitra. Věděl dobře, že některé věci 
nám docházejí postupně, častokrát až delší 
dobu poté, co jsme něco velkého a zásadní-
ho prožili. A krom toho – svátosti pro nás 
nadále zůstávají tajemstvím, nakolik zkouší-
me proniknout do toho, jak proměnily náš 
život; nakolik je chápeme jako Boží obda-
rování, které je vždycky větší než naše po-
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Příběh adolfa kajpra text: Zbyněk pavienskýkresba: czina
1950. Vládnoucí komunistická strana začala plánovat zásah proti církvi. Strana chtěla dokázat, že řády a kláštery jsou semeništěm 

nepřátelské vatikánské politiky a překážkou v budování socialismu.

Porada představitelů komunistické strany.

Musíme zavřít všechny 
významný faráře.

A hlavně toho Kajpra. 
Ty jeho články mně 

pijou krev!

Cink Na zničení církve!

Tak pátera Toufara zavřeli.
Brzy si přijdou i pro nás.

To je víc než jisté. 
Komunisté nenávidí 

církev.

Strýčku, strýčku!

Bohumil Kajpr, synovec.

Copak se děje?

Strýčku, slyšel jsem, že se 
něco chystá. Bylo by lepší, kdybys odjel do 

Říma, tady tě nečeká nic dobrýho. 

Drahý Bohouši, o mě se bát nemusíš. 
Já jsem plně v rukách Božích.

akce k.


