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puvšom. vyu-“chci čárku.
'. spoj s toužcbností čl.-kuji.
mí.—“tomše S\. just tudíž — mše sv. jo..—'tdo jisté míry.
. po slev-„ich žehnání :: svém-ní přidej exorcísmy.
. po slovech svěcení ar' vyšší ať- uížší se mší sv. (přidej) obyčejně.

";“
Mše .-v., __duše kresmnsní
a středisko bohoslužby kato—
_Iicku'-.'"'.
jak sv. Frantisek Saleský posvátnou oběť-tuto nazývá

ztrácí na vážnosti u nynějšího pokolení, které nedovede ni
oceniti pokladův uložených v oběti nekrvavó, ni čerpati ze
“studnice přebohaté milosti tamodtud se prýštícich. Smutnou
pravdu tuto dosvědčují prázdné nebo aspoň poloprázdná
chrámy -—neřku — ani za dnů všedních, než ve dny nedělní
; sváteční, vyjímajíc snad ony mše sv., které, v pozdější hodinu
dopolední sloužené, shromáždí v prostorách chrámových „obe—
censtva“ s důstatek, ale za to málo vskutku nábožných věří
cích, kteři by bez rozličných příměsků márnivosti či pouhých
zděděných tradicí dobrého tónu ——
o nižších pohnutkách ani ne—

mluvíc - věnovali pozornost celou a, zbožnost nelíčenou ději
tomuto přesvatému. Úkaz tento přežalostný v městech větších
pravidelně se naskýtá, než i do menších měst již se vedi—al,
ano i vesnice nakazil. což dosvědčuje, jak život náboženský
z víry pevné se prýštící a v úkonech bohoslužebných se vy
jadřující hluboce poklesl, ne-li zcela. u tak zvaných „lepších
tříd“ vymizel.
Lhostejnosti takové, ano nevážnosti vůči mši sv. třeba
čeliti, by se nerozšířila co nejvíce; neboť se mší sv. co nej
těsněji souvisí celá bohoslužba, ano celý život náboženský, po
něvadž ona jest duší křesťanství a střediskem bohoslužby ka,
tOIické. Třeba. nás zaslíbení Krista Pána., Syna Božího, nade
Vši pochybnost ujišťovala, že církev sv. i s Věrou svatou, od
kazem Spasitelovým přesvatým, & úkony bohoslužebnými ku
POdstatě bohoslužby náležejínhni, tedy i mší, nepominou stani
Mše sv.
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branami pekelnými přemoženy nebudou, přecejest svatou povin
nosti kněží, jimž svěřeno rozdávání tajemství Božích, by znalost,
úctu a vážnost mše sv. mezi věřícími co nejúčinněji šířili a
všemi prostředky přiíněřenými oživovali.
Proto pojednáním tímto nejprve všeobecná potřebaa vý
znam obětí předkřesťanských dokázána bude, načež Božský
původ, nepřetržitě trvání, výborné účinky a hluboký význam
oběti novozákonné dolíčen bude.
0 oběti vůbec. Všeobecná potřeba oběti.

„V dnešní době v celém vzdělaném světě jen jediná ještě
oběť jest obvykla. Jest to tajuplné. oběťJežíše Krista na všech
oltářích katolického křesťanstva,či spíše pokračováníoné vzne
šené oběti, která před osmnácti sty lety na. hoře Kalvarii obě
tována byla a v níž se všichni křesťané u víře spojují —
V dřívějších dobách jinak tomu bylo; — tenkráte mělo každé
náboženství, každý národ. ano každá rodina svou vlastní obět.
Pokud jen zrak náš na. obzoru dějepisném dostihnoutí může,
vidíme, kterak lidstvo v každé době a na všech místechinyní
u divokých kmenů, které bůžky uctívají, obětí přináší, a to
krvavé. Na stupních oltáře zabíjel člověk zvířata obětní, by
je Bohu obětoval“.*) Výrokem tímto potvrzuje Nicolas pravdu
všeobecně uznanou, že lidstvo vezdy přinášelo nejvyšší Bytosti
oběti a za podstatnou část bohoslužby je považovalo. „Bož
ství ať jsou vezdy oběti připraveny, které jemu přísluší apří
jemny jsou,“ tak předpisoval zákon dvanácti desek Římanům;
„před tváří mou neobjevuj se prázden“, tak zase Hospodin
Israelitům v knize Sirach zvané. Obětí pak, které tak dávného
věku jsou jako člověčenstvo, vezdy za úkon náboženský pla
tily, any byly úcty náboženské projevem nejdokonalejším a
nejúčiměiším. „Veškera náboženství v tom se shodují, že za
nejvýbornéjší a nejsprávnější bohoslužbu &nejúčinnější prostře
dek, by Bůh byl smířen a milost dosažena, považují to, aby
si člověk nějaký trest ukládal . . . Totéž pak jest i základní
myšlenkou obětí? . . . Tak francouzský učenec Charron.**)
Všeobecné přesvědčeni o nutnosti a významu oběti hle
**) ('harrnn.
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tudíž dlužno v potřebč, kterou lidstvo po téže pociťovalo,

i:,přirozeností svou jsouc k tomu puzenoJR') 'l'ouha pak tato po
-,'oběti, zjevením nadpřirozeným (t.. j. ustanoveními Zákona St.)
“způsobem přiměřeným ukojená, zvrhla se u národů pohanských
-.vúkony a obřady ukrutností anebo i neřestí zprzněné.Přiro
_zenost lidská pobízela člověka, by oběti Božství přinášel; Bůh
nepotřeboval oběti, nýbrž člověk cítil jak potřebu, ta'.: i po—
jvinnosf. tuto. Každý člověk přece k úctě Boha zavázánu a po
vinnovánu se býti vidí, což nikdo upříti nemůže. „S tou pod
'minkou se rodíme, bychom Bohu, původci svému, spravedlivou

'a povinnou vzdávali úctu,“ dí Lactantius, kde význam jména
c'„religio“ vysvětluje.
'
1. Úcta pak Bohu vzdávaná nemůže býti jiného způsobu,
nežli jcst přirozenost lidská, které přece úplně přiměřená býti
musí. Člověk pak z těla a duše pozůstává — proto obě sou
částky svorně Bohu úctu vzdávati budou. Úkony, kterými duše
chválu Nejvyššímu vzdává, vniternými jsouce a u víře, naději
a. lásce pozůstávajíce, jsou a zůstanou povždy duší a jádrem
bohoslužby. Než i tělo nesmí otáleti, by dle svých schopností
& sil Stvořiteli se klanělo. „Srdce mě a tělo at plesajív Bohu
živoucím“ (Žalm 83, 3), dí Žalmista a. podstat-11 pravé boho—

služby takto vystihuje a k téže vybízí. Když pak jak duše
tak tělo chvalozpěv Nejvyššímu povinný v krásném souladu
vzdávají, bohoslužba dokonalá Bohu se prokazuje, při níž
ovšem úkony zevnější vniternou zbožnost a vroucnost proje
vují. Nemůže tedy býti úcta pravá, bohoslužbou Bohu proka
zovaná, bez zevnějších úkonůva znamení aprojevů; jen těmito
právě možná upoutati jak smysly člověka, tak smyslnou při
rozenost a službě Boží podrobiti, poněvadž, nejsou-li tyto pa
třičně zaměstnaný, jistě jen úctě a zbožnosti překážejí, k ji
ným nepatřičným předmětům a představám nás odluzujíce,
&.místo aby pomáhaly, ohrožují cenu a zásluhu pobožnosti
vniternč. Za tím účelem doporučuje se užívati modlitebních
knih, růžence; z této příčiny odůvodněný obrazy a sochy
') Natura humana visihíle exigelmt. snariliuium. — Lidská povaha žádala
si oběti viditelné. -—di sněm Tridentský. sess. 22. cap. 1.
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i veškerá znamení vůbec, jimiž se smysly obirati mají, by ne
odbočily tam, kamž náklonnosti, jimž pobožnosf. není právo
nejpříjemnější, tíhnou.
2. Nikdy lidstvo, nýbrž Bůh toliko určití oprávněn, jakým
způsobem chce býti uctíván; Bůh pak svrchovanou vůli svou
i v této příčině nám zjevil. Dal se nám poznati, když sestoupil
k nám projevem a znamením velikolepým, u viditelném stvo—
řeni totiž, které přece smyslům přístupno a patrno. Týmž způ—
sobem, jako Bůh všemohoucí snížil se k nám, třeba nám se
povznésti k Němu; jakož Bůh použil zevnějších známek, kte
rými smyslům našim ozřejměl, tak i my zevnějšimi úkony Jej
uctívati musíme. Když i Syn Boží viditelné a pravé tělo na
sebe vzal, lidstvo vykoupiti chtěje, aby byl lidstvu zřejmým a
v těle svém účinně provedl vykoupení: i tělo naše povinno
súčastniti se úcty a oslavy Boha Trojjediného.
3. Jako duch na tělo působí, tak zase tělo na ducha,
čímž nastává vespolný poměr obou, takže i zevnější i vnitřní
kony navzájem se vzbuzují, doplňují a sesilují. Zármutek
v srdci vryje stopy čitelné tváři a celé postavě; — postava
nachýlená, čelo zármutkem zasmušilé se rozjasní, jakmile pa
prsek radosti v duši zasvítí. — I vniterná zbožnost a úcta
k Bohu vší mocí chce se projeviti a vyjádřiti a odíti vúkony
zevnější. Což člověku v pravdě nábožnému přirozenějšího, než
by si při modlitbě, když si živě přítomnost Boží byl před—
stavil, poklekl, ruce složil a v prsa se bil? Zevnější pak zna.

mení a. úkony pocity vniterné vzbuzují, zbožnost vnitemou
rozněcují a ustalují. Modlitba hlasitě pronešená, zpěv důstojný,
příklad zbožnosti u jiných — všechny tyto zevnější úkazy
dodávají zbožnosti srdce síly a vytrva10sti a pojištujijejí bytí;
proto také, kde není žádných projevův úcty k Bohu, tam také
žádné vniterné zbožnosti obyčejně nebývá, poněvadž nebyvši
vyjádřena mizela a tratila se zcela, až z ní nic nezbylo.
Hrubě se proti zákonu přirozenému prohřešuje, kdo po
člověku, jenž v nitru duše své Boha uctívá, žádá, by žádným
projevem zevnějším a patrným této vniterné úcty nevyjádřil,
by jen vduchu se modlil anebo tuto vniternou úctu na nejvýš
slovy či modlitbou ukázal. Kdokoliv bohoslužba se odbývala,

hr. li. Š ])“čl: k, () mši svulé.

:“:

f tam se nespokojili lidé pouze modlitbou, uýbržijiué viditelné
Šíůkony prováděli, mezi nimiž oběti vezdy přední místo přislu
čelo. Řekové a Římané pozdvihovali ruce při modlitbě, ano
“_na kolena i na tvář padali, líbali obrazy bůžkův a prahy chrá
, nové; i slavný vítěz Julius Caesar po kolenou se blížil stupeň
spo stupni k Joviši kapitolskému, by vyjádřil diky za vítězství
_dobyté*). „Úkony a projevy smyslům lidským patrnými dostává
iso nábožné náladě duše a bohoslužebnému úkonu duše netoliko
.plného a lidské povaze přiměřeného výrazu, nýbrž i nové po
-l_.bídky,vzrůstu a zvýšení, jakož i vroucnosti a jasnosti“
Tak
:.tvrdí právem Thalhofer **) a poukazuje zřetelně na původ a
význam jak zevnějších úkonů bohoslužebných vůbec, tak oběti
zvláště, kteráž mezi všemi projevy úcty náboženské jest vý
květem nejkrásnějším a nejvýznamnějším.
Na vzájemný vliv mohutný, který vyplývá z vniterní
úcty Boží a úkonům bohoslužebným zevnějším se sděluje, by
.me vniterná vroucnost a zbožnost nových sil nabyla, pouka—
zuje způsobem nad jiné důmyslným sv. Augustin***): — „Modlící
se údy těla svého dávají na jevo to, co přísluší, když kolena

sklánějí, ruce pozdvíhují .....

anebo něco jiného konají, ač

úmysl & vůle jejich neviditelná Bohu známa, aniž On známek
těchto potřebuje, by lidské srdce zjevne Jemu bylo, nýbrž tím
sebe člověk více povzbuzuje, by se modlil a úpěl pokorněji a
horlivěji. A nevím, jak se to děje, že když tyto úkony zevnější
jinak povstati nemohly, nežli pomoci předchozího konu ducha,
těmiž zase, když zevně projádřeny jsou, onen vniternýanevi
ditelný kon, jenž je vyvolal, se zvyšuje a tími vniterni
zbožnost, která, by ony se dály, předešla a, poněvadž se staly,
vzrůstá.“ Z bohoslovců, kteří po době scholastické jména zna.
menitého dosáhli, pojednává ootázce této Suarez takto: „Prá
vem přirozeným přikázáno uctívati Boha zevnějšimi úkony.
Dokazují to obyčeje všech národů, kteříž vesměs oním
_způsobem, jak Boha poznávají, nějakou zevnější službou Jej
") Lavuulx,

“') Thalhofcr,

Die Gebete der Grieclieu unal Hamer, str. 142.

Liturgik str. 153.

"') De cura gerenula prn mortuis. tom Vl'. png. 5-20.ml. Mum'.
'l') De smramentis alisp. 83 dect. 8.
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uctívají, což známkou, že tak činí na. rozkaz přirozenosti své.
Dále proto, že člověk maje netoliko duši, nýbrž itělo od
Boha, nejen duchem, nýbrž i tělem Jej uctívati jest zavázán, —
ne snad, že by Bůh znameni takých potřeboval a tak teprve
vroucnost našeho srdce poznal, nýbrž, abychom se zcela, ne
toliko duší, nýbrž i tělem, Bohu podrobili. Ucta. závisí na
uctivajícím a způsobem jemu přiměřenýmse prokazovati musí.
Z toho, že vrozeno člověku, by, cocítí, zevnějšími znameními
na jevo dal, dovozuje sv. Tomaš i proto povinnost takto
Boha uctívati, poněvadž z vniterního pohnutí vyvěrá, zevnější
projev a stěží jen lze stěsnati člověkucity myslí a srdce svého pouze
v nitru svém: a jelikož úcta Boha vníterná zákonem přirozeným
přikázána, přikázána i úcta zevnitřní. Dále i proto, poněvadž to
velmi podporuje, ano nezbytným jest pro vniternou úctu; duch
úkony zevnějšími ke vniterným konům bývá povzbuzen“
4. Víra v Boha a úcta Nejvyššího shromažďuje vyznavače
své v jedné a téže společnosti, která. stejnou povinnost vůči

Bohu, jako každý jednotlivec, plniti povinna; povstává takto
bohoslužba íveřejna, která jen z úkonův a znamení zevnějšich
může pozůstávati. — Jakož pak víra mysli a srdce spojuje
věřících
tak zase bohoslužba veřejná zevnějším pojítkem je,
ana je sbližuje a k sobě přivinuje. Proto v každé společnosti
náboženské jest i veřejná bohoslužba, která. celou obec věřící
v úctě Boha. sjednocuje.
Modlitba a oběť příhodně a přiměřeně úctu k Bohu pro

jevují; než obět nad modlitbu vyniká., poněvadž jest úkonem
bohoslužebným nejvýbornějším, který jediné Bohu přísluší
a zároveň pro člověka, jenž z duše a těla pozůstavá, nad jiné
se hodí, poněvadž neuctívá. Boha toliko vniterně, srdcem, nýbrž
i zevnější poctou a darem.
Pojem & účel oběti.

Obětí ve vlastním slova smyslu jest viditelný dar, který.
tím, že se zničí nebo promění, Bohu se přináší, aby se takto nej
vyšší panství a svrchované. vláda Boží, jakož i úplná, závislost
a poddanost člověka na Bohu *) vyjádřila. Obět tedy co nejdo
*) Hu rter,

Comp. theol. clogm. |). 365. (iiln'.

hl. Messopt'er, str. 10.
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„_lkonalejiBoha uctívá a toliko Jemu jako svrchovanému Vládci
—veškerenstva přísluší.

1. K oběti zapotřebí především viditelného daru: vždy za
jisté byla obět úkonem bohoslužebným veřejným a zevnějším —
proto tedy nutno, by dar viditelný obět jako takový úkon
označoval; poněvadž pak dar obětní Bohu se přináší, má býti dle
zásady u sv. Tomáše Aquinske'ho vyslovené: „Omne, quod est op
timum, Deo attribuendum“ (všechno, co nejlepšího, budiž Bohu
věnováno), vzácným a cenným. Obětovala se tedy zvířata do
mácí člověku užitečná: dobytčata, jako jalovice, ovce, koza.,
-a zároveň část majetku představující, anebo aspoň věci neživé
]: živobytí potřebné: chléb, sůl, víno, olej, kadidlo. Tyto dary
v_obět Bohu přinášené zastupovaly život lidský — nejcennější
majetek člověka, kterýžto zmařiti a. utratiti jako obětní dar
Bůh nedovoloval. — Shoda až překvapující ve zvířatech obětních
vyskytuje se mezi ži-ly a pohany. Lucián píše: „Rolník obě—
tuje vola, pastýř ovci, pastýř koz kozu, jiný zase koláč neb
.kadídlo, chudobný líbá pravici boha, by si milost jeho za
jistil.“ —Pro bůžky nad- anebo pozemské byla zvířata barvy
bílé, pro podzemní barvy černé; pro bohy samci, pro bohyně
samice. *) Zvířata obětní měla býti bez vady a chyby, v čemž
se Zákon Starý s předpisy obětními Řekův &.Římanův sho
doval.**) Chybná a zmrzačené. zvířata, byla-li obětována, ne
uctívala Boha, nýbrž urážela, jakož sobě Hospodin u proroka
stěžuje (Malach 1, 7-- 8). Dále se tak netoliko u Israelitův,
nýbrž i u pohanů, že příkazy obětní o jakosti zvířat se ne
plnily anebo podvodně obcházely. U Římanů na př. vůl jen
tehdy za. obět se hodil, byl-li bílý; — než tu sobě mnozí po
máhali tím, že černou skvrnu křídou zabíl_ili.***)
2. Dar obětní tím způsobem Bohu se přináší, že se buď
zničí (ohněm) anebo promění. — Zvířata tudíž se zabíjela a
pálila, — víno se vylévalo — obilí se pražilo nebo jinak promě
nilo; pročež také rozdíl mezi hostia či victima = žertva ze zvířat
.— obětním darem z plodin
immolatio a z tekutin : libatio —
jak Becanus v Analogii St. a N. Zákona píše. „Takto se pro
*) ÁÉo—bii Oratoria, advers. nationes Libri VII.
“) de Montfaucon: Antiquitates Graeme et Romnnae. Lih. III. Cap. IV.
"') Schwenk: MythologieII.. 377.
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jadřovala názorně svrcho vaná.vláda a moc Boží nade vším bytím
či nebytím veškerenstva. a zároveň úplné. a nepodmíněné.
odvislost člověka, který Bohu přináležíavšechno, i život svůj,
obětovati povinován, se ukázala“ Sv. Tomáš Aquínský význam,
proč se obětní dary ničily, takto vysvětluje: „Celoobět zcela
se spálila, aby, jakož zvíře ohněm strávené v dýmu do výše
se vznášelo, tak se naznačovalo, že celý člověk i se vším, což
jeho jest, Bohu podroben a Jemu obětován býti má.. Krví
nejvíce k životu potřeba, proto se říkává, že život či duše jest

vkrvi; tuk pak ukazuje na hojnou stravu: aby se tedy dokázalo,
že od Boha.jest život a veškeren dostatek majetku, ke cti a chvále
Boží se prolévala krev a pálil se tuk.“ *) Nemůže věru ani
patrněji vyjádřeno býti jednak svrchované panství Boží nade
vším tvorstvem, jednak úplná. odvislost člověkova na Bohu,
nežli když předmět či dar viditelný (kterýž lidský život za
stupuje) zmařen či zničen bývá., — S předmětem oběti či obětním
darem, který se zmaří, spojena však býti musí oběťvniterna'., kte
rou srdce nejhlubší úctou předBohem proniknutě Bohu věnuje —

čímž teprv obětní dar pravě ceny nabývá. — Dar obětní jako
by ve jménu obětujícího volal: Boha, jakožto veškerenstva
původ a cíl jakož i neobmezeného vládce nad životem a smrtí
uznavam a tím, že já. místo člověka zmařen bývám, pro
hlašuji, že člověk na Bohu zcela závisí. **) Z této příčiny také
zúplna obětní dar Bohu věnován a darován býti musí, aby
nemohl ani k jinému účelu méně důstojnému býti věnován,
aniž někomu jinému býti darován.
3. Jest tedy každá obět již podstatou svou slavným a
patrným projevem pro neobmezenou a. svrchovanou vládu Boží,
neboli obětí chvály čili dokonalé oslavy Boží. — Oběti však
i za jiným účelem se přinášely, kterýž ostatně z účelu hlav
ního jen vysvítá.. Bůh zajisté jest vládcem a. panem svrcho
vaným a též dárcem všech milosti a statků, kterých člověk
potřebuje: V Něm (Bohu) jsme, žijeme a se hýbáme;***) —jakož
tedy děkovati máme za každý dar nebes, tak nám i pro
siti jest, by dobrotivý Bůh všeho potřebného nam udělil; —
*) 'sílša 1. 2. q. 102. a. 3. ad s.
") Lugo, de Eucharistie disp. 29. S. 1.
***) Sk. Apošt.
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l-jproto i tento účel byl způsobem důstojným v obětech prosebných
]- děkovných dosažen. —- Než i na smířenou oběti se při
Ínášely, &.právě tento účel oběti po prvotním hříchu nejzjevněji
a nejčastěji se opětuje a vyznívá: „Mezi všemi tak rozličnými
mtboženstvími není ani jediného, které by nemělo hlavním
účelem smír s bytostí nejvyšší. Ode dávna cítil člověk potřebu
odpuštění“, tak Voltaire sám pozoruje a vyznává. Od té doby,
' co člověk vzpourou svou proti Bohu učinil vůli svou zákonem
a svůj poměr k Bohu a ke stvoření převrátil, pociťoval vědomí
víny a toužil po smíření s Bohem; nemohl totiž jako před
\hI-ichem tak nevinně & bezstarostně k Bohu vzhlížetí; — tížilo
jej vědomí viny spáchané. Pravdu všeobecně uznanou, třeba
smutnou pronesl Faber:*) „Není třeba dokazovati, že bylo vše
obecným zvykem zabíjeti zvířata obětní na smířenou at 11nej
surovějších, at u nejvzdělanějších národů. Divoch bůžkům v ze
mích nového světa se klanějící i zjemnělý přívrženec starého
pohanství shodují se v tom, že bez prolévání krve nelze dosíci
odpuštění hříchů; než ani krev zvířat nedostačovala, by hněv
nebes odvrátila — často se požadovala krev oběti vznešenější,
a proudy lidské krve potřísňovaly stupně pohanských oltářů.**)
Vinu, jíž se obtíženo cítilo, smazati hledělo lidstvo prolévanou
krví zvířat„ na kteráž dříve hříchy jakoby přeneslo a místo
sebe Bohu v obět přinášelo a hněv Boží ze sebe na obětní
zvířata obracelo, jakož v Zákoně Starém jasné toho doklady
v obřadech při oběti záhříšné obvyklých nalézti lze.
Vědomí viny spáchané tížilo lidstvo před Kristem usta
vičně; pročež i vždy při obětech projevována touha a vyjadřo
ván ůmysl smířiti se s Bohem rozhněvaným, Jeho trestající
ruku zadržeti a milosti si získati. „At hříšný člověk s jakou
koliv záležitostí před Boha předstupoval, by svou nábožnost
projádřil, at se klaněl, či prosil nebo děkoval, vždy a co nej
živěji cítil se bídným hříšníkem, nehodným, od Boha býti
Slyšenu a vyslyšenu; jesr. tedy velmi přirozeno, že při úko
nech bohoslužebných nejúčinnějších, jakými se oběti býti jeví,
vědomí viny v první řadě projevoval. Jak by též hříšník ve
') Essai sur les moeurs (Cup. 7,
") Horse mosaicae.
Mše sv.
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lebnost svatého a spravedlivého Boha důstojněii vyznati, ji
vděcnějším se prokazati a k ní se s Větší důvěrou, že bude
vyslyšen, blížiti mohl ?“, tak popisuje Thalhofer'i'í) smír s Bo
hem, účel to v obětech hlavně se vyjadřující.
4. Oběť jest úkonem či. lépe řečeno střediskem bohoslužby
veřejné, která. ve jménu celé obce či společnosti se Bohu vzdává;
nemůže tedy býti ponechána libovolnému ustanovení jedno
tlivce, nýbrž jen vrchností nařízena či ustanovena býti může.
S obětí těsně souvisí kněžství; přinášelit Bohu kněží ode davnn
oběti, a to, jakož i ostatní úkony bohoslužebné, konali ve jménu
celé obce. — K úřadu však tomuto zplnomocniti je mohla
jen vrchnosť — vrchnost nejvyšší ovšem právem nejsvětějším,
jakož to učinil Hospodin v Zákoně Starém a Syn Boží v Zá
koně Novém, kdež i základní části bohoslužby ustanovil. Člověk
nikdy by nebyl připadl svým rozumem na zvláštní výsadu,
která. s proléváním krve spojena byla, že tím nabývá se odpu
štění; to pak tím méně, poněvadž místo vlastního vinníka
obětována býti měla zvířata, s kterými mame soucit hluboký,
jako s holoubětem, iehnětem atd., — jak dí vším právem Nicolas
ve spise zmíněném.
Jako tedy kněz konaje oběť ve jménu obce či společnosti
náboženské pouze představeným společnosti k úkonům obět
ním zplnomocněn býti může, tak i obět sama svou podstatou
nasvědčuje tomu, že byla ustanovena. Oběť, při níž dar vi
ditelný se zmaří, Boha uctívá; nemá však výzmmu tohoto sama
ze sebe — můžet přece viditelný dar i z jiných příčin zmařen býti.
— Jednotlivec, když dar viditelný přináší, úmyslem svým,
proč tak činí, naznačuje a tím jej obětí činí; což i společnost
celá, když skrze zastupce svého (kněze) dary viditelné Bohu
přináší, svým úmyslem teprv ustanovuje oběť, ktera darem tím
se Bohu přináší. Srovnati se dá oběť se slovem; nikdy jedno
tlivec, nýbrž celá, společnost jen určuje význam slova; tak
i celá společnost jen oprávněna jest určití, jaký význam má.
zmaření daru viditelného či oběť. Ustanovil—li pak Bůh sám
oběti, pak nemá. více lidska společnost práva toho — jakož
ani kněze ustanovovati nemůže, kterýž oběť.,jako prostředník
*) Das Upfer. 75.
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áozi Bohem a lidstvem, by přinášel. Bohem samým k úřadu
tomuto kněz povolán bývá dle slov sv. Pavla: „Každý kněz
, lidí se béře a pro lidi se ustanovuje v tom, což se Boha
týká, aby přinášel dary a oběti za hříchy“. (Žid. 5, l.).
5. Písmo sv. i v jiném smyslu „obět“ vyrozumívá; tak
čteme na. př. v Žalmu 50: „Oběť Bohu duch skroušený, t. j.
libosti proniknutý“. Sv. Pavel vyzývá. Římany v listě (12, I.),
„by „těla. svá jako obět živou, svatou a bohulibou Bohu pro
kazovali“, na jiném pak místě v témž listě dí: „Na dobročin
nost a udělování nezapomeňte; takovými obětmi Bůh se
aiskává“.
I modlitba případně „oběti rtů“ v Pismě se zove, tak na
př. n proroka

Oseáše (14, B.), v Žalmu 49, 14.: „Bohu v oběť

chválu přinášej;“ baisv. Apoštol Pavel v listukŽidům vyzývá:
„Sln'ze Něho přinášejme vezdy obět chvály Bohu t. j. ovoce
(oběť)rtů velebících jméno Jeho.“ (13, 15.). Kde v takovém
významu jména „oběti“ se užívá, snadno lze poznati, že je to
význam nevlastní či přenesený. Rozuměti jest v takových
případech obětí skutky dobré, jako modlitbu, almužnu, lítost,
které s vlastní obětí v jakési podobnosti jsou; kdož skutky
tyto koná, má zvelebení & oslavu Boha Nejvyššího na mysli
a třeba mu, by sebe sama dojisté míry mařil, mrtvilazapíral
Přicházejí-li skutky tyto dobré v souvislosti s vlastní
obětí, tu jen obět vlastní jménem tím se vyjadřuje: „Milosr
denství jsem chtěl a nikoliv obět, a znalost Boha více než
oeloobětí“, dí u proroka Oseáše (6, G.) Hospodin.
Protestanté, kteří obět mše sv. zavrhli a z náboženství
svého oběť vymýtili, byli takořka nuceni významu vlastní
Oběti popříti, aniž rozdílu mezi oběti ve smyslu vlastním a
nevlastním činili; tak v obraně vyznání Augsburského se
pravi: „Oběti jest každá ceremonie (každý obřad) anebo úkon
či skutek, který Bohu vzdáváme, bychom Jej uctili“. Tak by
11. př. každé pokleknutí bylo obětí. Dle Kalvína jest
„obětí vše, co se Bohu přináší; tak prý Písmo sv. pojem oběti
Vyjadřuje“.
Význam oběti starozákonných.
Starý Zákon od prvopočátku o obětech se zmiňuje. Úkon
tento &. obřad bohoslužebný, přirozenosti lidské tak přimě
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řený &.úctu k Nejvyššímu tak důsmjně vyjadřující, zjevením
nadpřirozeným ve St. Zákoně nemohl býti opomenut, nýbrz
byl upraven, povznešen a ustanoven, by důstojným byl pro
jevem pocty náboženské. Co tedy lsraelité po cestě zjevením
urovnané jistě kráčeli, Boha poznavše a pravým způsoben.
uctívajíce, zabloudili pohané na stezky srázne' a ztratiliz pra
vých a čistých názorů náboženských přemnoho, až jen to vě—
domí uchovali, že třeba Božství obětovati.
1. V zákoně St., Mojžíšem lidu ísraelskému prohlášeném,
četná ustanovení upravila obětní řád, účel, dobu obětí a druh zví
řat obětních. Rozděleny oběti dle způsobu obětního ve krvavé a
nekrvavé; k těmto brány polní plodiny, sůl, víno, kadidlo,
olej i koláče*); k oněm skot, ovce a kozy, v jistých pak
případech i holubi. Dle účelu, jemuž vyhovovati měly, byly
nejprve oběti zápalné. **). Obět zápalná každodenně ráno a
večer Bohu přinášená slula i oběti ustavičnou ; při této krev
kolem oltáře vykropena a. všechno maso spáleno. Úplným zma
řením dobytčete příhodně se vyjadřovala úplnáanepodmíněná
oddanost člověka k Bohu, proto oběť tato i obětí chvály slula.
I obět míru — pokoje***) přečasto se přinášela; rozdílna byla
od obětí zápalných potud, že krev se nekropila a maso se

všechno nespálilo; jistý díl zůstal pro kněze apro obětujícího,
jakož i pro hostinu obětní, při níž obětující požíval masa
obětního, jsa takořka hostem Boha svrchovaného a sNím se co
nejúžeji spojuje. — Obětmi takovými buď díky se vzdávaly,
nebo o nové. dobrodiní & dary se prosilo. — Dalším ?) druhem
obětí byly oběti záhříšné, jichž účelem bylo, míru a odpuštění
na Bohu hříchem uraženém vyprositi. [ při této oběti za jed
notlivce jen část masa obětního na oltáři se spálila, ostatní
pak připadlo kněžím; krví oltář potřen, ostatek vylít. Kdy
koliv za. kněze anebo za celou obec se přinášela oběť.záhříšná,
veškero maso obětní se pálilo.

2. Byly tudíž oběti Israelitům tím, čímž odedávna jsou,
totiž projevem a výrazem úcty a zbožnosti vůči Bohu, —
*) Srovnej Levit.: hlava 1.
**) Levit

hl. 2.

m') Srov. Levit. 3. hlava.
+) Levit. 5. a. (5. hlava..
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pyly celého náboženského života duší a střediskem,jimiž Isra
',“1itésvrchované panství Jehovy slavně vyznávali, Dárci všech
jilesti děkovali &.prosby pokorně přednášeli, anebo po smíření
's.Bohem toužice oběti za hřích přinášeli.. Starý Zákon' však
byl předobrazem nového, jakož sv. Augustin di: „ln vetere
novumlatet in novo vetus patet, t. j. Ve Starém Zákoně Nový
jgst ukryt, v Novém Starý ozřejměl.“ — Proto dlužno, by též
obětem týž význam byl přikládán, jaký sv. Pavel v celém
„řízeni starozákonném spatřuje, když di: „Starý Zákon má jen
gtínbudoucích dober či statků“ (K. Žid. 10, 4), t. j. oněch ne
beských milostí, kterých Kristus Pán smrtí svou získal s.v církvi
své uložil. Byly tedy oběti předobrazem, smrt Vykupitelovu či
oběť novozákonnou představujícím. V tomto významu před
obrazném spočívala též veškerá jejich moc a síla očistná; —
„krev býkůakozelcův nebyla 3 to, by sňala vinu,“ dí Apoštol
(k Žid.

10, 4);

——plynuly

tedy

účinky

blahé á spasné

z víry a naděje ve Vykupitele a oběť Jeho, kterýž obětmi
starozákonnými jako očekávaný a budoucí zobrazován byl;
nebylot ani ve St. Zákoně spásy a odpuštění, nežli toliko
ve jménu Ježíš, které dáno lidem, by spasení byli.*) Mimo to,
že oběti dle zákona Mojžíšova přinášené před zákonitými
příkazy očištovaly a trestů zbavovaly, pobízely k bohulibému
smýšlení obětnímu kvíře a důvěře ve spásu, kterou Vykupitel
na kříži smrtí svou zjednati měl. (Sv. Tomáš Aquinský).
Význam oběti ležiše Krista na křiži.

Tatu obět krvavá, proroky předpověděná ». předobrazy
představená, dokonána jest Synem Božím na hoře Kalvarii,
čímž i vykoupení člověěenstva provedeno. Směřoval sice celý
život Spasitelův jen k tomu, by lidstvo vykoupil, austavičnou
byl obětí; smrt na kříži však jest dílem spásy svrchovaným,
jest vrcholem poslušnosti smírné, bodem stěžejným, kolem ně
hož věčný osud lidstva se otáčí.
1. Na hoře Kalvarii přinešena Bohu oběť nejdražší a nej—
účinnější, poněvadž tam obětoval Velekněz věčný sebe sama,
život svůj, krev předrahou proliv. Jak obětním knězem, tak
——________ __

*) Sk. Apošt. 4, 12.
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obětním darem (“i beránkem byl Syn Boží sám. Syn Boží jun
lidskou přirozeností svou obět tur-o dokonatí mohl; než příru—
zenost tato patří jako nerozdílná součástka Synu Božímu
měl tedy úkon tento obětní cenu nesmírnou, byv Osobou dů
stojnosti nekonečné proveden.
Než netoliko po důstojnosti obětujícího bylaoběf. významu
nesmírného; -- totéž platí o daru obětním, kterýž byl týž.
jako obětující, dle slov sv. Jana: „Bůh dal život svůj za nás“"
(I. list sv. Jana 3, 16). Nemohlf Syn Boží, ač všechny poklady
a statky jsou úplným majetkem Jeho, daru bohulibějšího
& cennějšího přinésti nežli sebe sama, čímž Otce svého
nebeského na nejvýš oslavil. Život svůj obětoval pak Vele
kněz novozákonný dobrovolně & z vlastní moci, jakož pro
rok dí: „obětován byl, poněvadž sám chtěl' (Jes. 53, 7);
vždy-t smrt či odloučení duše od těla umožnil, což Jemu
toliko příslušelo: „Nikdo nebéře života ode mne, nýbrž
já dávám jej od sebe: mám zajisté moc jej vydatí a. zase
jej zpět vzíti“. (Evang. sv. Jana 10,18). Úplný důkaz, že umírá
Pán Ježíš jen proto, že sám se obětovati chtěl, projevil jak
na počátku utrpení vůči celému zástupu ozbrojenců na
hoře Olivetské, (Jan 18, li) tak na sklonku života, mocným
hlasem duši svou Otci poroučeje; i v tomto okamžiku tedy
svou moc a vládu nad životem a smrtí tak důrazně vyjádřil,
že i setník na pohledy ve tváří a pohyby umírajících ne nezvyklý
zvolal: Věru, tento byl Synem Božím! „Beze slova umíráme,
kteříž ze země jsme: s mocným hlasem umírá Ten, jenž
s nebes na zemi sestoupil, aby ijve smrti byl vítězem“ -—dí pří
padně sv. Augustin.
3. Za jakým pak účelem Obětník tento svrchovaný Sebe
sama na oltáři kříže zmařil, snadno lze pochopiti; hledalt Syn
Boží ve všem, co podnikal & konal, slávu Boží a spásu lidstva.
Bylot to svrchovaným programem života Jeho, což andělé hned
při narození Jeho pěli: „Sláva Bohu na výsostech a pokoj
lidem dobré vůle.“ Plnění úkolu tohoto obětoval Syn Boží
svůj odpočinek, své občerstvení, a přinesl každou obět, iživot
svůj. Sláva Boží utrpěla hříchy lidstva, jsouc jimi jako mraky
černými zahalena, které tím více zastiňovaly jí, čím hlouběji
lidstvo klesalo. — Čím pak více lidé slávy Bohu odepírali &
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ÝOhříchy klesali. tím více mizel mír a pokoj ze srdci jejich.
Věnoval tudíž Syn Boží všechno v životě, by Otci svému slávy
." chvály co nejmohutnější zjednal, tak že vším právem před

Mí svou volati mohl: „Otče, oslavil jsem Tebe, dilo pak
ipm vykonal, které jsi mi dal, bych je konal“ (sv. Jan, 17, 4).
Smrtí pak svou, obětí krvavou na kříži, nemohl ničeho jiného
ahtíti, leč jen oslavu jména Nejvyššího asmírlidstvas Bohem.
Krev nejdražší prolitá byla darem nejsktvělejším a nejcenněj
Hm, kterýž co nejzřejměji, než i nejhrůzněji hlásal spravedlnost
&oslavoval velebnost Boží hříchy uraženou. Důstojnější pocty,
vznešenější oběti Bohu přinésti lze nebylo. Ovocem oběti této
byl pak smír lidstva s Bohem. On pak obětí smirnou (mmm)
za hříchy naše, a netoliko naše, nýbrž za hříchy celého světa
(I. sv. Jana 2, 2.), dosáhl odpuštění hříchůvamilosti přehojné,
zásluhy to tedy neskonale. V obět dal Syn Boží život svůj,
by' slavně prohlášeno bylo panství svrchované Boha Nejvyš
šího, by spravedlnosti Jeho zadost se stalo a lidstvu smíření
bylo vyprošeno. Sv. Lev papež zajisté vhodně di: „Smír tohoto
beránka neposkvrněného a poklady svátostné mim připadly“.
„Jako nová. a pravá obět smírná Otci nebeskému se věnoval“
a nikoliv ve chrámě ani v městě, nýbrž na kříži za městem,
„aby po starozákonných obětech předobrazných nová oběť.na
nový oltář byla položena a. kříž Kristův nebyl oltářem chrá
movým (ve chrámě židovském , nýbrž oltářem světovým“ (8. řeč
Ontrpení Páně). Učinil pak Spasitel tak, maje vůli ()tce svého
plniti, tedy dle své lidské přirozenostiz rozkazu vyššího, jehož
byl poslušen až k smrti, a to smrti kříže (Filip., 2, 8).
Sv. Pavel uvádí Spasitele, když do světa. vstupoval, jakoby
k Otci nebeskému děl: „Obětí a darů jsi nechtěl; na obě
tech zápalných a smírných nemáš zalíbení, tělo však jsi mi
Přizpůsobil. Tu pravil jsem: Ejhle přicházím. Na. počátku
knihy o mně stojí psáno, že plniti mi vůli“ (k Židům 10,
5—7, ze Žl. 39, 7—9). Toto pak tělo přesvaté či celou při
I“Oznostlidskou v oběť přinesl Syn Boží. v oběť, která nad
Veškero stvoření vyniká majíc cenu neskonalou pro spojení
nerozlučné s Božstvím Ježíše Krista; právě proto smíření do—

konalého a úplného dobyl prostředník Nového Zákona. Obět
Jeho mocí a účinky ozařujevšechny věkyamísta, tak že lze říci
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se sv. Janem: „Od počátku světa byl obětován“ (Zjev. 13, 8) a
zároveň, jakož Origenes dí: „Třebas jen oltářem pro tuto obě-f.
byla hora Kalvarie, krev z téže omyla celý svět'“
Byla tedy na. Kalvarii přinesena oběť- dokonalé, — pu
něvadž obětník byl důstojnosti svrchované, dar ceny neko
nečné, obětní úkon významu nejvyššího. Na oběť tuto pal;
všechny oběti se vztahují & z ní významu, síly a. účinnosti
čerpají.
Potřeba oběti ustavičně a nekrvave v Zákoně Novém.

Oběťkrvavá na Kalvarii dokouána úkonem jediným, který
za krátkou dobu způsobem nejkrutějším byl proveden, a to na
jediném místě a před málo lidmi. Obět na kříži byla by
zůstala. lidstvu jen pouhou událostí dějepisnou, ovšem nejdů
ležitější, jako celý život a celé působení Vykupitelovo, kdyby
Pán Ježíš ve své církvi pořáde nežil, neučil a neobětoval.
Právě jako sv. Evangelium bylo by zůstalo lidem jen knihou
vzácnou, ale buď málo čtenou nebo dokonce nečtenou, kdyby
se církev svými věrozvěsty nebyla v celém světě rozší
řila. a srdcím přivlastnila, tak byla. by i oběť smírné, na
kříži zůstala jen stkvostnou upomínkou na Božského Vykupitele
a znamenitým pomníkem smrti Jeho výkupné, kdyby církev
na rozkaz Spasitelův neopětovala ustavičně obětí nekrvavou
oběť krvavou z Kalvarie.
1. Kristus Ježíš pokračuje ve své činnosti, kterou na zemi
byl zahájil, v církvi, kterou založil, a používá k tomu sluhů
svých jako rozdavačů svých milostí,jako vykonavatelův ůradků
spásy. Pokračuje-li Božský Vykupitel ve své veškeré spáso
nosné činnosti, nemůže z ní vymýtiti úkon pravě nejdokona
lejší a ho pominouti, nýbrž právě tento, nutno, by byl opěto
ván. Smrtí na kříži dokonána vykoupení & zaslouženo odpu
štění pro lidstvo veškero v míře nekonečné; než ovoce a
účinky musejí býti jednotlivým přivlastněny a státi se majet
kem a statkem každého. Z krve své předrahé připravil nam
Syn Boží lék nebeský, i třeba ho užívati, by rány a nemoci
duše uzdraveny byly. Z hory Kalvarie vyřinul se proud mi—
lostí pro všechny dostatečný, než třeba, by k němu lidstvo
přišlo a z něho čerpalo vodu živou, kteréž se v nás stává. pra

lir. n. Špaček, () mši svaté.
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hlenem, jenž se prýští do života vccneho (Jan 4, 14). Na hoře
Kalvarii vyrostl podivný strom kříže, než třeba ovoce trhati
. požívati, bychom žili na věky a v síle pokrmu tohoto krá
čelí, až bychom došli hory Boží (3. Král 19, 8) *).
Rozličnými prostředky lze si přivlastniti milosti a darů,
smrtí Ježíše Krista dobytých. Svátosti jsou rourami objemnými,
kterými se nám proud tento spasný přivádí; než nade všechny
prostředky spásy vyniká obět nekrvavá Nového Zákona či
mio sv., poněvadž nám celou náplň a veškero bohatství na
Kalvarii na kříži získané přisvojuje a v náš majetek uvádí.
2. V církvi Kristově jest oběť ustavičná, která by se ne
ustále přinášela, jest nutno. To nahlíží náš rozum. Oběti jsou
totiž podstatnou částkou každé bohoslužby, tak že dosud nebylo
žádného náboženství bez náboženských úkonů apředevším bez
obětí. Oběti tedy nemohou ani v náboženství a církvi Ježíše
Krista scházeti, ba oběti právě v této církvi dojista předni
význam míti budou. Skrze obět projevuje totiž člověk co nej
zřejměji Bohu svou nejhlubší úctu, poddanost, díkya prosby, nej .
vyšší panství Boží takto vyznávaje. Zda by v církvi Synem
Božím zřízené, kde Bůh ve vlastnostech jakož i skutcích co
nejdokonaleji zjeven byl, a proto poznání Boha, veškeré to
úcty náboženské základ, jest nejstkvělejší, obět mohla scházeti?
Právě takové oběti v církvi Kristově jest zapotřebí, jaká ná
boženství a víře jest přiměřená, oběti tudíž nejdokonalejší.
Než uvažme, že víra a církev Kristova přece nikde a nikdy
neodpíraly zdravým a oprávněným požadavkům lidské přiro—
zenosti, které buď rozumem anebo svědomím byly diktovány;
ba právě základy veškerého vyššího života víra svým spasným
vlivem šlechtila a zdokonalovala. I oběti, které náboženství
Kristovo jako projev úcty náboženské člověku přiměřený, jak
ducha tak tělo zaměstnávající a ve službu Boží zavazující,
Všeobecně shledalo, nutně a přirozeně zdokonalilo a posvětilo
a zcela nový, vznešený řád obětní zavedlo.
Kdož tedy tvrdí, že Kristus Pán nezanechal v církvi své
Oběti trvalé, totéž dí, jako že Božský Zakladatel odepřel této
\___ _____
*) Gidi r, Messopter .sl-r. 55.
Mše sv.
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nejdokonalejší spoločnosti náboženské onoho zařízení a
onoho obřadu, který všichni národové za podstatný díl bn
hoslužby pokládali a proto vykonávali, —že tudíž náboženství
křesťansko-katolické, které jest přece nejdokonalejší a nejvý
bornější, v tak důležité příčině nemá am toho, čím se i nej
bídnější a nejchudší pohanská bohoslužba honositi mohla, ——
že církev Ježíše Krista není nejdokonalejší, aniž tedy božskélín
původu.
3. Než i z předobrazné povahy Starého Zákona vysvítá.
s důstatek nezbytná potřeba oběti v Zákoně Novém. Když
po Zákoně Starém vstoupil ve svá práva Zákon Nový,
byl povinen vyplniti a uskutečniti, co Starý Zákon před
obrazoval. Kristus Pán, tohoto Zákona Nového zakladatel, sání
děl, „že nepřišel Zákona rušiti nýbrž doplniti“, aproto obřady
starozákonné v dokonalejší proměnil, místo Zákona Starého
Nový ustaviv a místo svátostí starozákonných novozákonné
uděliv. Tak i oběti starozákonné, kterým v náboženském
životě Israelitů přední náleželo místo, novou a důstojnější
obětí doplněny býti musily, protože by jinak skutečnost
nepředčila obraz, Zákon svobody (Gal. 4, 31) nevynikal by
nad otroctví, zákon pravdy nad zákon stínu (k Žid. 10, l).
4. Kdyby církev katolická neměla své vlastní a ustavičně
oběti, byla by věru v bohoslužbě prachudá; vždyt kdekoliv
počala oběť.mizeti, tam i náboženství se ztrácelo, tak že ode
dávna platilo to za zvláštní a smutný důkaz kletby Boží na ná.
rodě lpějící, postrádal-li týž obětí (Oseáš 3, 4). Když i na po
čátku křesťanství smrt Ježíše Krista obětí byla, nemohla jí
přece pro následující věky apokolenívšechna zůstati. Veškerý
doby pozdější byly by takto zkráceny a oloupeny o tento do
konalý projev úcty Bohu, lidské přirozenosti tak přiměřený.
Jako jest pravda svatosvatá, že „Kristus Pán miloval církev
svou a sebe sama za ni obětoval“, rovněž tak jest pravda, že
církev svatá od téhož svého Božského zakladatele obětí ne
krvavou obdařena byla.
5. Obět tato musí býti s obětí na kříži neroz
lučně spojena. Smrt Ježíše Krista jako oběť, vzdala Bohu
díky aúctu ceny neskonalé a zadostučinění přehojné za hříchy
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provedla, stala se tudíž jediným ale přebohatým pramenem a
čidlem spásy duchovního blaha a vykoupení, a proto též
&běti nejdokonalejší. Nemůže tedy oběť.,kterou církev Bohu
'ugtaviěněpřinášeti má, v podstatě býti jinou a od obětikrvavé
ga líšiti. V obětním daru a v obětujícím by shodovaly se oběť
jd; krvavá tak nekrvavá, nutno; — ve způsobu pak obětován-í
je bude rozdíl, nikoho tajno býti nemůže, — poněvadž Kristus
Pán z mrtvých vstav více neumírá a smrt nad ním nepanuje
více (Řím. 6, 9). Znovu krev prolévati nemůže; zbývá tedy
jen způsob obětování nekrvavý, který Syn Boží jednak svou
moudrostí, jednak všemohouoností umožnil.
Mše sv. v Starém Zákoně předpověděna.

Život Pána a Spasitele našeho stkvěl se na obloze světa
tohoto jako slunce božskou milostí a věčnou pravdou lidstvo
ozařující. Paprsky jeho blažily netoliko současně žijící po
zemšťany; již před příchodem Jeho bylo zříti na obzoru ži
vota starozákonného předzvěsti neklamné, které jako teplé a.
světlé, ovšem řídké paprsky věřící Israelity blažily a v pro
roctvích obraz budoucího Mesiáše kreslily. — Celé dílo vý
kupné zobrazeno bylo výroky věštců starozákonných, ano i
každá sebe menší událost ze života Spasitelova. Což divu, že
imši sv., oběti novozákonné, bohonadšení proroci patřičnou
pozornost věnovali. Již z té okolnosti, že Zákon Starý před
obrazem jsa Nového oběti měl a předpisoval jak krvavé, tak
nekrvavé, dosti pravděpodobně souditi můžeme, že Nový Zá
kon bez oběti býti nemůže. Pravděpodobnost tato přechází
pak vnezvratnou jistotu předobrazy a proroctvími, která na
nekrvavou oběť novozákonnou se vztahují.
l. Jest to na, prvním místě předobraz s proroctvím spo
jený, v Žalmu 109, 4 obsažený, kdež se nazývá Kristus „knězem
na věky dle řádu Melchisedechova.“ „Každý pak velekněz se
ustanovuje ku přinášení darů a obětí“, dí sv. Pavel (Žid. 8, ii.)
a hlavní úkol kněze timto vyjadřuje: Melchisedech (1. Mojž.
?; 18. 19), král Salemský, obětoval víno a, chléb; byltě kně
Kem Boha Nejvyššího a. požehnal jemu (Abrahamovi). Úběti
Ježíše Krista, kněze na věky dle řádu Melchisedechova, sho
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dovati se musí & obětí Melchisedechovou co do daru i co do
způsobu obětování, poněvadž jen tak odpovídá. oběť předobra
zená oběti předobrazující. Obět pak, která Melchisedechově jest

podobna, přinášeti jest Ježíši Kristu ustavičně; jest zajisté
„knězem na věky“ Nebyl by ani knězem věčným, kdyby
hlavní povinnost kněze, totiž oběť-,nevykouával. Úřad učitelský
a královský nepřestal vykonávati Božský Spasitel a na věky
jej vykonávati nepřestane; což stejnou měrou platí o vele
kněžském úřadě Jeho, poněvadž kčinnosti Vykupitelově náloží.
Jako velekněz věčný přináší ustavičně obět, když na oltářích
chléb a víno ve své nejsvětější tělo a svou nejdrahocennější
krev proměňuje a Otci svému nebeskému věnuje. Podobá se
ovšem obět Ježíše Krista jen zevně oběti Melchisedechově,
ježto podstatou vlastní nekonečně obět předobraznou předčí,
jelikož pod způsobama jednoduchýma a nepatrnýma ukrývá.
tělo a krev Pána Ježíše a ustavičně Sepřináší. — Výklad tohoto
proroctví o mši svaté potvrzují výroky sv. Otcův, kteří od
prvopočátku ve slovech zmíněných oběť. novozákonnou před
pověděnu spatřovali. Tak především sv. Cyprian v listě k Cae
oiliovi, sv. Augustin v listě k Innocenci [. („Melchisedech do
vedl, když tajemství stolu Páně obětoval, věčné kněžství zobra
ziti“) i sv. Jeroným. Církev mínění své zřetelně projádřila
v mešním kanoně: „. . . . které obětoval nejvyšší kněz tvůj Melchi
sedech, sv. obět', neposkvrněný dar“; slova tato již za doby
sv. Ambrože se řikala při mši sv., jak Bellarmin ve svém
spise o mši sv. I. 1. c. 6. dokazuje.

Proroci starozákonní jako umělci zdokonalovali obraz
příštího Vykupitele; k črtám předchůdce přidal nástupce no
vých a určitějších tahů a rysů, tak že podoba stávala se vý
znamnějši.
2. Proroctví o „veleknězi dle řádu Melchisedechova na
věky'i doplňuje a zřejmějším činí prorok Malachiáš (I. 10. ll.) :
„Nemám na vás záliby, dí Pán zástupů, &.nepřijmu již žádné
obětí z rukou vašich. Od slunce východu až na západ zve
lebováno bude jméno má mezi národy a na všech místech
bude se obětovati jménu mému oběť čistá.“ — Jak rozuměti
slovům těmto? Církev sv. na koncilu Tridentském projádřila
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mínění sve', když di, že mše svatá jest ona „čista oběť., ktera
'„izódnou nehodností anebo špatnosti obětujícího poskvrněna
“býti nemůže a o níž Pan skrze Malachiáše předpověděl, že
"jménu Jeho, kteréž jest veliké mezi národy, na všech místech
přinášeti se ma.“ (Sess. 22. Cap. l.). Svatí otcové rovněž pro
roctví toto ve mši svaté vyplněno a uskutečněno vidí. „0 na
.gich obětech, — dí sv. Justin — které se na každém místě

přinášejí., totiž o chlebě a poháru Eucharistie, již Malachiáš
prorokoval.“ I sv. Augustin o mši sv. mluvě takto končí:
„Oběť tato přinášena býva kněžími dle řadu Melchisedechova
na všech místech od východu slunce až na západ.“
Proroctví uvedené věští přímo a. správně .mši sv. jako
obět čistou novozákonou. Slovy verše lOtého kara Hospodin
; kněze, obětniky starozákonné, že úřad svůj nehodně zastávají,
. a. zakazuje dalších obětí podobných, poněvadž jich více při
jímati nemíní. Na místo bohoslužby a obětí těchto, které Ho
spodin odmítá., nastoupí obět a bohoslužba nová.. Jaká. obět a
bohoslužba to bude? Žádná. starozákonní, nebot o těch právě
v předešlém prorok děl, že přestanou; oběti pohanské tím
méně se vyrozumívají, poněvadž ty jméno Boha poskvrňovaly
& uražely; — jen obět novozákonna slovy těmi se předpovídá.
Oběťa bohoslužba tato bude daleko dokonalejší, nežli oběti staro
zákonné; důstojně má. oslavovati jméno Boha Nejvyššího od
Východu slunce až na západ — na celém světě, na všech mí
stech & mezi všemi národy. ——
Již tedy netoliko v Jerusalémě
& v národě židovském, jako dosud, nýbrž všeobecně obětí touto
Bohu chvála &.čest příslušná.vzdávati se bude, a to viditelné
& zjevně.

Rozuměti pak se může jménem „obět čistá“ („mincha“
hebrejsky) jen obět ve smyslu užším či vlastnim, poněvadž se
právě na tom místě protiklad k obětem starozákonným vy
Jadřuje; jako pak tyto obětmi vlastními byly, tak tím více
Oběťpředpovídana touž býti má. Tato obět, jak význam slova
V Pismě obvyklý označuje, jest oběti nekrvavou a pokrmovou.
— Neoznačuje proroctví toto jinou obět', nežli mši svatou,
které. se přináší na oltářích celého světa ashromažďuje všechny
“národy lm pravé bohoslužbě a jest obětí v pravdě vznešenou
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tak, že dovede přiměřeně oslavovati Boha Trojjediného, pu
něvadž dar obětní i obětník vlastní jsou ceny a důstojnosti
neskonalé, rovněž i oběti nekrvavou, poněvadž se při ní krev
nejdražší neprolévá, nýbrž jen jako prolitá předvádí a zobra
zuje, dále pak i obětí nejčistší, kteráž ani nehodností kněze.
obětníka viditelného a prostředního, ani neuctivým chováním
přítomných a takořka spoluobětujících poskvrněna býti nemůže.
Při oběti této upravuje se a přichystává. hostina obětní, totiž
tělo a krev Páně, na níž věřící účast mají. Co prorok
bohonadšený předpověděl, to se každodenně uskutečňuje a vy
plňuje ve chrámech katolického světa od onoho okamžiku,
kdy Kristus Ježíš, Syn Boží, oběťnekrvavou při poslednívečeři
slavil a pro všechny následující časy ustanovil.
Mše svatá, oběť novozákonná nekrvevá, Ježíšem Kristem ustano

vena jest.
1. Důkazem toho jest jak způsob, tak islova, jakých Spa
sitel při poslední večeři užil. Proměnil tu chléb ve své pře
svaté tělo a víno ve svou předrahou krev svými všemocnými
slovy; byl tedy přítomen pod způsobou chleba a pod způsobou
vína. Pod způsobaina od sebe oddělenýma, které tělo a krev
Páně skrývaly, představil se jako umírající Vykupitel, jako
Spasitel za hříchy lidstva Bohu Otci se obětujíci, t. j. jako
obětní dar, který tím, že pod způsobama svátostnýma krev
se oddělí od těla, se maří &. ničí a Otci nebeskému přináší.

Kde pak dar viditelný ke cti Boží se zmaří, tam obět se při
náší; při poslední večeři, kde tělo a krev Pán Ježiš pod způ
sobama chleba a vína Otci nebeskému obětoval, slavil tedy
obět nekrvavou novozákonnou.
2. Mnohem určitěji dosvědčují totéž i slova, jimiž Vy
kupitel oběť,tuto ustanovil. Víno proměnil Pán Ježíš v krev
svou dle sv. Lukáše těmito slovy: „Tento jest kalich Nový
Zákon v krvi mé, který (kalich) za vás se prolévá“ — řecky
“' '" íi
..zó ' „- „„ ., ,—dle sv. Matouše slovy. „Nebot toto
jest krev má.Nového Zákona, která. za mnohé se prolévá na odpu
štění hříchů“ (za aípu . . . . 71) ťxzvróyn'm). Chléb pak promě

nil Pán Ježíš dle sv. Lukáše slovy: „Toto jest tělo mé, které za

„___/___
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(l:ďóyurm—
Luk. 22, 19), dle sv. Pavla

('LKor. 11,24) slovy: „které se pro vás lame“ (ni frašya. . . zit-Sperm)

v 3510své. Krev svou i tělo své označuje Spasitel obětním
tělem a krví, kdyžtě výslovně dí o těle: „za vás se vydává.“
o krvi: „za vás se prolévá.“ Slavil tedy Pán Ježíš při po
glední večeřioběť; než jakou? Obět krvavou, která. teprve na
kříži díti se měla, slova uvedená. neoznačují. V řeckém textu
jest zajlsté čas přítomný (ůlďó'ul-VOP
— zlw'yfmr— ixlvrólul-wnr),který

vyjadřuje, že obět se zároveň dala, co tato slova se proná
šela; i výraz u sv. Lukáše užívaný: „To jest kali h . . . jenž
se proléva“ nedá. se vykladati o krvavé oběti. Aniž pak slova
sv. Pavla: „Toto jest tělo mé, které se pro vás láme“ přímo
se mohou vztahovati na smrt Páně. Toliko obět nekrvavá.,
kterou Ježíš Kristus při poslední večeři slavil, se zde vyroz
umívá a dary obětní: krev a tělo Své, pod způsobami vína a
chleba přítomné, Pán Ježíš na. odpuštění hříchů obětoval.
Nejprve tedy Pán Ježíš proměnil chléb v tělo své a pod způ
sobou chleba skryl. Toto pak tělo své učinil darem obětním,
Otci nebeskému za hříchy učeníkův a všech lidí je přinesl a
vydal. Potom víno v krev svou proměnil, způsobou vína
zastřel akrev svou obětním učinil darem, který Otci svému za
hříchy lidstva. prolil, a to tajemným a svátostným způsobem
při poslední večeři, pod způsobou chleba tělo své. vydávaje
a-v kalichu pod způsobou vína krev svou prolévaje, jak slova
sv. Pavla: „Toto jest tělo mé, které se pro vás láme'“ a slova
sv. Lukáše: „Toto jest kalich, který pro vás se vylévá.,“ zcela
jasně azřejmě dosvědčují. „Pod způsobou chleba jest tělo Páně
& ovšem Kristus celý přítomen, a svátost ta účastní se toho
určení, jež Kristus na, se pro spásu lidstva přijal, totiž obětí
býti za lidstvo k usmíření a. zadostiučinění za hříchy, ke
udávání díků za veškera dobrodiní &.velebení pro neobsáhlé
Vlastnosti Boží,“ jak případně Sušil místo dotčené u sv. Lukáše
Vysvětluje.
' . 3- Nesmělo však nikterak při tomto jediném a vzneše
Pěm Obětním úkonu zůstati. Obět nekrvavá. viditelně Synem
Beam přinešená měla. býti ustavičně slavena. Pan tedy apo
šólům přikázal: „To čiňte na mou památku“, čímž se stala
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oběť.při poslední večeři přinešená obětí církve a odevzdána
byla apoštolům & nástupcům jejich, by tito z rozkazu a moci
jakož i ve jméně Kristově totéž činili. Zřídil tedy Božský
Spasitel i novozákonné kněžství, které s obětí nekrvavou ne
rozlučně jest spojeno a. podivuhodnou pravomocí, obět novo—
zákonnou přínášeti a zázračné proměňování vykonávati, ne
skonalejest vyznamenáno. „Kněz zastupuje jen místo Páně, když
vyslovuje slova ta; ale milost sama a síla jde od Boha..„Toto
jest tělo mé“ dí, a slova ta přejinačují dary. Jakož slova „Rosttež
a množte se,“ ačjednou jen pronesená, přírodě naší navždy moc
ploditi a roditi uštědřila, tak ono slovo jednou vyslovené pů—
sobí až do příchodu Páně na oltáři dokonalou obět“ — dí sv.
Jan Zlatoústý. Obět pak tato, přinášená sice rukama kněží novo.
zákonných, umožněná však při proměňování slovem Božským,
po všechny věky díti se má, jak slova Páně: „To čiňte na
mou památku“ vyjadřují. Příhodně dí Bossuet: „Nepraví, aby
chléb a. víno nám bylo památkou těla a krve jeho, nýbrž
velí, abychom činíce, co on přikázal činiti, t. j. proměňujíce
tělo a. krev jeho, na něj pamatovali. Třikráte pak se vylévá
krev Páně: na kříži, na oltáři a v srdci našem; srdce naše
mělo by svatým oltářem býti, ale bývá tytýž novým křížem
pro Krista.“ Právem tedy a ve krásné forměhlásá církev sv.
chvalozpěvem v hodinkách o Božím Těle. „Tak obět tuto
ustanovil, jejíž přisluhu kněžím jen svěřenu míti chtěl, jimž
tak přísluší, by přijímali a ostatním podávali“ (Sic sacrificimn
istud instituit, cujus officium committi voluit solis presbytetis,
quibus sic congruit, ut sumant et dent ceteris).
4. „Přikázav toto apoštolům tímtéž je kněžími učinil a
úkonu či ději, jejž vykonávati měli, povahu uštědřil oběti, po
něvadž i předobrazova' večeře starozákonná obětí byla aslovo
„činiti“ nejednou tolik co „obětovati“ v Písmě znamená,“ do
dává Sušil na výklad mista.zmíněného. Při večeři starozákonně
pak byl požíván beránek, který však byl zároveň obětí; jako
celá slavnost velikonoc. tak i požívání beránka, jež k téže při
náleželo, mělo ráz a povahu obětní. Beránek tento velikonoční
byl dle sv. Tomáše předobrazem hlavním a všestranným, který
ve všech směrech Krista představuje nade všechny předobrazy
ostatní vynikal.

„pf—*t
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3,3... Timto novozákonním beránkem velikonočním jest Ježíš
oltářní, kterýž daleko nad předobraz vy
.niků; proto i tento beránek náš neposkvrněný, kterýž hříchy
ísvěta snímá, jako obět bohulibá na oltáři se nejprve přináší
..,-potom požívá na památku vděčnou, že lidstvo všeobecně
,'fporoby hříchu vysvobozeno a ve svobodu dítek Božích vy
výšena. Jako Syn Boží ničeho nepodnikl na zemi, což by ne
bylo prodchnuto svrchovanou moudrostí, tak _í způsob, jak
ední večeři slavil, nad míru významný a poučný zvolil.
Ustanovilt oběť.nekrvavou Nového Zákona až po večeři staro
igůkonně, kde beránka požil s apoštoly svými, čímž zjevně
dokázal, že na místo předobrazu starozákonního, oběti a po
krmu., čímž byl beránek velikonoční, nastupuje v práva &.
v'plný význam beránek Boží novozákonný, který jest obětí
i hostinou, v níž Syn Boží tělo své a krev pudává. Ustanovil
:tedy Božský spasitel v úkonu a ději tom, když své tělo a
svou krev pod způsobami chleba a vína zpřítomnil a apo
štolům v pokrm dal, obět nekrvavou, která svou cenou a
účinky starozákonného beránka netoliko dostihuje, nýbrž ne
skonale převyšuje a zastiňuje.
5. Při slovech, kterými Pán Ježíš víno ve svou přesvatou
krev proměnil a „krví Nového Zákona čili nové úmluvy“
nazval, vzpomínáme si mimovolně na Starý Zákon, jak Mojžíš,
tohoto Zákona prostředník, krví zvířat obětních úmluvu tu
potvrdil a spečetil; lid israelský krví obětní totiž kropil a děl:
„Toto jest krev úmluvy, kterou Pán s vámi uzavřel !“
(2- Mojž. 27, 8). Byl-li tedy Starý Zákon, chabý předobraz,
Obětní krví spečetěn a—ustaven, zasluhuje i Nový Zákon, by
krví obětní byl spečetěn, kterážto krev vznešenosti tohoto
zákona
přiměřená býti a rovněž i důstojnosti prostřed
:llíka Zákona tohoto—istatkům a dobrům, které účastníkům
"tým slibuje, odpovídati musí. Pro Zákon Starý, jenž byl
„Stínem budoucích statků“ (Žid. 10, 1), dostačovala sice krev
Mat obětních, Zákonu však Novému, jenž dobra nekonečná
amf'ylmupeni věčné lidstvu veškerému přináší, jen krev nej
iKTiŠfvnsve Svátosti

“'

Syna Božího přísluší na potvrzenou a spečetěnou. Před

Oblzaznépotvrzení Zákona Starého dosvědčují i slova Ježíše
Knih, Nového Zákona ustavitele, že při významné události
4
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této, kdy Zákon Nový byl potvrzován, krev Páně se svátostně
a tajemně obětovala, oběť tedy nekrvavá slavila & církvi
jako závěť nejcennější zůstavila.
„Ačkoliv Kristus, náš Bůh a. Pán, jedenkráte na oltúřn
kříže smrtí svou Otci nebeskému se obětovati chtěl, by tam
věčné vykoupení dokonal., tu přece, poněvadž kněžství jeho
nesmělo smrti jeho zaniknouti & své církvi viditelnou oběť.
zůstaviti chtěl, jak lidská přirozenost toho potřebuje a. žádá,
při poslední večeři knězem dle řádu Melchisedechova na. vždy
ustanoveným se prohlásil, an své tělo a svou krev pod způ
sobami chleba a vína Otci svému jako oběť přinesl“ — učí
církev svatá na sněmu Tridentském*), všechny důvody, které
Pána a Spasitele, by oběť tuto novozákonnou ustanovil, ve
krásný celek zahrnujíc.
6. Apoštolové nemohli tedy než oběť církvi zůstavenou
slaviti a přinášeti, rozkazu Páně pamětlivi jsouce. Sv. Pavel
zmiňuje se častěji o obětí nekrvavé, kterou jako pokrm
večeřícím na oltáři přichystaný poznaěuje. V listě k Židům 13,
9. 10. píše: „Nejlepším jest, srdce své pravdou a milostí utvr—
zovati a nikoliv pokrmy, které žádného užitku nepřinášejí.
Máme oltář obětní, z něhož požívati nemají moci ti, kteří
slouží stánku.“ Bezůčelným a bezcennýrn jest tedy dle vý
roku tohoto požívání obětí starozákonných; za to my (věřící)
máme oběť — (kde oltář obětní, tam jen pro oběť jest po
staven a zřízen), — kteráž jest zároveň poknmem, jehož ne
smějí a nemohou požívati příslušníci církve starozákonné, jež
po zevnějším bohoslužby starozákonné středisku stánkem se
zove. Obětí pak touto í pokrmem jest Ježíš Kristus, o němž
děl Apoštol v předchozím verši, že „jest vezdy týž včera jako
i dnes na věky;“ jen o mši sv, oběti nekrvavé, která pokrm
nebeský věřícím připravuje, možná slova ta. vyrozumívati. Na.
místo toto zřetel maje nazývá sv. Ignác, mučeník, stůl svá
tostný

")vmatr-rúgum.

Na jiném pak místě, v I. listu ke Korinťanům, dí týž
Apoštol (I. Kor. 10, 16): „Kalich požehnání, jejž žehnáme,
není-li účastenstvím krve Kristovy, a chléb, jejž lámeme, neni-11
') Conc. Tri-l. Seas. 22. cap. 2.
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owvim
těla Páně . . . Vizte lsraele podle těla. Nejsou—li
tíž,
M jedi oběti, účastníci oltáře . . . Nechci ale vás státi se
qobčnlky zloduchů; nemůžete kalicha Páně pití a zloduchův,
nemůžeme stolu Páně býti účastni a stolu zloduchů.“*) Oči
vidně klade Apoštol Eucharistii jednak proti oltáři Židů a
„gólupohanův, jež k obětování sloužily, jednak proti obětem
židovským a pohanským; urŽ-ítedy zřejmě, což i církev sv. na
sněmu Tridentském 22., 1. dotvrzuje, že Eucharistie jest obětí,
která se přináší na oltáři a v pokrm skýtá., nebot kde oltář,
“tam obět i kněžství, poněvadž tyto tři věci jsou souvztažny.
LSkutky Apoštolské pak vypravuji(_13., 2. : „Když pak oni
“vřed—tavenícirkve) Pánu sloužili, řekl jim Duch Svatý:

Od—

dělte mi Pavla a Barnabu k dílu, k němuž jsem vyvolil je;“
lmovyyuv znamená. však v Pismě sv.**) obětovati a Řekové
odtud mají výraz ustálený liturgia, který znamená slavení
Eucharistie, která přece u nich rovněž jest obětí.***)
„Když pak miloval své, do konce miloval je,“ di sv. Jan,
kterážto slova Cornelius a Lapide vykládá tak, že je miloval
Pán Ježíš láskou až nejkrajnějši, svrchovanou čili nekonečně,
takže je ani více milovati nemohl. V ustanoveni mše sv. však
láska Ježíše Krista zazářila co nejtrvaleji, nebot Pán a Spa
sitel, ač. všemohoucí, více nám dáti nemohl; ač vševědoucí,
nic lepšího nám dáti nevěděl, sděliv se nám ve mši sv. se
Vším božstvím a člověčenstvím, se všemi poklady a statky
srdce svého. „Hora Kalvarie Jemu nestačila, aniž dosti rychle
přicházela. Než Pán svou krev z tisíce ran v proudech prolil
011351,
by táž v kalichu svátostné prolita a obětována byla;
než—litělo Jeho jako oběť.bohulibá ohněm muk ztráveno bylo,
chtěl je na stole při večeři posledni pod způsobami chleba a

vlna vydati, kterážto uekrvavá obět dle závěti toho lásky
Plného srdce trvati má až na věky věkův.“1')
Láska Spasitelova neznala mezi, když nám darů :_nej
„*) Dle Sušilova překladu a výkladu.
*_*) Srov.: sv. Lukáš 1., as.; Phil. 2., 17., Žid. 9.. 21.; 10., 11.

“"'l'ťrmej:

Hurter, Comp.theol. Tom. III. p. 878.

„„Die-Gilan, umopfer m. 94.
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vzácnějších ve mši svaté, která, jest srdce Božského milujícího
nejmocnějším výronem, uštědřila. Než i způsob, kterým Pán
přítomen se stává na oltáři a za nás se obětuje, jest novým,
neslýchaným a zázračným, který pokaždé nových zázraků po—
žaduje, čímž dokazuje, že neznala a nezná láska Spasitelowa
žádných obtíží a překážek, naopak že nade všemi pochyb
nostmi slaví vítězství stkvělé.
Mše svatá jako obět Nového Zákona nekrvavá dle svědectví
cirkevniho podani.

Církev svatá jsouc věrnou vykonavatelkou poslední vůle
Spasitelovy jakož i svědomitou strážkyní pokladů zakladatelem
jí svěřených, dále i rozdavačkou tajemství Božích, vezdy při
nášela obět mše sv. a v ní nejsvětější úkon bohoslužebný
spatřovala, kdež Velekněz věčný Otci nebeskému se obětuje.
Všechna staletí, v nichž církev katolická blahodárně působí,
co nejhojněji jsou poseta svědectvími pro Božský původ mše
svaté, pro význam a cenu její nekonečnou, at ve spisech cír—
kevních Otců, at v liturgiích při znamenitějších církvích vý
chodních a západních, ba, jakoby ani povrch zemský nebyl
dostatečným svědkem, i podzemní prostory, kdysi za pohře
biště a později za bohoslužebná shromaždiště užívané, mocně
a zřejmě víru rekovných našich předků v církvi křesťanské
hlásají.
!. Kdykoliv mluví sv. Otcové o mši svaté, užívají vý
znamů: žmmolatio, sacrí/icatío, víctima, hostža : obět, anebo
immolare, sacňficare : obětovati; zmiňují přečasto kněze
i oltář; nazývají dále mši sv. „obětí přesvatou a hrůzyplnou,
obětí duchovní, obětí pravou a nejsvětější“. Svědectví tato
jsou tak častá, že sám . Chemnitz (Exam. Conc. Trid. p. 782)
doznává: „Nedá se popříti, že staří, o 'slavení večeře Páně
mluvíce, užívají slov „obět,“ „obětování“ jakož i slov „oběto
vati“ (immolare, sacriňcare, oííerre).“
2. Dále potvrzují sv. Otcové a církevní spisovatelé, že
Kristus Pán při poslední večeří obět nekrvavou ustanovil,
v níž se sám obětoval. Tak sv. Irenej dí: „Kristus označil
kalich jako svou krev a učil takto nové oběti Nového Zákona,
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Ewou církev od svatých Apoštolův přijala a na celém světě
přináší-“*) V týž smysl vyzníváyýrok sv. Cypriana*""“):_„Když
Pán- Ježíš, Spasitel náš, sám jest nejvyšším knězem Boha
Otce 'a za. oběť Otci svému sebe sama přinesl a na svou pa.

mátku, by se totéž dálo, nakázal: tut kněz místo Krista za
stává, kterýž to, co Kristus učinil, napodobí a obět pravou a
skutečnou “přináší v církvi Bohu Otci, začíná—li tak obětovati,
jak- Krista obětovati viděl.“
' 3. Oběť tuto nekrvavou kněžím svěřil Pán vyzbrojiv je
mocí zázračnou a důstojnosti velikou. Než i od nich požaduje
svatosti neobyčejné, což krásně vyjadřuje sv. Efrém, an dí:
„O, zázraku divuplný, o, moci nevýslovuá, o, tajemstvi hrůzy
plné kněžství našeho! Duchovní a svatý, vznešený a nesko
nalý úřad, který Kristus nám nehodným svěřil. S kolenoma
skloněnýma. se slzami 'a povzdechy prosím, bych uchoval tento
poklad“.***) Sv. Jan Zlatoústý nemohl též opomenouti vzneše
nosti ůřadu kněžského a pravomoci nad tělem a krví Páně,
kterou kněží při mši sv. projadřují; dí proto-r): „Když vidíš,
jak se Pán“ obětuje a na oltáři spočívá a jak kněz při oběti
stojí a se modlí, domníváš se ještě, že jsi na zemi a mezi
lidmi?“ Sv. Ambrož pak píše-H): „Viděli jsme kněze nejvyš
šíhO'k nám přicházeti, viděli a slyšeli jsme, jak svou krev za
nás obětoval. My kněží následujeme Jej jak můžeme, když za
lid“ obět přinášíme. Ač chudí zásluhami, stáváme se touto
Obětí cti hodnými. Když i nyní nevidíme, že Kristus Pán
obětuje, tedy přece sám bývá na zemi obětován, když se Tělo
Kristovo obětuje. On sám věru obětuje skrze nás, své sluhy,
když slovo jeho oběť, která se přináší, posvěcuje'h
4. Mše sv. přináší se na celém světě křesťanském jak
za živé tak za mrtvé I tuto pravdu o novozákonné oběti
shledáváme vyjádřenu sv. Otci. Pravít Fulgentius (de ňde ad
Pommh „Pevně věř & nepochybuj, že jednorozený Bůh, slovo

“*.'—“M

....,1). Contra haeres.
?“) Ep._ 63. n. 14.

I. 4. c. 17. u. &.

“*) De sacerdotio.
_“h De sacerd. 1. w. (=.4.

H) Iu Ptal. as.
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člověkem se stavší, za nás se vydal jako obět a dar ve vůni
příjemnou (Eph. 5 , 2), jemužto s Otcem a Duchem sv. od pa—
triarchů a proroků a kněží po čas Starého Zákona zvířata se
obětovala a jemuž nyní, to jest po čas Zákona Nového, s Otcem
& Duchem sv, s nimiž jest jedno božství, oběť.chleba a vína
ve víře a lasce svatá. církev obecná. po celém světě přinášeti
nepřestává.. V oněch obětech, co by nám se mělo darovati,
názorně se předobrazovalo; v .této však oběti, co nám již da
rováno, zřejmě se ukazuje. V oněch obětech předzvěstoval so
Syn Boží, jenž za hříšníky zabit býti měl, v této však zvě
stuje se jako zabitým“ Rovněž sv. Augustin prohlašuje oběf
nekrvavou za všeobecnou: „Ony body a slavnost se odbývají
po celém oboru zemském, kde církev rozšířena. Hostina jest
z těla a krve Páně a obětuje se Bohu Otci a živí celý dům.“
(Quaest. evang.) Sv. Cyrill Jerusalemský označuje mši sv.
jako oběť, které se za všechny věřící přináší. slovy: „Jakmile
duchovní obět tato, tato nekrvava bohoslužba dokonána (při
proměňování), úpěnlivě voláme při této oběti k Bohu o vše
obecný pokoj církvi — a zároveň za všechny, potřebné po
moci Boží, prosíme a obět tuto přinášíme. Za všechny, kteří
mezi námi zesnulí, prosíme, poněvadž věříme, že tato prosba
oněm duším, za něž se přednáší, co tato SVatá.a podivná. obět
na oltáři spočívá., k největšímu prospěchu bude. Za zemřelé
obětujeme Krista zabitého a za hříchy naše, bychom Boha
dobrotivého jak s nimi tak i s nami smířili“
5. Oběť nekrvavá. Nového Zákona vyplnila způsobem po
divuhodným všechna proroctví starozákonná, obět pravou vě
štící. Sv. Augustin učí pravdě této, když praví*): „Obět Mel
chisedechova byla v předobraze obětí, kteráž nyní od křestanů
na celém oboru zemském se přináší a která. uskutečňuje, co
proroci o Kristu, který se v lidském těle tenkrate nebyl zjevil,
předvídali: Ty jsi kněz na věky dle řádu Melchisedeohova.“
A opětně týž znamenitý církevní učitel dí: „Tato obět na
místo všech obětí starozákonných vstoupila, protož spatřujeme
ve slovech Žalmu 39. hlas věštícího Prostředníka: Oběti za
*) O městě Božím XVII. 20.
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má a pokrmové jsi nechtěl, tělo však přizpůsobil jsi mi.

M
všech obětí zápalných a pokrmových se tělo Jeho obi.
tuje a všem účastníkům oběti podává“
Víra ve mši sv. jakožto oběť nekrvavou, v níž se Syn
Boží na oltáři přináší, byla vezdy základem bohoslužby a
„,naěným způsobem ve všech liturgiích vyjádřena se na—
chází:. Kolem vlastního a tajůplného zákona obětního uvit
Překrasný vínek modliteb vroucích a obřadů významných,
která zvyšovaly svatost a.důstojnost bohoslužby této. Liturgie
tyto jsou převzácným důkazem pro mši sv., všade přinášenou,
která jest duší veškeré bohoslužby. Co srdce zbožné věřilo, to
w'mnějších úkonech, modlitbách a obřadech důmyslně pro
jevilo pod dozorem a schválením církevní vrchnosti. Liturgie
o sobě jsou knihami obětními a poznačují mši sv. za obět.
V'liturgiích těchto nazývá se mše sv. obětí ustaviěnou, svatou,
nebeskou, božskou, hrůzy a úcty plnou, oběti za živé a za
zemřelé, obětí chvalnou &. děkovnou; Krista Pána nazývají
buď; živým & na oltáři zabitým beránkem, anebo knězem
obětnikem, darem obětním, zakladatelem této oběti. Tak na
př. v liturgii sv. Jakuba se praví: „Nechť umlkne veškero
'tělo- smrtelné, at jest přítomno s bázní a třesením všechno po
zemské, at vymizí z. myšlenek, nebot král králův, Pán pánův,
Kristus, náš Bůh, vychází, by se obětoval a věřícím v pokrm
Mávarh Před ním kráčejí kůrové andělšti s mocí a panstvím,
tvář zahalujíoe a. prozpěvujíce alleluja.“ Dle téže liturgie volal
Jihem na počátku oběti přesvaté: „Klaňme se & ohvalme ži—
VČhO-beránka Božího, který na oltáři se obětuje.“ Dle Arn
btosiánské- liturgie na Zelený čtvrtek byla předepsána tato
IROdltitba:„Jak bychom měli nad milosrdenstvím Tvým zou
Mio když jsme tak vznešený dar přijali, když jsme za hodny

TW
byli, tak vznešenou obět Tobě přinésti, tělo a krev
Páně.“ V syrské liturgii se praví: „Ejhle, onen, jejž viděl
Mojžíš v keři hořícím a Ezechiel nad vozem, na oltáři se
ůhětm.ÍB—Bože, Ty jsi

seslal

oběti

a Tobě se obě: přináší.

Když MOjžíž daroval život Israelitovi, který zhřešil, pro krev
%“. Oč větši milosti dosáhnou věrni zemřelí skrze oběť.
ŘÍM: která za ně. přinesena.byla.“ Liturgie Nestorianská pak
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knězi tuto Emodlitbu v ústa vkládá: „Kéž bychom s důvěrou.
která od Tebe pochází, tuto oběť přinášeli. Pomni v dobro
tivosti a laskavostí všech při upomínce těla a krve Pána-_
kterou obětujeme na oltáři svatém a čistém, jakož jsi na
učil nás.“
.
I obrazy v katakombách podávají o mši sv. zřejmé své.
dectvi, že oběti jest Jako křest zobrazen vodou ze skály Se
prýštící, tak podle třinožky, symbolu to Eucharistie, obě-1
Abrahamova se předvádí, čímž se táž přesvatá Eucharistie
obětí býti jeví. Zajímavý obraz, který mši sv. představuje,
nalézá se v katakombě sv. Kallista. Na stole leží dvě ryby,
vedle na zemi stoji osm košů plných chleba. Stůl neznamená.
nic jiného, než-li stůl Páně (mensa Dominica — stůl svátostný;
.čili oltář. Ryba (ilmy) byla ode dávna značkou jména Spasi—
telova: 'lr/rioóg Xglrrtón' (')mř"Tuig Zamia. Malířspojiv

předměty

tyto vyjádřil, že Ježíš Kristus, Syn Boží, na oltáři přítomen
se stává pod. způsobou chleba a tamtéž se obětuje. Osm košů
plných chleba poukazuje pak na přijímání věřících, kteří se
takto oběti v pravdě účastnými stávají.
V kapli téhož coemeteria vyobrazen jest dále stůl tří
nohý, na němž spočívá chleb a ryba, vedle stolu pak stoj_í_1_nuž,

jenž pravici pozdvihuje a nad chlebem a rylou žehná; na
druhé straně zobrazena postava ženy:,která ruce v modlitbě
povznáší. Muž oděný pláštěm červenavým (církevním rouchem
z doby tehdejší) jest kněz, který ruku svou podzdvihuje, aby
požehnal a proměnil chléb v tělo Pána Ježíše a totéž obětoval.
Postava ženská představuje církev sv., v jejíž jméně kněz
oběť tuto přináší. Že se obrazem timto předvádí obět mše sv.,
dokazuje oběť.Abrahamova na protější straně téže stěny vy
podoben-", která byla předobrazem oběti svátostnéf)
Ostatně pak nalézá se obraz mše sv. též v katakombě sv.
Priscilly v t. zv. kapli řecké, dále v ooemeteriu sv. Petra a
Marcellina a jinde. **)
.. ")—
Šrovnej Ott., Die ersten Christen unternnd ílhcr (ler Erde. P. W alter:
Die ríimischen Katakomhen. Bi lczcwski, Archaeologia křesťanská vr
službách dějin církevních & věrouky. Přel. lir. .l. 'l'u_m |) ach. (Knihy
I. díl IV, si 5. d: „Obrazy |itnrgické).*'

'“) Srv. Bilczewski-Tumpach,
p. 134. n.

]. c.; Bilczcwski,

Eucharystyu
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Tak četných a pádných důkazův a svědectví podává
“dy“ křesťanský starověk pro mši sv, která vždy za obět ne
krvavou byla považována, že sám Luter, který mši sv. jako
zlořád odstranil, byl nucen doznati: „Mše se považuje vše
obecně za obět, která se Bohu přináší. K tomu se připojují
výr0ky sv. Otcův, tolik příkladův a tak rozšířený obyčej po
celém oboru zachovávaný“ (de capt. Babylonica c. I.).
Podstata oběti mše svatá.

Čeho ku podstatě každé oběti jest zapotřebí, bylo uká
záno již v předchozím. Mše svatá„ již poprve Božský Spasitel
jako obět slavil a po všechny časy v církvi přinášeti přikázal,
jen s tou podmínkou pravou a vlastní obětí, jak ji sněm Tri
dentský nazývá, jmenována a považována býti zasluhuje, když
podstatné částky každé oběti vykazuje. Jest to nejprve dar
obětní, potom obětník, jakož i úkon obětní, ve kterýchžto
třech součástkách spočívala vždy podstata každé oběti.
. ', I. Darem obětním nemůže býti chléb a víno, poněvadž
proměněný bývají při konsekraci v tělo a krev Páně tak, že
místo podstaty chleba podstata těla Páně a místo podstaty
vina podstata krve Páně nastoupí. Nezbude tudiž ničeho
z chleba a vína kromě zevních způsob jejich, kteréž jsou pro
obětníka (kněze)'a věřící důkazem a zárukou, že se obětní
úkon děje; nebot jen způsobama těmito stává se pro nás obět
patrnou a viditelnou. Vlastním obětním darem může býti jen
tělo a kov Pána. a Spasitele našeho; jednak proto, že týž
dů? Obětní byl přinešen při první oběti nekrvavé, jednak proto,
že v této příčině nekrvavá obět s krvavou úplně se shodo
Vnt'imusi, any jsou oběti jednou a touže. Jako obětní dar vy
dává Kristus Pán při mši svaté jak tělo, tak krev, tedy sebe
“jima zcela a zůplna Otci nebeskému za hříchy lidstva; —
Jastit tedy Syn Boží naším Beránkem obětním beze všeliké

Muay, jenž zároveň dodává obětl této nevýslovné ceny a
Vaošenosti.
. , 2- Kdo pak jest hlavním a předním obětnikem, to určila
: BV sv. na sněmu Tridentském stanovíc, „jako se kdysi
Kristus na kříži obětoval, tak se i nyní na oltáři obětuje, než
5
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nekrvavým způsobem a pomocí služby kněží, svých zástupců.“
(sess. XXII. cap. 2). Jest tedy Pán Ježíš, jak sv. Ambrož dí:
„obětí i knězem podivuhodně a nevýslovně ustanoven“ A sv.
Bonaventura pravi: „Bůh (ve mši) sesilá Krista svého na
oltář, a opět i Církev posílá téhož Krista Pána k Otci, by Zu
hříšníky orodoval.“ (De min. Sacr. Lib. Il. Cap. 13). Proto
také v liturgii alexandrijské mezijinými tato slova nacházíme:
„Hodným mne uěiň, by obětovány byly dary ony ode mne
hříšného & nehodného sluhy. Ty jsi, jenž posvěcuješ, jsi po
svěcován, obětuješ a jsi obětován, jenž přijímáš a jsi přijímán,“
Pán Ježíš nemohl by nazván býti předním a hlavním obět—
níkem, kdyby byl pouze obět tuto ustanovil a moc tutéž při
nášeti kněžím propůjčil; mnohem účinněji zasahuje Velekněz
věčný v oběť tuto, a to především při proměňování, které
oběti jest střediskem, kde jest sice kněze slyšeti a ruku kněze
viděti, než týž velekněz věčný proměňuje chléb a víno vtělo
a krev a působí, že přítomným se na oltáři stává, by se obě
toval. Tímto pak úkonem zázračným oslavuje Boha Otce a
přispívá ke spáse lidstva. Přítomnost Páně pod zevníma způ
sobama jest ovšem závislá od slov konsekračních, která kněz
přináší; než Spasitel tím, že ve způsoby tyto s tělem a krvi
se ukrývá, v tajemná rozdělení těchže svoluje, obět tuto při
náší. Proto také právě při proměňování osoba kněze, obětníka
to viditelného, takořka úplně do pozadí ustupuje ano mizí
před Veleknězem věčným, který ůstoma kněze dí: „Toto jest
tělo mě.“
Významnými slovy doličuje svatý Bonaventura, kdo vlastně
obět nekrvavou přináší: „Nikoliv člověk, který přinešené dary,
chléb a. víno, tělem a krví Kristovou činí, nýbrž týž, který
pro nás byl ukřižován, Kristus. Ústy kněze slova ta se pro
nášejí a Boží mocí a milostí předložené dary se promě
ňují.“*) Kdykoliv tedy velekněz věčný dle řádu Melchisedechova
k oltáři neviditelným způsobem přistupuje, aby sebe sama
v rukou kněze obětoval, prokazuje timto ustavičným kněž
stvím co nejzřejměji, jak vezdy jen oslavu Otce svého ne
.) Fasuicul. hlava 7.
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buůého nejdůstonější vykonává a. blaho i vykoupení lidstva
nejúčinnější vyhledává.. Prostřednictví a služby kněze platně
syěoeného používá. Velekněz, an obět nekrvavou přináší, ovšem
jako zástupce svého, nikoliv jako nástupce, sám jsa předním
. hlavnim obětníkem na. věky.
Kněžím novozákonným udělil Pán Ježíš moc tuto, by
totiž proměňovali chléb a. víno v tělo a krev Jeho. Vyvýšil je
takto netoliko nade všechny věřící, nýbrž do jisté míry
i nad anděly, sama sebe slovům knězovým při proměňování
ge podrobiv a na vůli jeho přítomnost svou závislou učiniv. Z
pravomoci této, obět novozákonnou přinášeti, která jedině
kněžím přísluší, plyne veškera vznešenost a důstojnost kněž
ství novozákonného, které s oltářem a obětí touto co nejtěs
něji souvisí a v těchže úkol vznešený v popředí spatřuje. „Ve
lebná důstojnost kněží, v jichž rukou Syn Boží jako v lůně
svaté Panny se vtěluje,“ volá. sv. Augustin (Hom. 3. in psalm.
37). „Panna přesvaté. jedenkráte nebesa otevřela, kněz pak
každou mši svatou. Moc kněžské. převyšuje moc Panny;
nebot Kristus v lůně Panny smrtelným byl, na. oltáři však
jest nesmrtelný,“ di sv. Vincenc Ferrerský (Serm. I. in fest.
Corp. Christi). A sv. Řehoř jde až tak daleko, že praví, že
hěl jest. bohem, aby činil bohy: „Deum existentem et deos
eňoientem“ (Orat. apolog.)
'
Kněz jest ovšem obětníkem druhotným &.prostředním,
Poněvadž ve jménu a z moci Kristovy jedná a službu svatou
Při Oltůři koná. Tomu církev vždy učila, jak hned sněm Ni
oojský can. 8. dokazuje, kdež se vytýká, že jábni podávají,
kněžku: „ani příkaz, ani zvyk tohoto nepodává, že by od těch,
l_ÚAři
nemaji moci obětovati, ti, když obětují, tělo Páně při

M“

Na sv. Athanasia byla vznešena žaloba, že jest vinen

1.13"Btokrádeži, kterou na podnět jeho spáchal Ischyras; než
míle
se zjistilo, že Ischyras knězem není, žaloba hned za—
minuta„ Tak vypravuje sv. Hilarius a dokazuje jen víru vše
Mou,
že kněžím přísluší obět novozákonnou přinášeti.
- -. KristusPán zanechal církvi obět tuto, dí sněmTridentský,a
%Yřůdimši sv.mezisvénejdražšípokladya nejcennějšístkvosty,

„vážim

topro nikaždodenni&ustavičně.živá upomínka,„že

Pán miloval církev a vydal se za ni.“ Jest tedy mše svatá
obětí církve azároveň bohoslužbou nejsvětější a nejvznešenější,
kterou jen církev Bohu prokazovati a věřící lid slaviti můzc.
Církev přináší obět tuto kněžími svými, kterými ji Pán Jezis
svátost svěcení kněžstva ustanoviv opatřil. Jakož tedy kur-y.
jako sluha Páně a zástupce Velekněze věčného zázračné pru—
měnění provádí, tak ve jménu církve modlitby Bohu přednáší
a posvátné obřady vykonává, což z přečetných míst v mod
litbách mešních vidno a zřejmo.*) Celá obec katolická s knězmn
obětuje**) a každou mši svatou Bohu věnuje jako úkon svr
chované a nejdůstojnější bohopocty a klanění. Věřící, této
církve údové, jsou spoluobětujícími, a to zase různým způsobem
a měrou rozličnou, jak totiž přispívají anebo přesvaté oběti
se sůčastňují. Čím v bližší styk se mši svatou vcházejí, tím
větším právem zasluhují nazváni býti spoluobětníky.
3. V čem pak obětní úkon, kterým se oběť dokonavá,
záleží, učitelským úřadem církve rozhodnuto není. Než jak
všeobecné mínění bohoslovců dotvrzuje, třeba spatřovati úkon
onen v proměňování čili konsekraci. Z učení sněmu Trident
ského patrno, že v proměňování vlastní úkon obětní hledati
se má. Uvádít se tam, že Kristus, aby viditelnou obět církvu
zanechal, přinesl své tělo a svou krev pod způsobama chleba.
a vína Bohu, svému Otci (sess. XX. cap. 1.). Tím tedy Božský
Vykupitel vykonal oběť, v níž přinesl tělo a krev svou Bohu,
nebeskému Otci, že proměnil dříve chléb a víno v krev a tělo
své. To pak státi se mohlo toliko při proměňování, a tak
dosti patrně naznačuje se mínění církve svaté, být i nebylo
článkem víry prohlášeným.
.
Zkoumáme-li jednotlivé díly mše svaté, nenalezneme mimo
proměňování jiného, jenž by se mohl za hlavní úkon obětní
považovati. Obětování či oň'ertorium nemůže býti dokonanou
oběti; nejsout v té době vlastní dary obětní, tělo a krev Páně,
*) „Orate frau-es, ut meum ac v estru m sacriticium acceptabile (int“
Memento omnium circumstantíum, pro quibus tibi oň'erimus vel qui

tíbi offerun !:atd. atd.
“) Srovnej: Benedict XIV. de Missae Sacrif. cap. 13. Sacerdos actione
sua, fideles per ejus actionem oň'ernnt.
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_“ oltáři, nýbrž pouze chléb a víno, které se sice Bohu při
néěeji a věnují a. jako ony poznaěují, kterých pro obyčejnou
třebu užívati nelze, any na. proměňování ustanoveny jsou;
není dále při oH'ertoriu ani zmínky, že by se dary obětní, která
ostatně a/ni přítomny nejsou, mařily neb ničily anebo aspoň
tak měnily, že by změna jejich zmaření se podobala. — Vpři
jímání, kteréž k úplnosti oběti přináleží a od kněze obět ko
najíoího po Božském příkaze pokaždé předsevzato býti musí,
nelze rovněž hledati vlastního úkonu obětního. Když kněz
tělo a krev Páně při mši sv. požívá., přivlastňuje si dary Bohu
obětované a stává. se účastným darů těchto, které v majetek
Bohabyly přešly; obětní dar má se však věnovati Bohu,jak pojem
oběti toho vyžaduje. Než i z jiných důvodů nelze prohlásiti
svaté přijímání vlastním úkonem obětním. Oběti této obět—
nikom předním jest zajisté Božský Spasitel, obětníkem vidi—
telným a prostředním pak kněz platně svěcený; v tom však
okamžiku., co kněz tělo a krev Páně přijímá, nejedná ani
jménem Krista Pána, aniž vykonává úkon ,z pravomoci kněze
vyplývající, kdyžtě i věřící ku přijímání oprávněni jsou. —
Zbývá tudíž jen proměňování, při němž obět se provádí. Díl
tento mše svaté obsahuje zajisté všechny vlastnosti a známky,
jichž jest při' oběti pravé zapotřebí. Osoba vlastního a hlav—
ního obětníka, byt neviditelného, vyniká oo nejpatrněji právě
při proměňování, provádějíc je slovy: „Toto jest tělo mé“ a
„toto jest krev má,“ při čemž kněz, Kristův zástupce, takořka
mizí. Darom obětním jest Ježíš Kristus, Syn Boží, se svým
tělem a svou krví, který se stává. při proměňování přítomným
na oltáři a zároveň i obětí, nebot jei-tím způsobem obět jest
mošna, že Kristus Pán v tento stav obětní vstupuje a pod od
dělenýma způsobama jako Beránek obětní smrt svou na kříži

ije

a. zobrazuje. Jest tedy tělo a krev Páně a né.—

Mom toho Ježíš Kristus, Pán a Spasitel náš, darem obětním.
l$l-i tomu požadavku, aby dar obětní se zmařil, kde obět
to thstním smyslu se koná a nikoliv snad pouhé věnování
& PÍ'i-llůšení daru se děje, právě při konsekraci čili proměňo

W 30 vyhovuje. Konsekrací či proměněním provádí se totiž
„Božském Spasiteli způsobem tajuplným změna či zmaření,
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skrze něž ono vlastní a dokonalé zmaření na těle přesvatť—m

vykonané se zobrazuje. Slovy konsekraěními stávají se pml
způsobou chleba tělo a pod způsobou vína krev Páně přítomny,
Slova konsekrační jsou tajuplným mečem, který obětního bu.
ránka zabíjí, jakož sv. Řehoř Nazianský*) na biskupa Amíi—
locha vyslovil prosbu: „Neváhej za mne se modliti, kdyz
slovem (konsekračním) Slovo (Syna Božího) svolávaš, kdyz
v nekrvavém oddělování tělo a krev Páně zabijíš mečem
obětním slova svého.“
Způsob tedy, ve kterém naš Pan a Spasitel na oltáři
pod rouškou svatostných způsob přítomen jest, je pravým a sku
tečným jakož i podivuhodný'm sebe zmařením či zničen-ím (ex
inanitio,xmomg). Netoliko, že tam ničeho z Božské slávy a ve
lebnosti nezříti, než ani žádné známky života, ani podoby
zevnější, ani krásy, ani velikosti tam není viděti. Údy &
smysly těla svátostného jsou bez úkonů, bez činnosti a po—
hybův. Nepochopitelné a přehluboká. to nepatrnost, bezvlád
nost a mdloba, v níž ukrývá. kral věčné slávy netoliko svou
božskou velebnost, nýbrž i oelavené člověčenství své. Jaku
pokrm neživýanepohnutý jeví se tělo svůtostně**), nemohouc
ani ústoma mluviti, ani rukama chápati, ani nohama choditi.
Vyplňuje se tudíž, co církev sv. ve známém chvalozpěvu pěje:
„In crnce latebat sola deitas, at hic latet simul et humanitas —
Na kříži skryto bylo pouze božství, než zde skryto i člově
čenství.“
Názor tento, že v tom právě, když Pan Ježíš tělo a krev
svou takořka. zmařuje a- zničuje, v pokrm a napoj je pro
měňuje, úkon obětní pozůstavá, zastávají bohoslovci slovutní,
jak Lugo tak Franzellin. Jest pak náhled ten netoliko důmy
slný (ingeniosa, dí o něm Hurter), nýbrž i odůvodněný a pro
život náboženský nad jiné užitečný. Způsob zajisté, jakým
Pan Ježíš jest přítomen, jest zázračný a tedy dílem všemo
houcnosti, mocností a lásky Boží, jež Pan a Spasitel naš kona,
by mohl býti beránkem obětním a nekrvavým způsobem ke
*) s. Řehoř Nazianský od Amph.
**) Gihr, dílo. citované, 107;
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05 .,ghvě Otce nebeského a. za hříchy lidstva mohl se oběto
vali- Tim pak, že pod oddělenýma způsobama se přítomným
dvě a s tělem a krví svou se obětuje, zobrazuje a představuje

mu
obětí na kříži, by slavně a veřejně vyznával a pro—
mail panství svrchované Boha Všemohoucího a přivlastnil
W“
milosti a ovoce, z krvavé smrti výkupné plynoucí, &.
omědčuje stkvěle ducha velekněžského, který jen oběti, byt
igejvětši a nejtěžší, vždy přinášeti hotov jest. Není totiž nic
jiného \pohnntkou k tomuto zmaření sebe a obětování, nežli

„malé.

láska Syna Božího k lidstvu. Tatáž láska pobízela

PH:-Jej! fby proměnil tělo své v pokrm a krev svou v nápoj
a Připravil občerstvení a posilu duším věřících, s nimiž se
spojitá a jim zcela se sděliti toužebně žádal. Pravá. láska smě
řuje -mjisté zcela přirozeně k tomu, by spojila se s milovaným,
a un nesmírně dobrotivý nalezl ve své nekonečné moudrosti
odn, na níž Bohu a člověku spojiti se lze, nejprve hyposta
tiaky ve vtělení svém s lidskou přirozeností, potom svatostně
s každou duší, která. pokrmem svátostným se občerstvuje
Poměr mše sv. k oběti krvavě .na kříži.

Mše sv. obsahujíc všechno, co k oběti ode divna patřilo,
jest ipravou obětí. Než zda od krvavé různou? Sněm Trident—
ský odpovídá. na otázku tuto, spatřuje ve mši svaté „onu oběť,
která má krvavou oběť na kříži jedenkráte přinesenou před
stavovali, památku na ni až na konec světa. udržovati &.spa
sonosneu sílu její nam přivlastňovati na odpuštění hříchů“

(m

XXII. cap. l.). Za'kladní či podstatný rozdíl býti ne

může, nýbrž oběť jak krvavá. tak nekrvavá. jsou touž oběti.
Po druhé přece Kristus Pan za nás umříti nemůže, „kdyžtě —
jů sv. Pavel dí — jedinou obětí na věky přivedl k dokona
IMÍ posvěcení. Když tyto (hříchy) odpuštěny, tu nezbývá.
“106 žádná oběť. za hříchy“ (Žid. 10, 18). Jako Kristus v ne
bedch Otce svého za. nás prositi neustévá (Žid. 7., 2.3),bychom

“ĚŘENÍ

stali ovoce obětí na kříži, tak i obět tato ustavičně

dle TOZkazu Páně přinášena býti

má, než toliko jiným Způ—

Wm. Podobně asi jako týž Pán a Bůh se zjevil v keři ho
řfdn :: v Mobě „anděla. Mše svatá. tudíž jen smc Páně na
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kříži v pravdě zobrazuje, jí živě představujíc a připomi
najíc; podává nám též přehojné příležitosti, bychom si získali
milostí na kříži zjednaných.
1. Za tím jen účelem byla ustanovena. a církvi a sluhům
jejím odevzdána s rozkazem: „To čiňte na mou památku,“ což
zřetelně Apoštol učí (I. Kor. 11., 25—26) řka, že ._slavenim
Eucharistie zvěstovati budou (věřící) smrt Páně,“ dokavad ne—

přijde na konci světa k poslednímu soudu; obět nekrvavá zů
stane tudíž živou a skutečnou upomínkou krvavé obětí na
kříži. A když při poslední večeři nazval Pán Ježíš tělo své
oním tělem, „které vydáno bude,“ a krev svou onou krví, „která
prolitabude,“s důstatek tim vyjádřil, že tajemné obětovánítělaa
prolévání krve smrt Páně na křížizobrazuje. Jinde by ani tak při
padně a mocně se nám zobrazovati a nekrvavě obnovovati
nemohl onen přeukrutný a krvavý děj, kde Syn Boží se stal
žertvou, za spásu lidstva na oltáři kříže zabitou, jako na oltáři,
kde tentýž obětní dar, byt i v jiné způsobě a různém tvaru.
zříme, témuž Veleknězi věčnému se klaníme, který ovšem nc—
víditelně & prostřednictvím knězovým slovy všemohoucími
proměnění uskutečňuje & tak sebe jako pravý a vlastní dar
obětní nekrvavým způsobem přináší.
Památka smrti Páně při mši sv. nejzřejměji se vyjadřuje
proměňováním, kdež se nejprve chléb a potom víno přeměňuje.
Tělo a krev pod způsobama od sebe oddělenýma přítomny a
jakoby odloučeny jsou obrazem smrti násilné na kříži, jakož
sv. Tomáš dí: „Proměnění obojí způsoby dostačí, by zobrazilo
utrpení Páně, kdež krev byla od těla oddělena, pročež i v kon
sekračních slovech děje se o prolití krve zmínka.“ Oběť mše
sv. jen tehdy platně se přinese, když obě způsoby se konse
krují. K večeři Páně, kde se tělo Božské v pokrm podává, po
stačovala by ovšem jedna toliko podstata; kde jest totiž živé
tělo, tam i krev v žilách proudí, což i o nejsvětějším těle
plati. Kristus Pán chtěl však nám zůstaviti oběť, která. obra
zem, obnovou a upomínkou oběti krvavé by byla, což oddě
lené způsoby živě a případně představují.
2. V hlavní příčině a v podstatě oběti jak krvavé tak

nekrvavé jsou za jedno avůplné shodě; jen ve způsobu,jak se

f_i
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' ášejí, pozorovati rozdíl: Na kříži se Pán Ježiš obětoval,
kdyš vydal na. smrt skutečnou a krutou život svůj — na
oltáři při mši svaté nekrvavé se obětuje a smrt svou odděle
nýma způsobama představuje. Na kříži umíral Pán Ježíš jako
člověk ve své viditelné postavě a skutečném těle, kteréž ra
nami poseto a krví zbročeno v onom okamžiku žíti přestalo,
kdy duše nejsvětější je opustila. ——
na oltáři umírá způsobem

neviditelným & tajuplným
za přísluhy knězovy. Na
výslovné muka, když tělo
fe'ny byly, o nichž slova

a pod rouškou způsob posvátných
kříži působila. obět Pánu Ježíši ne
i duše v hloubi útrap & bolů pono
prorokova platila: „Patřte a. vizte,

zda bol jest jako bol můj !“ -—-na, oltáři, kde oslavené tělo a

krev Páně se obětuje, nezakouší Spasitel náš žádných muk a
bolesti. Oběti na .kříži vykoupení lidstva dokonána — na
oltáři pak nám se přivlastňuje. Obětí na kříži milosti neko
nečné ziskány— obětí na oltáři nám se udělují a spolu našim
majetkem se stávají. Obětí na. kříži založeno zřídlo zásluh a
dostiučiněni nevyčerpatelné, než skryté a v praménky, potoky
a řeky nevytrysknuvší — obětí mše sv. rozvádějí se prameny
těchto zásluh do celého světa a vlévají v srdce věřících.
Velmi případně dí tudíž Móhler: „Kristus Pán, když na kříži
se obětoval, byl nám cizím, ve mši sv. stává se naším ma
jetkem & naší obětí. Na kříži jest On oběti všeobecnou, při
mši svaté oběti za každého jednotlivce. Na kříži byl pouze
obětí, ve mši svaté však se jako obět uznává &.uctívá“ Co
tedy vydobyto na kříži, to na oltáři se nám rozdává: ovoce
utrpení Páně, tak že kříž a hora Kalvarie požaduji oltáře a
Oběti mše svatá. Slunce jest zřídlem světla pro zemi naši
“ d98tatečně svět fysický osvětluje. Země však potřebuje den
00 den slunečního světla, a proto třeba, aby se obracela denně
ke Slunci, od něhož se ji světla i tepla dostává. Kristus Pán,
ukřižovaný Vykupitel, jest sluncem pro duchovní svět a život,
které svět mravní udržuje. I tyto bytosti potřebuji ustavičně
Clunce duchovního & k témuž se jim třeba obraceti. by ospra

měny

a posvěceny byly.

Neni nám zapotřebí ani nové

Žběhv ani nové smrtí, ani znovu prolité krve, ani znovu po
“vaného kříže, bychom v Bohu byli smíření. Obět smírná
6
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na Golgotě pro všechny časy postačí. Než den co den zapo—
třebí, by nám přivlastňována byla jako slunce, a to se stává
ve mši svaté.*)
3. Zcela neoprávněno jest tvrzení, že mše svatá něm?-uj.

cenu a zastiňuje význam oběti krvavé, jakoby nebyla tm...
k vykoupení světa dostačila a mší sv. by doplňována b_\"li
musila. Mše svatá odhaluje poklady v oběti krvavé skryl-ó.
vyvažuje proudy milosti v ní obsažené a zjevuje moc a sílu
nekonečnou, která v ni spočívá. Mše svatá předvádí po nekr—
vavu utrpení a smrt Páně, věčnou a. nehynoucí vzpomínku,
jakož i neuhasinající lásku k Ukřižovanému v srdce vštěpujíu
a oživujíc. Když člen rodiny hrdinskou smrtí život ukončil
& svým příbuzným ke cti a majetku pomohl a den co den
potom v rozmluvách a vypravováních večerních v domě do

tyčném se vzpomíná, zastiňuje se takto jeho smrt hrdinná a
umenšují zásluhy jeho? Tím právě lesk a záře chvalitebnélm
skutku toho se zvětšují a objasňují jakož i trvalými sestá
vají. Kdo každodenně pod křížem pokleká a vroucně Ukřižo—
vanému za lásku neskonalou děkuje a s prosbou vroucí o smi
lování spojuje, potlačuje zásluhy &. význam smrti Páně na
kříži? Totéž pak církev svatá činí, kdykoliv mši svatou obě

tujíc, živou a stkvělou památku smrti Páně na oltáři slaví.
Každý oltář jest téměř tajuplnou horou Kalvarii, na. jejímž
vrcholu „věje prapor kříže,“ na kterýž když duše věřící po
hlédne, u sebe zvolati a doznatí musi: „Amor meus cruciíixus
t. j. má láska na kříž přibíta jest“ (sv. František Seraf.). Mše
svatá udržovati a žíviti má oheň, který přišel Spasitel na.
zemi roznítit. Tento oheň lásky, který v Božském srdci nej
výše a nejmohutněji na Kalvarii vzplál, i v nás rozdmýchání
býti má, tím papředně, že při pozdvihování na oltáři pod
rozdělenýma způsobama okem víry Spasitele tajemně umírají
cího zřime.

Zvyk to tedy vší chvály hodný, který věřícípři mši sv. za
ohovávaj í, že roz iímají přehořké utrpení Páně,-provázej íce v duchu
Spasitele na Kalvarii, by tam patřili s hrůzou a bázní nn
') Dle kúzmií Haunjnknbovn „Messopfcr“ 1). 23.
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W110“ smrť než is důvěrou očekávali, že pro smrt Syna
Baťha smilování a odpuštění se jim dostane. Jeduají tak vě
Hafina slov sv. Pavla shora uvedených (I. Kor. ll.) jakož
idle napomínání papeže Alexandra I., kterýž vyžaduje, by
věřícíobcujíce mši sv. utrpení Páně pamětlivi byli. Vyhovují
dále přání sv. Tomáše, kterýž uči, že Pán Ježíš na to mši sv.
umavil, by nám lasku smrti na_kříži projevenou ustavičně
Připomínal & na dobrodiní z této smrti nám plynoucí nás pa.—
matoval.
Cena, účinky a užitky mše sv.

Oběti starozákonné, které sv. Pavel (Gal. 4, 9.) „slabými
a chudými začátky“ nazývá, měly vysokou cenu u Boha po
celou dobu, co oprávněně trvaly. Hospodin to byl, který plán
na svatostánek Mojžíšovi dal a chrám velikolepý v září zlata.
se lesknoucí a bílým mramorem se stkvoucí vystavěti kázal,
a. to v popředí pro oběti starozákonné. Nad jiné všechny pro
jevy. kterými Hospodin cenu těchto obětních úkonů potvrdil,
vynikají pak zazraky, kterými zvelebil obět Gedeonovu, Šala
mounovu, Eliášovu atd. Když však tyto „slabé a chudé po
čátky“, mlhavé to předobrazy novozákonné oběti, takovou
cenu u Boha měly, jakou cenu bude míti obět nekrvavá, kte.
rouJežíš Kristus Otci nebeskému přináší. Cenu tuto nelze
aniíduchn lidskému určití, ani ústům vysloviti, poněvadž jest
nekanečná..

_ ' 1. Každý dar podle své ceny, než především dle osoby
dárcovy se posuzuje a vzácným se stává. Tak i při oběti,
V niž se dar viditelný Bohu způsobem sice zvláštním přínáší,
jak na. dar, tak na obětujícího zřetel bráti třeba. Čím vzá—
Onějšídar, než i čím vznešenější obětník, tím drahocennější
Oběť.Nejvznešenější a nejdražší, anebo správněji nekonečnou
cenama však mše svatá,. Tuto cenu pak již proto jí přikládati
Pří—milců,ana jest skutečným &. pravým obrazem obětí na
a' ve hlavních dílech s ní totožnou, tedy i rovnocen
n39?„Na oltáři obětuje se zajisté tělo a krev Pana. Ježíše,
_—_ BOžího; dar tento

obětní

nemá. však

mezi všemi po

y a stkvosty tohoto světa sobě rovného; i nemůže tedy
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býti vzácnějšího daru nad tělo a krev Pana Ježíše, nad lid.
skou přirozenost, kterou týž Spasitel v obět přináší. Pro Syna
svého jednorozeného stvořil Bůh Otec tělo nejdokonalejší i
duši nejvýbornější, obdařiv obě tyto součástky lidské přiroze_
nosti milostmi a schopnostmi nejstkvělejšími; tato pak pře.
vzácná. lidská. přirozenost, s božskou přirozeností v nejsvětější
osobě Syna Božího nerozlučně spojena, zastiňuje svým neska.
nalým významem a cenou nevýslovnou veškero bohatství nad
přirozeného i přirozeného řadu. Dar obětní přestkvostný pi'i—
naší tedy Syn Boží, obětník Výsosti a vznešenosti neskonale
a svrchované; i odpovídá tedy důstojnost předního &.hlavního
obětnika daru obětnimu, a jsouce nekonečny, i cenu mše svaté

na takovou míru stanoví, jakož Pasqualigo dí: „Dar obětní
ve mši sv. jest nekonečné ceny a obětník osoba nekonečné
důstojnosti, totiž Kristus; a proto i úkon obětní jest neko
nečný, nekonečné důstojnosti obětníka přiměřený: povstane
tedy takto obět ceny neskonale; ani pak z jiného důvodu ne
byla obět na kříži ceny nekonečné, nežli že obětovaný u
obětující byli nekonečné důstojnosti.“ *)
2. Mše svatá, jako každá. obět, v přední řadě k úctě a
oslavě Boha Nejvyššího směřujíc jest v bohoslužbě úkonem
nejhlavnějším a nejsvětějším a pro oslavu Boží nejúčinněj
ším; ona rovněž jedině jest způsobila, by neskonalou velebnost
a moc Boží přiměřeně a důstojně jako obět chvály vyvýše
vala, všech darů a milostí původce a štědrého dárce o hojné
uštědřovaní těchže jako obět prosebné. úpěnlivě prosila, a nej
výš milosrdného Slitovníka jako obět smírné. o milost snažnč
žádala. Vždy tedy mše sv. Boha ve vlastnostech Jeho nekonečnýt-h
oslavuje a velebí, at již Boží dobrotu a štědrost, neb milosrdenství,
aneb souhrn všech dokonalostí Božích v neskonalé velebnosti sou
středěných, za přední cíl má. Žádný úkon bohoslužebný nc
vyrovna se tedy mši svaté, kteráž jedině dostačí, by Bohu
přiměřenoupoctu vzdávala, poněvadž oslavuje Boha trojjediného
nekonečným způsobem. „Dojista nebývá Bůh žádnou jinou obětí
více uctíván, nežli mši sv., kterou Spasitel, by Otci dokona'
*) De sacríf. N. T. t. I. q. 117.
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lon oslavu prokázal, své církvi zanechal“, připomíná sv. Vavři—
1160..
Just. *) a dává tímto přednost mši sv. před veškerými

úkony bohoslužebnými. Jako diamant jen diamantem se
ok,-aguti dá, tak jen Syn Boží, Velekněz věčný, obětí svou
patřičnou úctu Otci svému vzdáti může. Tuto cenu a učím-_
nost nemůže však mše svatá. nikdy ztratiti anebo ji pozbýtif
nýbrž vezdy neomylně ji vyjadřuje: pokaždé tedy platí o
těchto účincích mše sv. slova sv. Řehoře: „Kdo z věřících
mohl by pochybovati o tom, že v hodinu obětování na slova
knězova nebesa se otvírají a. kůrové andělští se snášejíznebes,
by tomuto tajemství Krista Ježíše přítomni byli, nejvyšší
s nejnižším se spojují, nebesa se zemí sjednocuji“ ?“)
Církev i věřící mohou skrze tuto obět ceny nekonečné
Pánu a Vládci Všehomíra úctu svrchovanou a oslavu nesko.
milou vzdávati; beze mše sv. nebyli by schopni, by hlavni
povinnosti a prvotnému účelu svého života dostáli. Též po
jiné stránce jeví se býti účinky mše sv. nekonečnými, a sice
pokud obět tato nekrvavá jest obětí prosebnou a smírnou.
Nedosáhne—lia nevyprosí-li Syn Boží, jenž ve mši sv. způso
bem 'nekrvavým se obětuje a jako Spasitel za hříchy lidstva
ukřižovaný v pravdě se představuje, všeho, zač nebeského
Otce žádá? Táž krev, na. kříži za Vykoupení lidstva. prolité.,
cena to výkupné. neskonalá, na oltáři Bohu všemohoucímu,
moby lidskými rozhněvanému a uraženému, se přináší: tato
b'" přesvaté. „lépe volati bude než-li krev Abelova“***)osmi
lOYůnipro lidstvo, at hříchy a poklesky stížené, at bídou &
1191121,
jakož i všelikými potřebami lidskými na duši i na tělo
sevřené; Spasitel náš, byt ve mši svaté nedobýval &.nezískával
toPW spásy naší, tedy přece veškeren přehojný užitek a. ovoce
vykoupeni v ní štědře rozdává. Jsou pak poklady, které na
kříži dObyty & ve mši sv. ukryty, hříšněmu člověčenstvu mi:
hudenství a odpuštění vymáhají, jakož i ve všech bědách a
Potřebách přispění vyprošují, neskonaly &. nekonečny. I jest
„] mše BV. netoliko obětí nejvznešenější a nejvýbornější,
_- .) Sumo do Corp. Christi.
f*ťf') Dialog. 1. 4.'c. 58.
„') Habr. 12, 4_
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než i nejúčinnější a nejužitečnější, když jednak jako ob.-c
chvály a díků Boha. důstojně velebí, jednak jako oběť pm
sebná a. smírné. nám Jej milostivým & laskavým činí.
3. Nám lidem však účinků nekonečných mše sv. sdilcti
_fínemůže. Nejsmet, jako konečné bytosti. ani schopni ani způ
sobilí, bychom nekonečné účinky přijali a sobě přisvojili. Nc—
jsme dále ani hodni, by nám ?án po tolikých hřiších, jc-z'
jsme spáchali, a takových překážkách, které vliv milosti Boží
v nás ztenčuji, darů svých tak bohatě uděloval. 1 jsou bytu
účinky, jak se u lidí jeví, konečny a na jistou míru obmczc—
ny, a to přiblížíme-li k působnosti u jednotlivce, anebou více
věřících, za něž se mše sv. přináší.
„Ustanovil a. chtěl Kristus Pán, by obět se přinášela u
prospívala ke konečnému a jistému účinku a užitku jak lm
zadostčiněni za hříchy, tak na, vyprošeni milosti, kterýžto uži
tek by sám určoval a dle přípravy a způsobilosti obětujících
rozdával, ly proto obět tak vznešená častěji a horlivěji su
přinášela“ píše Sporer (Theol. Sacr. P. II. cap. 4.) a označuje
zcela správně sílu a účinnost mše sv. pro věřící. Církev sv.,
která. obět tuto od Božského Spasitele ve správu přijala. a
proto nejlépe působnost a účinky její oceniti umí, náhled
tento svými zvyky a úkony co nejzřejměji potvrzuje. Za jednu
& touž duši v očistci obětuje se zajisté často ne jedna toliko,
nýbrž více mší sv. a. více užitku pro zemřelého Se očekává.
Tak děje se dle přání a úmyslu církve sv., která. svými for
muláři pro mše za zemřelé vyzývá, by netoliko v den pohřbu,
nýbrž i v 3., 7. a 30. den po úmrtí mše svatá. za. zemřelého
se obětovala. V den úmrtí více kněží za. téhož zemřelého
obětuje mši sv. Jsou tedy účinky mše sv., které zadostčiněni
za hříchy působí, konečny a obmezeny a dle počtu obětova
ných mší se zvětšují. „Kdyby byly nekonečný, takže tresty
menší neb větší na věky by smazati mohly, jedinou toliku
mší sv. celý očistec vysvobozen by byl, neřku jedna duše
tresty těžkými spoutaná vykoupena, k čemu by tedy bylo to
lik mši sv. za zemřelé i za jedinou jen dušiř“ — táže se vším
právem Sporer (1. c.).
Ani tehdy, když mši sv. zdraví nemocnému se má. vy
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pádů, Počasí příznivé vyžádati, neštěstí a nehody odvrátiti,
nepůBObíneobmezene a nekonečně. I v těchto pripadech na
'oden a týž účel častěji se mše sv. obětuje a tím se působnost
a účinnost mše sv. jen do jisté míry na lid—tvu dokazuje.
Sv. Bonaventura *) vybízí, by se mše sv. den co den na.
oltářích přinášela, čemuž církev sv. 5 velikou hberostí :: dů
sledností vyhovuje; dokazuje takto učitel církevní, že se ne
konečných zásluh oběti na kříži, jen jedenkráte vykonané,
stáváme skrze mši sv. jen do jisté míry a způsobem obmeze
ným ůčastnými. Že pak věřící, za něž se mše sv. obětuje,
v jisté a určitě míře, buď větší neb menší, užitku mše sv. na
bývají, toho důvod hledati dlužno ve vůli a ustanovení Krí
stově, který, jak Sporer dí, „chtěl a ustanovil, aby se ohěf
přinášela _aprospívala k určitému a konečnému užitku.“ Mše
sv. jest totiž prostředkem spásy ne posledním, nýbrž jedním
z předních, který ovoce vykoupení lidstvu sdělovati má. Učast
nými milostí těchto stávají se ti, kteří spolupůsobí Cim
lépe jsou věřící připraveni a čím horlivěji spolupůsobí a ná.
božněji mši sv. slyší, čim štědřeji, by se sloužila, přispívají,
tim hojněji bývají od Boha omilostnění. Mira. účinků aužitků
z obětí této, stanovená Bohem, bývá. větší neb menší alle
přípravy a způsobilosti těch, za něž se přináší.
Rozhodnými činiteli při určování míry této jsou nevy
stihlé úsudky Boží a prozřetelnost nejvýš moudrá; dále vůle
l_lejvyššího'kněze novozákonného, který krev svou a tělo své
Otci nebeskému nabízí, a. konečně příprava toho, kdož užitek
t511.30přijati má. **) Jakož bez ustání se modliti máme, tak i
bez ustání mše sv. se přinášeti má, bychom darů a milostížádou
eich dosáhli; tak Bůh ustanovil, poaěvadž oběť ustavičně. při
“PÍVĚjak k oslavě jména Nejvyššího, tak ke spáse člověčen
"'“— Nevyčerpatelné zřídlo milostí ve mši svaté skryté podává.

\

Měnín

tolik užitku, s jakým srdcem a s jakou zbožnosti

") Sv. Bonaventura in 4. (list. q. 2. n. 4.: Na kříži cena prolita ve vše
*— Obecné plnosti, než na oltáři má. jen určitý účinek. když každodenně
J&J—'epřináší; proto se neopětuje první, nýbrž druhů nliět. A opět nna

iai-„u.VŠOChny,
i jednotlivě
““jen"“
diap. tato
79. Gihr
123. přinášetí se může.
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k němu přistupuje, by z něho čerpal. „Rozšiř srdce své &
naplním je,“ toti zde platné slovo Žalmisty a. pravidlo při roz.
dělování užitku ze mše sv.
Z oběti mše sv., kteráž na. úmysl a ve prospěch jedm'
duše věřící se obětuje, vyplývá pro touž užitek obmezený. Nuž
i tenkráte, když za. více osob se oběť- mše sv. přináší, nelze

užitek nekonečným zváti. Má-li při mši sv. užitek několika
osobám dle úmyslu knězova přivlastněn býti, nestane se
každá ze zmíněných osob tolika. milostí účastnou, jako kdyby
jen za jednu byl kněz mši sv. sloužil; tento užitek tedy se
nerozmnožuje dle počtu osob, které kněz celebrující v úmysl
svůj pojal, nýbrž se rozděluje, takže všechny, za,které se přináší.
stejným dilem celého užitku se stávají účastnými. „Tak účim-k
božské oběti po spravedlnost-i Boží se dělí mezi ony, za nůž
se obět koná“, dí sv. Tomáš. Pasqualigo již citovaný pak píše-:
„Účinnost oběti co do užitku středního (medius frucms) ři
přivlastnitelného jest obmezená či konečná co do počtu, takže
tím více se ztenčuje, čim na větší počet se rozšiřuje.“ Nálnla-ul

tento zastávají bohoslovci jména nejzvučnějšího, jako sv. To
máš, (Suppl. q. 71. a. 14. n. 2.), Lugo (disp. 19. sect. 12. ||.

264.', Canus, Suarez, Pasqualigo již uvedený.
Církev svatá, jejížto úsudek prakticky projevený jv.—'t
vlivu rozhodujícího, povždy náhled tento zastávala. Ode dávna
bylo zvykem mši sv. jen za jednotlivé věřící přinášeti a. větší
účinnost jí přikládati, než kdyby jedna. mše sv. byla za
více osob přinášena. Kdyby byly účinky mše sv. nekonečný,
pak by bylo nevysvětlitelným úkazem, proč že se dovoluje
za jednoho mši sv. sloužiti a všem ostatním věřícím a zemí-f'
lým se ubírá milostí, kterých by se titéž rovněž súčastnil-i
mohli. „Prospívá-Ii tolik všem &.jednotlivým obět, jako když
za jednoho se přináší, proč se neslouží všechny mše za všechny
živé a zemřelé a za všechny ostatní potřeby?“ vším právem
táže se Lugo (disp. 19. sect. 12.).
Zcela důsledně, když by totiž v poměru vzrůstajícího
počtu těch, za které se mše sv. slouží, i užitek její vzrůst-n]:
byl by i kněz oprávněn více přijatých stipendií jednou mší
sv. odsloužiti a zadostučiniti; a přece kněz takový hřešil by

/.
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netoliko proti církevnímu zákazu, nýbrž by porušil i spravedl
nodu, Poněvadž by, více stipendií v jedno slučuje, olupoval
o užitek _ty, za, které jednotlivě mši sv. sloužiti měl, a přijav
stipendium! sloužit-i se zavázal. Věřící lid jen zcela správně
soudí, když mši sv. za jednoho obětované více přikládá,
užitku, než když za více osob zároveň se přináší; *)
I v jeho náboženském vědomí hluboce zakotveno pře
svědčení, že užitek ze mše sv. pro ty, za které se mše sv.
přináší, jen jistou & určit-011 míru míti může a nikdy se ne
konečně nesděluje.
Užitek ze mše sv., které mnoho věřících přítomno, ne
zmenšuje počet přítomných, tak že by se snad mohlo říci:
čím více věřících při mši sv. přítomno, tím méně mají užitku.
Moc účinná. mše sv. je nevyčerpatelné„ a byt i tisícové věří
cích jednu mši sv. zároveň slyšeli, nabývá každý z nich tolik
užitku & milostí, kolik mu dle zbožnosti, dle účastenství na
oběti přísluší. Počet mši sv. obcujících není užitku na újmu.
Veškeren pak užitek ze mše sv. jakož i všechny účinky

její, o kterých dosud bylo jednáno, nevyplývají ani ze zbož
nosti a_přípravy věřících, mši sv. přítomných, aniz vroucnosti
kněze mši sv. obětujícího; ale mají základ a původ ve mši
SV.,jež jest obětí nekrvavou Syna Božího, který ji přináší
pomocí & službou knězovou a zásluhy na kříži dobyté V ní
Sdšlnje a. rozdává.. Tato účinnost mše sv. jest neklamné. & ne—

Zbyhlů, než i nejznamenitější a největší, pro kterou mše sv.
jest obětí čistou a. neposkvměnou, jméno Boží patřičně osla—

“jiní.

Užitek tento ze mše sv. zcela vhodně sluje ea: opere

Opffato, poněvadž z platně sloužené mše sv. pochodí & Vlivu

gm knězovu ani věřících nepodléhá. „In Sacramento Corporis
11115171
mhil a. bono magie, nihil & malo minus

períicitur

sa.

05240150.
Nec ergo sacerdotis iniquitas eň'ectum impedit Sacra

nic,"“ sicut nec infirmitas medici virtutem medicinae corrum

353mm.
_
.

s.

1.

ur. Myst. Miss.111.č.) srv. Suarez disp. de

Ěš-_-,_4—Kněz
mši sv. obětující
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pozdvihování zřejmo, osobu Nejvyššího Velekněze Ježíše Kri.
sta, kterýž skrze něho obětuje; než jest i zástupcem a vyslancem
církve, které zanechal Syn Boží obět nekrvavou, by ji na
věky věků přinášela. Církev sv. kněze k tomuto úřadu zmm-_
nila a svátostí kněžstva uschopnila, by jako „každý kudy,
z lidí vzatý pro lidi se ustanovuje V tom, co na Boha se vztn
huje, dary a oběti za hříchy přinášel“. (Hebr. 5, l.).
Obět mše sv. byla nám úkonem nekonečné ceny a nu—
vystihlé síly a účinnosti jako oběť.Syna Božího, třeba však mši
sv.vúvahubráti jako oběť.,kterou církev Synu Božímu přináší.
Církev sv. nemá žádného

světějšiho úkolu nežli OslaVn—

vati a zvelebovati svého Božského zakladatele a pečovali
o blaho svých věřících, kteří péči této Nevěsty Kristovy jsou
svěření. Skrze mši sv. vzdává veškera církev přiměřenoupoctu
a oslavu Ježíši Kristu, přinášejíc obět chVály a díků; než
prosby co nejúčinněji a nejdůtklivěji přednáší, obět proscbnou
na oltáři konajíc. Cena mše sv. jako oběti církve není nesku
nalá, poněvadž se určuje důstojnosti a svatosti církve a tato
nem' přece nekonečná. Církev sv. mší sv. na Bohu vyprošuje
milosti a darů, tak že mše sv. jako obět církve jest obětí prn
sebnou (sacrif. impetratorium). Účinky pak větší neb menší
vyvozuje, jelikož ani. svatost církve není vždy stejná, nýbrž
tu jest stkvělejší, tam zase méně zářná, kdyžtě svatosti údů
jejích jistou měrou jest podmíněna. Bůh Všemohoucí však po
vždy z rukou církve přijímá obět tuto se zálibou, poněvadž
obět tuto provázejí chvály a pocty jakož i modlitby nesčet
ných Svatých a ctnostných věřících, kteří jako jasná obloha
mračna nedostatků a poklesků hříšníkův rozptylují.
5. Obět novozákonnou okrášlila církev během času pře
krásnými modlitbami a obřady, takže tyto jménem celé
církve se dějiamocnějšímiaúčinlivějšmi se stávají, jak živým;
tak zemřelým prospívajíce. Ceho pak církev sv. na. Bohu mší
sv. vyprositi chce, to výslovně v mešním formuláři dotyčném
vyjadřuje, tak že účinnost mše sv. jako oběti církve dle mO'
dliteb a obřadů v téže obsažených zvýšena býti může. „MO'
dlitby tím více a účinněji vyprošují, čím jsou určitější“, píše
na slovo vzatý Quarti (In Rubr. Missalis). I tehdy církev sV
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sílu a účinnost mše sv. jakožto oběti sobě svěřené zvýšuje,
když s větším leskem a slávou jakož i stkvělejšímí přípravami
'- gv, slaví, což se při slavné bohoslužbě stává. Zpěv
kněze celebrujícího, přísluha jáhnova a podjáhnova, zpěv kůru,
v„umějši roucha bohoslužebná, čet-nější počet svící — všechny
t
okolnosti zvýšuji význam oběti a vzdávají větší poctu
Bohu, nežli tichá mše. Slavná mše sv. jest tedy Bohu milejší
„ na účel, za kterým se odbývá, účinnější, poněvadž mohut
něji prosby přednáší a „více tedy obsahuje pohnutek řimě
řenýph, by Hospodin uštědřil, zač prošen a vzýván Pjest“.
(Pasqualigo l.' c. q. 131). Na zvláštní potřeby jak celé církve,
tak i jednotlivých věřících nezapomněla církev sv.; naopak
věnovala právě jim zvláštní a zcela určité jakož i přimě
řené formuláře při mších tak zv. votivních. Modlitby a čtení
vtěchto formuláříchjsou tak voleny a upraveny, že jen dotčeného
účelu dosíci se snaží; tak ku př.: odpuštění hříchů, uzdravení
nemocného; prosby v tomto případě a v tomto způsobu Pánu
a Haspodiuu přednesené spíše a jistějí vyslyšeny a splněny
budou., nežli když by se při obyčejné mši významu dne do
tyčného odpovídající konaly. Nač by byly čtyři zvláštní for—
muláře mešní, které církev pro mše sv. za zemřelé určila? V

mcdlitbách a ětenich jakož i zpěvech těchto uložila nejúčin
nější;přímluvu a nejdojemnější úpění, by věčný Slitovník dušem
Y oěistcí muka ukrátil anebo ulevil anebo je dokonce vysvo

íůáčkomkytéto
V106,prospívají
jinécírkve
mše.
tytostrance
spasonosne,
ktere mšezemřelým,
sv. jakožtonež
obět
pravé působí, vždy se dostavují, když jen zachován předepsaný
řád bOhoslužebný, nehledě na knězovu zbožnost a vroucnost;
dlužno Je tedy se zřetelem na. kněze nazvati ex opere operate;
o—Pež Pokud celá církev obět přináší, jako užitky ex opere

mnm

m3?

se býti jeví. Stihne-li tudížknězekatolickéhotrest

z církve, platně konsekruje, když i přes zákaz

nahé účilin::£—slouži ; než modlitby .jím přednášené _nemají
“&ljoďnoty cil.12,eI)oněv12)džd'1:en,
jenž ' je přednaši, jest odtržen
-=*Ě'Q=f'—'='6.'Za,
každ'

lir“
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kněze bez odměny, když Jemu na oslavu a počest oběť lm.
krvavou a neposkvměnou obětuje. O této oběti platí slova
sněmu Tridentského, „že nemůže žádný jiný tak svatý a
božský úkon od věřících vykonáván býti“. Dle ceny a hml
noty dobrého skutku řídí se zásluhy toho, jenž jej vykonaL
Obět sama o sobě náleží k nejstkvělejším úkonům bohoslužeb
ným, které co nejvýznamněji & nejdůstojněji Boha oslavují.
Zálibu neskonalou bude míti Hospodin na této oběti, kter-nu
Syn Boží přináší a kněz a věřící skrze Něho, v Něm a s Nlll'l,
a štědrým odměnitelem bude jak knězi, tak věřícím. Kněz
ovšem zastupuje Velekněze věčného a ve jménu celé Cíl-kw,
obět tuto přináší. Vykonává tak netoliko dobrý a bohulibý
skutek, který v zásluhu nemalou připočtěn jemu býti musí,
nýbrž i úkon bohoslužebný, který Bohu jest nejlibější. Věřící
pak tím,že při mši sv.přisluhují, nábožně jí obcuji, stipendium
knězi podávají anebo jiným způsobem k odbývání úkonu tohoto
přesvatého přispívají. Mši sv. ti, kteří jsou ve stavu milosti
Boží, jako každým dobrým skutkem darů a dobrodiní na Bohu
vyprošují, za. hříchy dostičiní a, by hojnější milosti dosáhli &
nebeské slávy došli, zasluhují. Užitku tohoto nenabývají všichni
měrou stejnou; čím je kdo bohulibějši a dokonalejší, čím
zbožnější a vroucnější jest při mši sv., tím většího prospěchu
získává, což jak především o knězi, tak i o věřících mši sv.
přítomných platí. Kněz zbožný více a hojnějšího užitku zí
skává, při mši sv. jak pro sebe, tak pro věřící, poněvadž Bůh
prosby jeho ochotněji vyslyší a hojněji obdaří.
Mše sv. jest veřejným úkonem bohoslužebným, který
jménem celého křestanstva vzdává, Bohu chvalu neskonalou a
díky nekonečné, jakož i prosby úpěnlivě co nejmocněji přeal'
naší; vybízí tudíž touto svou povahou věřící, by Boha oslavo
vali jakož i Jemu za dary nesčíslné děkovali, než i v potře
bách a souženích prosebně k Němu se obraceli, za odpuštění
hříchů žádajíce. Že taková. pobožnost při mši sv. jest nejpři'
měřenější, naznačují i mešní modlitby a zpěvy, ve kterých
ladně a příhodně se střídají nadšená oslava Boží s vroucínl
dikůěiněním, aě ani důtklivá prosba se neopomíjí. Modlitba
při mši sv. konaná nabývá, ceny nevšední, poněvadž jest spO'
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je“ s“'obětnímůarem nekonečné ceny a zyýšena jakož i Zda?
kona-10113díkučíněmm a oslavou Syna BOŽlhO, v nemz se Otci

nebeském“ zalíbilo; proto proráží nebesa a je otvírá a Boha
k vySlyšení milostivému pobízí, o prosby Ježíše Krista, který
za nás n trůnu Nejvyššího se přimlouvá. se opírajíc. Užítek
tento mše sv. závisí ovšem na zbožné připravě &.vroucí pří
tomnosti nebo přísluze při mši sv.; nazývá se tedy zcela správně
užitkem z díla konajících — ex opere operantium, (t. j. kněze
&yěřících), kteří si ho získávají a jej buď zvyšují neb ztenčují.
' Mše sv. jest tedy nejmohutnějším ohniskem, v němž se
všechny paprsky milosti shromažďují. Z oltářů vznáší se líbá
vůně obětní k nebesům, rovněž i mocný hlas krve, která lépe
a důrazněji volá nežli krev spravedlivého Abele (Hebr. 12,
4.),.a s trůnu Božího snáší se požehnání na zemi, požehnání
na všechny, na obětujíciho však a spoluobětující zvláště. Mše
sv. jest i střediskem našeho sv. náboženství; z ní zajisté vše

chno vyvěrá ivšechnovni ústí. Kdyby všichni znali cenu toho
daru Božího, k oltáři by pospíchali (Jan 4, 10.), a nalezli by
tam, opory, když síly umdlévají, obrany, když nepřítel hrozí,
odpočinku, když námaha jest nad schopnosti naše; tam na
oltáři tak mnohá'bouře by se rozehnala, tak mnohé nebezpečí
zažehnalo, tak mnohé pohoršení zapudilo. Mnozí však neznají,
anebo znáti nechtějí hodnotu mše sv., pročež nedostavují se
]! „úkonu nejvznešenějšímu, kterému andělští kůrové jsou pří
tomi, s touhou nevýslovnou na onen okamžik čekajíce, až
na, „_Oltářístane se Syn Boží pod způsobama chleba a vína
Přítomným &.jak své vtělení, tak smrt svou na kříži tajůplně
Obnovovati bude; promeškávají dobu, která by neskonalým
Ía jím způsobem, co snad za. promeškání času pokládají
“_“ příliš velikou obět považují, mají—li nepatrnou chvilku
Člffřmchu odpočinku neb zábavy sobě odříci a na mši sv. vy
"llířřiti Stávají se takoví katolíci nehodnymi potomky a líkna—
._ _. následovníky prvních křesťanů, kteří s nebezpečím života
QF-bOhoslužebnych shromáždění se dostavovali, by mši sv. sly
_,'_,í:dógvajíse zahanbíti horlivosti a vytrvalostí křesťanů novo- '
ých v zámořských krajinách, kterým není příliš daleko
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tam, kde se mše sv. koná., aniž příliš mnoho času, kterého
pozbudou, i po celé dny na mši sv. putujíce. *)
Účel oběti mše sv.
1. Mše sv. jako oběť chvály.

Mše svatá jest nejdůstojnější obětí chvály, kteráž církvi
a věřícím všem možnost skýtá, by Boha způsobem velebnost-i
Jeho přiměřeným oslavovali.
l. Boha oslavovati a velebiti, tot účelem veškerého tvur
stva, které V Bohu původ a bytí má. Úkol ten vznešený plní
tvorstvo věrně a dle svých schopností a sil vytrvale, vždyť,
„nebesa vypravují chválu Boží a dílo rukou jeho zvěstuje
obloha,“ dotvrzuje Žalmista (Žalm. 18, 2 \. Slunce ve své plné
kráse &.bohatosti paprsků, jež jako mocný král vjezd na vý—
chodě slaví; tichý a stříbrolesklý měsíc oblohu hvězdami po—
setou ozařujíci; mraky husté ačerné oblohu zastírající, z nichž
se blesky křižují a hromy zaburácejí, hlasem mohutným a

znatelným zvěstují, jak mocný a vznešený jest Pán všehomira,
kterému všichni tito tvorové poddání jsou. Země se svými
tvory nezůstává za oblohou Boha svým způsobem velebící.
„Tebe, věčného otce. veškera země velebí“, pějeme v Ambro
sianském chvalozpěvu: — skřivan svým zpěvem, král poušti
svým hrozným hlasem, hory svou výší, skalisky a bal
vany, lesy svými kmeny a svou libou zelení, řeky a
moře spoustou svých vod velebí jedním hlasem Boha, který
všechno, což jest stvořil. Tvorové, jimž Bůh neuštědřil schop
ností rozumové, vytěenému cíli svému tak stkvěle vyhovují; a
tvorové, kteří štědrosti Stvořitelovy v míře nekonečně hoj
nější zakusili, jsouce rozumem a svobodnou vůli obdařeni a
na vládce všehomíra povýšeni, mohli a směli by mlčeti tam
a tehdy, když se o čest a slávu Boží jedná?
Blažení obyvatelé nebeských říši neustávaji ve chvalo
zpěvech Bohu na poctu pronášených, jež ve svaté bázni před
trůnem Božím hluboce skloněni prozpěvují a Jemu chválu a
čest na věky věků vzdávají. Ve sbory mohutné seřaděni**)
písněmi chvály a díků naplňují prostory nebeského J erusaléma
*) Dle Dosu „Rathschliigq 369.
") Srovnej: Te Deum (Te . . chorus, numerus).
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nakondým plesem a jásotem, z něhož co nejliběji „Svatý,
svatý svatý Hospodin Bůh zústupův“ ze srdcí andělských

daných

laskou zaznívá. J ak má člověk'Boha chváliti a

velebiti, když ani tyto chvalozpěvy andělův a svatých ani
ostatni projevy oslavy nedostači, by vystihly nesmírnou Boží
volebnost? Co konati lidstvu, by důstojně Pána všehomira
oslavilo, onomu lidstvu, které vždy více k zemi a požitkům a
mam tíhne, a které pořáde řídčeji mysl svou k Bohu po
vznášejic, až příliš zhusta roztržitostmi zachváceno jen tak
chatrně a spoře Boha uctívá? A Písmo *) sv. přece tak jasně
dj: „Zvelebujte Pána, jak jen vznešeně můžete. — On přece
ještě vznešenějši; nebot velebnost Jeho podivuhodné.. Chvalte
Pána a vyvyšujte Jej, jak můžete, nebot On vznešenějši nežli
veškera chvála“.
2. Nebylo by tudíž člověčenstvo s to, by dostálo**) úloze
své popředni, chválití a ctíti Boha, kdyby nemělo mše sv.,
které. již vniternou podstatou a neskonalou cenou svou Bohu
příslušnou poctu vzdává.. Syn Boží ve mši sv. způsobem nevi—
ditelným se obětujíci koná. oběť tuto jen k oslavě Otce svého
nebeského. „Nehledám slávy své, -nýbrž slávy Toho, kterýž

poslal mne“. Tento cíl života pozemského naproti obviněním
&podezříváním farizeův a zákonníkův tak jasně vytčený a
důrazně obhájený Spasitel náš vezdy věrně sledoval. Byla-li
Synu Božímu oslava Otce nebeského účelem života pozemského

Pamáeným,

nemohl ho ani při smrti své opomenouti,

nýbrž právě v tomto okamžiku chtěl jej co nejzřetelněji vy
Jůdřiti, když sama sebe v oběť dal, by Otec nebeský, hříchy
lidskými uražený. smrti Syna svého jednorozeného co nejdo—
kOnaleji byl oslaven. Kdož jiný byl by s to, by svrchované

MM

Hospodinovoslavně a patrně prohlásil,vlastnosti Jeho:

sI'l'avedlnosll a moudrost neskonalou, oslavil, nežli Syn Boží,
který 86 v hloubi bolesti a muk ponořil, posměchem lidu se
“hl-: aby vládu Pana. všehomira mnohokrate zneuznanou a.

Wiěnými

"I.“—“—

vzpourami lidstva hřišného popiranou nade vši

ne“,? Smich (43, 32—33).
„LJ-.) 911Wmuime obligatur Deo propter majestatem ejus, propter bene
'
ida Bpemta. s. Thomas 1. 2, q. 112 a. 3 ad 10.

56

Dr. R. Špaček, 0 mši svaté.

_.

pochybnost vyvýšil a práva božská. v plnou a všeobecnou
platnost uvedl? Obět krvavá., kterou Pan Ježíš na oltáři sv_
kříže přinesl, hlásala a na věky hlásati bude všem pokolením
slávu a velebnost i svrchovanost Boží.
3. Ve mši sv. však opětuje a obnovuje, třebas jen 110
krvavě, týž Spasitel obět svou 3 týmž zápalem lásky a horli
vosti pro čest a slávu Boží, s týmž úmyslem se ponížiti a ta—
kořka zmařiti, by jen Ten, jenž Jej poslal, oslaven byl. I na
oltáři při mši sv. daleko a široko jakož i po všechny věky
zaznívá, slava a chvála Bohu Otci Synem Božím vzdávanai.
Obět sama o sobě platila povždy za nejlepší projev úcty
k Bohu, jakož i za nejzřejmější projev, že panství a vládu
Jeho svrchovaná, uznávána. V obětech předkřesťanských což
jiného věnovati se mohlo Bohu nežli život zvířat, plodiny
zemské nebo dary, které byly přece jen praskrovny a prane
patrny pro Boha nejvýš svrchovaného. V oběti mše sv., toli
krate předobrazené a tak toužebně očekávané, věnuje Syn
Boží Sebe sama, Své přesvaté člověčenství, krev a tělo Sví
nejdražší v oběť nekrvavou. Dar tento cenou svou neskonalou
veškerý dary obětní převýšuje i zastiňuje tím více, že Ježíš
Kristus sám vlastním obětníkem při mši sv. se stává. Mezi
dary celého světa, mezi poklady veškerého lidstva marně by
se hledal dar obětní, který by dostihnouti mohl významu a
ceny těla a krve Páně. Osoba veleknězova Bohu Otci nejmi
lejší, důstojností a vznešeností rovná., co nejstkvěleji oslaví
Vládce všehomíra, jakož i co nejpatrněji vyjádří, jak veškero
lidstvo, ktoréhož On jest zástupcem a hlavou, se sklání pod vládou
Boží, když se pod nepatrnýma způsobama na oltáři proměňuje
a ponižuje či obětuje. Mše sv., třebas jen jediná„ více oslavujv
a. zvelebuje Boha trojjediného, nežli všechny chvalozpěvy všech
andělských kůrů, nežli všechna muka mučeníkův, nežli všechny
kající skutky všech vyznavačův, nežli všechny boje 3. zápasy
panicův a panen, poněvadž jsou jen chválou, kterou tvorové,
byt i dokonalí a oslavení, Bohu vzdávají, kdežto ve mši sv.
Bohorovný Syn Boží co nejdůstojněji Svého Otce uctívá..
4. S velikou radosti a vroucí vděčností vita církev sv.
každou mši sv., poněvadž skrze ni může dluh svůj Bohu troj
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jedinému spláceti .a úctu povinnou svemu Zakladateli a neví
ditelněmu Řediteli vzdávati. Když Kristus Pan c1rkev „miloval
a vydal se na smrt za ni“ (sv. Pavel), když krví svou draho
canto“ základy k této budově na skále zřízené položil, aby
se |,pojil s ní na věky — nabyl tím zajisté práva svrchova
ného, by církev, dílo Jeho takovými námahami zjednaná,
dítko Jeho takovými obětmi vykoupené, za přední a životní
úkol svůj oslavu a chválu Páně považovala. Ve mši sv., kde
uctívá Ježíš Kristus Boha nejvýš svatého co nejdokonaleji a
nejstkvěleji, an obět krvavou nekrvavě obětuje a všechny zá
sluhy utrpením a smrtí získané Jemu věnuje, činí tak jako
prostředník a zástupce a hlava celé církve, všech lidí a všech
vykoupených. Obětí mše sv., kterou Spasitel církvi svěřil a
odevzdal, by ustavičně opětovala úkon tento přesvatý, vzdává
církev sv. a její věřící neskonalou úctu a nekonečné klanění,
jak toho Pán všehomíra zasluhuje, což i v mešních modlitbách
před „Pater noster“ vyjádřeno, když kněz tělo a krev Páně
v rukou drží, pozdvihuje a dí: „Skrze Něho (Krista Pána) a
s Ním a v Něm prokazuje se Tobě, všemohoucímu Bohu Otci,
i s Duchem svatým dokonalá úcta a. oslava“.
Skrze Ježíše Krista, skrze obět Jeho nejsvětější na na
šich oltářích, s níž se co nejtěsněji spojujeme, vzdává se Bohu
úcta a oslava, kteráž Jemu přísluší; bez Ježíše Krista bylo
by Veškero naše klanění a oslavování bezcenným; — v Něm,
Skrzedokonalou jednotu s Ním stává se bohulibou naše mo
dlitba, naše oslava a chvála Bohu vzdávaná, poněvadž se při
PoJFlJ'ók ,oběti chvály nejdůstojnější a vznáší před trůn Boha
'míediného, kdež se zálibou se přijímá. Velmi případně dí
tudiž “Thalhofer: „Jak nedokonalou jest chvála, kterou Bohu
“_“VWO, následkem nezřízené náklonnosti naší ke tvorům,
“ přece V bohoslužbě scházeti nesmí, a to když jen ony na
MII máme, kteří ve stavu milosti Boží jsou — o věřících
Ylřřfohu těžkém vězících ani nemluvíce. Jak toužebně volají

1 “Metnější;

„Pane, za sebou veď mne“. Což by mohlo

wšem ůdům Církve vítanějším a prospěšnějším, než aby
',., ?konalýxpi modlitbami a chvalami svými spojití se mohli

jmokonalejši

obětí, kterou neviditelná hlava lidstva přináší
8
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jako obět chvály nejdůstojnější? Či nedoplní jednota tam
s klaněním

se (;.ICTQUN)
hlavy

lidského

pokolení

nedostatky

úcty, kterou tvorové Bohu vzdávají? Či nebudou plaménky naši
zbožnosti a vroucnosti, byt i sebe slabší byly, sesíleny & roz_
dmychány, v jedno-li splynou s plamenem lásky obětní J eži_

šovy na oltáři vysoko plápolajícím?*) Když pak úctuaoslavu
Bohu povinnou církev a dítky její vzdali & prostřednictvím
Syna Božího zdokonalili a očistili, i za ony nahraditi a dn.
plňovati úctu a oslavu Pána všehomíra mají, kteří jméno Boží
znesvěcují, urážejí anebo dokonce jemu se rouhají. Účinnei—
šího prostředku na smířenou s Bohem, vzácnějšího daru v ná—
hradu za tyto urážky dáti nelze, kde Syn Boží sám Otci nu—
beskému úctu a čest vzdává.
II. Mše sv. jako oběť děkovná.
Jak židé, tak i pohané vzdávali obětmi svými netoliko
úctu, nýbrž'fi díky Bohu sv1'chovanému**), všech statkův a
darův a schopností lidských původci a dárci; vděčnost, ctnost
to lidskému srdci hluboce již od přirozenosti vštěpenou, pro
jevovali výkonem tímto bohoslužebným tak významným,
kdykoliv Bohu za milosti uštědřené cítili se povinnovány.
Šlechetnou tuto vlastnost srdci lidskému vrozenou křesťanství
zdokonalilo a nových znamenitých důvodů jí poskytlo. Sv.
Pavel napomíná: „Za všechno vzdávejte díky, neboť.to jest
vůle Boží na vás všechny v Kristu Ježíši“ ***); a na jiném
místě: „Napomínám Vás především, by se díkučinění vzdávala
za všechny lidí“.-r) Povinnosti této, která po úctě a oslavě
Boha. první místo zaujímá & kterou Kristus Pán za života
svého pozemského tak často plnil, i církev dostáti musí. Než
nebyla by toho schopna, by zůplna &.přiměřeně vykonávala
vůči Bohu závazek tento svatý, kdyby nebylo mše sv., která
jest i obětí děkovnou, Bohu nad jiná díkučinění libou &.pi-í
jemnou.,
1. Vděčnost jest jen přirozeným následkem přijatých da
rův, a tou měrou se zvýšuje, jakou cena darů stoupá, důstoj
")
")
"')
+)

Thalhofer: Liturgik [. p. 288.
Srvn. Thalhofer, Liturgik 157.
I. These. 5, 18.
1. Tím. 2.1.

/.
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m;“ osoby darcovy se zveličuje & čim bída a nouze člověka,
až byl obdarován, byla citelnější; pozůstává pak, jak sv.
;omóš *) učí, v tom, že člověk přijaté dobrodiní uznati,
dále dárce chvaliti &jemu děkovati a. konečně i svým časem
a dle možnosti se odvděčiti má. Dary Bohem mím uštědřené mají
cenu neskonalou. „Bůh, kterýž Syna svého jednorozeného ne
šetřil, nýbrž za nás vydal, jak by nebyl s Ním nám všechno
dal“**), dí sv. Pavel. Svou vlastní krví, a ne snad zlatem a
stříbrem anebo věcmi porušitelnýmí, vydobil nám Syn Boží

milostim) a otevřelbránu nebes, tak že tyto dary nadpřirozené
nemohou ani oceněny býti. Ve krásném souladu s dary těmito
uštědřuje nam Bůh í darů přirozených, které nás jako vlnky
rybu obklopují a které by bylo tíže spočítati nežli knipěje
moře a hvězdy oblohy nebeské, vždyt celý život naš věnci
se podobá., který dobrotivý Bůh z milostí a. darův svých uvil -i-).
Jako slunce neustává paprsků svých na zemi vysílati a.pramen
z hloubi se prýštiti, tak nikdy nezaniká proud Boží dobroty
&štědrosti. Každý jen za pravdu čirou uznatí musí, co sv.
Pavel hlásá.: „Co máš, člověče, co bys nebyl příjal?“
Kdo darů těchto cenu nevýslovnou uvažil a řadu ne
smírnou spatřil, upřímně a. skroušeně vyznati musí, že ničím
nezasloužil tolika. & takých důkazův přízně a lásky Boha,
jenž nás láskou věčnou miloval a. z milosrdenství k sobě při
Vinul (Jer. 31, B.) a. i tehdy miloval, když jsme byli nepřáteli
Jeho ,(sv. Pavel), ne snad milosrdenství, nýbrž pomstu Boží
na sebe takto svolávajice.
' 2. Požadavkem pak druhým vděčnosti jest, bychom se
Odměnih' & odvděčilí dárci a dobrodinci. „Otče, jakou odměnu
máme dáti? což pak může býti hodno dobrodiní Jeho ?“H)
*_* zvolati jest každému s Tobiášem mladším, když nad způ
Bobem, jak by Bohu se odměniti mohl, rozvažuje. „Čím od
Pht'im Panu

EM“

za, všechno, což uštědřil mi?“ (Žalm 115, B.).

člověk,dobrodinímiBožími obohacený,čím by se

') 8- Theol. 2. & q. 107. a 2.

'$) K Řím. s. 32.

") sv. Petr, 1. 18.
..?) 8m. Gilu-, Hess t

.Í'H')Tob.12, 2.

tr. 38.

op “ s
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Pánu odvděčil. Kdyby i veškeren majetek v tom úmyslu \'ů.
noval, i všechny schopnosti a síly Bohu posvětil, ano i živlů.
na důkaz vděčnosti obětoval, nebyl by to ještě nikdy dik (ln.
stojný Boha; nebot to všechno bez toho Bohu přináleží, aniž
se s neskonalou cenou darů Boží měříti dá. Se sv. Alfonsem
pokorně tu doznati nutno: „Nejsme s to žádným skutkem,
abychom Bohu za dobrodiní Jeho důstojně a přiměřeně délce.
vali“ *).
3. Že ve mši sv. dostati se ma cirkvia lidstvu veškerému
daru &.důkazu, jímž by vděčnost Bohu přeměřeně vyjadřovalo,
to Božský Spasitel již tím na jevo dal, že „díkučinil“, nežli
obět nekrvavou slavila ustanovoval. Označil tudíž zcela zřejmě
mši sv. jako obět děkovnou a sám to vykonavati chtěl Ve
jménu celého člověčenstva, po čemž by se ono bylo marné
snažilo. Při každé mši sv. diky vzdává, nekonečné Syn Boží
Otci nebeskému, poněvadž přináší v odměnu a v odplatu za
všechna dobrodiní lidstvu prokázaná, Sebe sama, své tělo a
svou krev, které žádným jiným darem dostiženy býti nemohou.
Na kříži soustředil Spasitel náš veškera díkučinění a Sama.
sebe na smrt vydav Bohu Otci v obět se přinesl, by dluh
lidstva, kterýž nikdy a ničím splatiti nemohlo, timto darem,
přesvatým člověčenstvim svým, smazal a dlužní úpis zniC-il.
Toto pak díkučiněni, které na hoře' Kalvarii co nejzřejměji
než ico nejbolestněji projádřeno bylo, opětuje se v každé
mši sv., kdež srdce Velekněze věčného touže vděčnostízanícmw
neskonalé díky vzdává.
Církev snadno, ale i důstojně Bohu díky své pokorné
vzdávati může, a s ní i veškeří věřící, když s projevy dílců
Syna Božího při mši sv. vyjadřovanými své díky, byt i cha
trné a nedokonalé, spojují a v odplatu za všechny milost-i
Boží obětní dar ceny neskonalé Bohu věnuji. Na oltáři děkuje
církev „Otci smilovani a Bohu veškeré útěchy“ dokonale a
přiměřeně, ana se rukama knězovýma kalicha chápe &jméno
Páně velebí. (Žalm 115, 4.)
Modlitby a, zpěvy při mši sv. církvi ustanovené a v díků
*) S. Alph. Caer. Misaae II. 2.
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číhání vyznívající i duchem nadšené vděčnosti prodchnuté
jsou-5091“ přirozenou a přiměřencu známkou povahy mše sv.
53b" oběti děkovné *). Kdož by neměl příležitosti tak vítané,
diky povinné Bohu vyjádřiti, použíti, by dostál příkazu sv.

Pavla: „Za všechno vzdávejte díky, to jest vůle Boží v Ježíši
Kristu na vás všechny“ věrně a svědomitě? Kdo by neměl
„dogtně a ochotně uposlechnouti volání knězova: „Díky vzdá
vejma Pánu Bohu našemu,“ když ten, kdo diky Bohu vzdává,
novou a důraznou prosbu přednáší a nových dobrodiní si za
mčuje, jichž nám přece ustavičně třeba.
III. Mše sv. jako oběť smír-ná.

Církvi sv. zapotřebí i oběti smírné, kterou by mohla
zadostčiniti za hříchy ůdův svých a smíru u Boha, hříchy
lidstva uráženého, dosíci. Účinku tohoto hleděli veškeří náro
dové pohanští obětmi dosíci. Proto krev obětních zvířat tak
hojně prolévána; ano i krev lidská stupně obětních oltářů po
třisňující volala k Božstvu o milost a smír. Jako balvan tíže
ohromné lpělo vědomí viny spáchané na pohanstvu a v obě
tech hledalo se lidstvo vinou a strachem před tresty stísněné
ukonejěiti. V národě israelském bylo totéž přesvědčení hluboko
& daleko rozšířeno a v obětech za hříchy (či záhřišných) i ve
alili-mých se především projadřovalo.

1. V Zákoně Novém, kterýž zavládl, smrtí Ježíše Krista
Spočetěna slavnostně potvrzen byv, přinášeti se musí obět
58-hříchy, které i nyní na lidstvu lpějí dle slov sv. Jakuba:
„V0 mnohých poklesli jsme všichni**)“. Na oběti novozákonné

maje
sv. Augustin ***),by jako smírné oběťsvou účinnost
jehla: „Oněmi obětmi (starozákonnými), které se za hříchy
obětovala tato obět se označovala, v níž se dostává skuteč
něho hříchův odpuštění“. Že smír působiti bude obět Ježíše

M

tot nasvěděovalapovaha její: že totiž vyplní, co St.

“5——
') 8m.

Gilu- 1. c. str. 139.

m;) m. a,a

"a3) .lt Lovit. q. 87.
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Zákon předpovídal, a lidstvu zjedná, co týž sliboval; nehnf,
„veškeru rozdílnost obětí vyplňuje oběf- jednoho těla a krve—*,
dí sv. Lev papež *). Účelu pak tomuto tím důkladněji vyhm
vuje obět novozákonná, čím drahocennější a bohulibějši dar
Bohu na smířenou podává, ano daleko převyšuje smírné oběti
starozákonné, an dar obětní, Syn Boží sám, neskonale předčí
žertvy kněžími starozákounými v obětech smirných Bohu
přinášené. V týž rozum vyjadřuje se i sv. Pavel, když o obci-—
tech, vlastně kněžích novozákonných, dí: „Každý veleknf—z
pro lidi se ustanovuje v záležitostech těchže u Boha, aby při
nášel dary a oběti za hříchy“ **). Kněží novozákonní, jimž div
lásky Božské v oběti nekrvavé se bezpočtukráte opětujíní
svěřen, jsou tudíž povinni, s tím úmyslem k oltáři přistupovari
a. tělo a. krev Páně obětovati, by za hříchy lidstva zadostčinili.
Smir s Bohem se tudíž od pojmu oběti kněžím odevzdané ani
odděliti nedá***). Kdekoliv a kolikrátkoliv kněz v rukou tělo
Syna Božího pozdvihuje, o milost a odpuštění Boha prosí.
2. Spasitel náš ustanovuje obět nekrvavou zjevně účel
její vyznačil; prohlásili tělo své za ono, které za lidstvo se
vydává. (móópuvor), a krev za.onu, která se prolěvá (ixzvvóywnr)
na odpuštění hříchův. Tělo Páně i krev nejsvětější mají
tudiž býti dary obětními netoliko při poslední večeři, nýbrž pro
celý svět a pro každý čas, dary, které lidstvu odpuštění hří
chův a smíru s Bohem zjednávají. Mše sv., jedna a táž oběť
s krvavou obětí na kříži, nemůže ani jinou býti obětí, nežli
smírnou. „Quoties hujus hostiae commemoratio recolitur, toties

opus nostrae redemptionis exercetur“ t. j. kolikráte se památka
této oběti slaví, tolikráte dílo spásy naší se provádí; tak zni
Secreta na 9. neděli po sv. Duchu, a sv. Tomáš Aquinský
píše: ,.Quidquid est effectus Dominicae passionis, est effectus
hujus sacriíícii ;“ t.j cožkoliv jest výsledkem utrpení Páně, tot vý
sledkem této oběti.
Dílo spásy a výsledek utrpení nebyl ničím jiným, nežli
*) Řeč 58. .

“) Srvn. K Zidům.
*") Wilmers Beligionsbucb IV. díl. Hutten-, Comp. th._dogm. t. 111. str. 389
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na svatém jméně a zákoně Božím spáchané krví

hou odčiněny byly a propast

věčné záhuby, počtem

neměl-ným lidských hříchův povstalá, zásluhami Syna Božího
byla vyplněna. „Jednou obětován na kříži, hříchy mnohých

M,“

tak popisuje výsledek čili účinek utrpení sv. Pavel.

Hříchy naše nesl na těle svém na dřevě kříže, abychom hří
:;th umi-lí, spravedlnosti žili,“ tak píše zase sv. Petr. Jako
tudiž na kříži Pán Ježíš za hříchy lidstva umřel, tak se za
moby na oltáři obětuje, kteroužto oběti nekrvavou nemůže
býti bohatství zásluh a, milostí na kříži dobytých zvětšena,
poněvadž ve mši sv. se milosti získané smrtí Vykupitelovou
přivlastňují a rozdávají anebo jako potůčkové neb říčky z ne
dozírného moře zásluh Ježíše Krista tytéž rozvádějí a slitování
uBoha zjednávají. „Licet non possit dici in hoc sacriíício nova
satisfactio ex opere operato et quatenus offerens est Christus
ipso, sed volum satisfactionis jam praestitae applicatio, potest
tamen dici nova Christi Redemptoris impetratrio seu inter
pollatio apud Patrem“ (Franzelin, Tract. de Euch. thes. 13. pag.
3493

Za takovou obět považovali od pradávna sv. Otcové mši
sv. tak v liturgiích jak ve spisech svých. „Obětujeme Tobě
tuto obět nekrvavou za hříchy naše a nevědomosti lidu“, tak
V liturgii sv. Jakuba a sv. J ana Zlatoústa, což buď doslovně
“5.50 s malými odchylkami ve všech se opakuje. Oběťsmírnou
spatřují ve mši sv. všechny východní církve s řeckou rozkol
nidlou v popředí, jak u Denzingra *) dočísti se lze. Právě jako
“ živě ve mši sv. prosby se přednášejí, tak i za mrtvé, by
Bůh Všemohoucí z místa muk do místa věčné slávy je přijal,
což znamenitý a odborný znalec liturgii starodávných dosvěd

čnjof')
Mezi přečetnými a starodávnými svědky pro smírnou
oba, jakou mše sv. ode dávna byla, vyniká sv. Řehoř Veliký***),
“'—píše: „Obzvláště pak k odpuštění hříchův přispívá obět
&““ POSVátnéhose slzami a vroucností srdce přinášená, po
“z')
Kritik.
11 Abul. n. Haft.. s. 162.
na

...—__)
Bpnmdot, Liturg. orient
, ! Bom. 87 in Evang.

coll. tom. 2. P. 103
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něvadž Onen, který z mrtvých vstav, více neumírá., ještě
v tomto tajemství za nás trpí. Nebot kolikráte oběť. utrpení
přinášíme, tolikréte sobě ke prominutí hřichův utrpení obuo
vujeme.“ I chvalozpěv Cyrillonův zasluhuje zmínky, tam 01).
zvláště, kde se zmiňuje spisovatel dotčený o pšenici, z níž se
chléb obětní připravuje: „Bez ní (pšenice) prázdny by byly
oltáře; bez ní nemohl by Duch sv. sestupovati na oltář; bez
ní nemohl by kněz přinášeti obět smírnou, ano bez ní nikuln
by nebyl s to, by usmířil božství“.*)
Opíra se tedy církev o svědectví starodávné. a všeobecná.
když na sněmu Tridentském učí: „Mše sv. jest pravou obětí
smímou a ten účinek má, že milosrdenství a milosti nachá—
zíme v době, když nám pomoci potřebí“ **),atoho za vyobco
vana prohlašuje, kdo by tvrdil, „že jest mše sv. jen oběti
chvály a dikův a nikoliv smírnou obětí, a že se nesmí za živé
a zemřelé, za hříchy, tresty a zadostčiněni jakož i jiné trest-y
přinášetif“
3. Mší svatou nelze ovšem dosíci odpuštění hříchů těž
kých, jako na př. ve zpovědi anebo při křtu, poněvadž není
ani k tomu. hlavně ustanovena; tot účelem svatosti. Oslava
Boha trojjediného — tof. cílem předním mše sv., ku kterémnž
se ostatní druží. _Milosti Boží těžkým hříchem ztracené jen
tak se nabývá, že v duši, kteráž se jí zbavila, svatosti pokání
nebo též lítosti dokonalou se vlévá.. Než byt neodpouštěly se
hříchy těžké při mši bezprostředně a přímo, přece valně a
mocně k tomu obět tato působí, že hříšník odpuštění dosahuje.
Očistná &.posvětná, síla ve svátostech lidstvu sdělovaná. prýští
se z obětí mše sv., z ustavičné obnovy oběti krvavé na oltá
řích, tak že by v témž okamžiku, co by mše sv. zanikla, i
veškera moc posvětná. a smírné. z církve vymizela. Obětní
krev Páně na kříži prolita jen potud proudem očistným a po
svěcujícím pro lidstvo zůstati může, pokud zůstane spojena se
zřidlem, kteréž ze srdce Božského se vyvěrajíc nikdy nezaniká,
nýbrž jako pramen ustavičně vytryskuje, jakož se to ve mši
") Ed. Bickel str. 59.
**) Trid. sněm. sess. 22, hl. 2.
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"__děje. Každá oběť mše sv. jest úderem srdce Bohočlověka,
.W se krev smírná z kříže v pohyb a proudění přivádí*).
' Popi—edníúčinek mše sv. jako smírné oběti záleží v tom,
že mše sv. hněv spravedlivý, který hříchy lidské u Boha roz
něcqít mírní a konejší, pomstu Hospodina nejvýš spravedli
vého zadržuje, tresty, kterými Bůh lidstvu hrozí, odvrací a
Joj milostivým a milosrdným činí. Dokavad hněv a pomsta
Boží. hříchy lidstva vyvolané, nejsou utišeny a vyrovnány,
není ani nejmenší čáky, že by se člověk směl Bohu blížiti
v naději, že dOsáhne na Bohu nějaké milosti anebo odpuštění.
Beránek novozákonný na nesčíslných oltářích krev svou pře
drahou, která na Kalvarii Boha s lidstvem usmířila, Otci ne
beskému věnuje v náhradu za hříchy a. na usmířenou, účinně
jakož i důtklivě opakuje slova modlitby úpěnlivě: „Ot-če,od
pust jim, nebot nevědí, co činí,“ a tisícová viditelných zástup—
cův Velekněze, jenž se neviditelně obětuje, stojí s rukama
rozpjatýma u oltáře a prosí úpěnlivě k Bohu: „Šetřiž, Pane,
šetřiž lidu svého, kterýž jsi předrahou krví vykoupil.“ Ve mši
sv., kde Ježíš Kristus za smilováni prosí, usmiřuje se Otec

nebeský a jest ochoten prosby vyslyšeti a nových milostí u
děliti.,jakož sněm Tridentský učí: „Přinášením této oběti Pán
namířený milost a dar pokání poskytuje a hříchy &.neřesti i
veliké odpouští“ Katechismus Tridentský pak ještě důkladněji
vykládá: „Svátost oltářní ustanovena, aby církev měla usta
vičnou obět, kterou by hříchy naše byly smazány a nebeský
Otec, hříchy našimi často těžce urážený, ze hněvu k milosr
denství, od přísnosti ve spravedlivých trestech k dobrotivosti
byl Původem“ Mše sv. předevšim Boha, který pro hříchy lid
ské ve spravedlivém vzplál hněvu, udobřuje a rámě Boží,
které k trestu zaslouženému napřaženo, zadržuje a potom vy
Wuje na témž Hospodinu takých milosti, jimiž by hříšník
. 0911 a povzbuzen poznal a litoval pokleskův & k Bohu se

95mm, načež by skutečného &.pravého nalezl odpuštění.
___VtétO příčině splývají účinky mše sv. jako oběti smírné

" prosebné, poněvadž se navzájem doplňuji a podporují, což

___

“"-") Viz Thalhofer, Die hl. Messe iu Predigten str. 238.
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zřetelně vysvětluje Franzellin *), an patrný rozdíl mezi smíru-m
a prosbou v této oběti obsaženou činí: „Hříchy jsou příčinu„_
proč spravedlnost Boží hojnějších milost-i odepírá, který.-]._
kdyby nebylo hříchův, božská dobrota by poskytla. Obětí pnl;
kterouž zadostčinění na kříži dokonané za jisté hříšniky Balm
se představuje a jim zvláště se přivlastňuje, tento sprava-
dlivý hněv Boží se konejší, by netrestal milosti odejimaju;
po kterémžto smíru následuje Boží milosrdenství a Štědl'nst
milosti hojnější poskytující, a pomocí těchto, když člověk
spolupůsobí, provádí se pokání a ospravedlnění. Smír tedy
k tomu směřuje, by ukonejšil božskou spravedlnost, která by
netrestala; prosba na Boží dobrotu amilosrdenství se vztahuje,

by dobrodiní udělila“
„Spravedlnost Boží mší sv. se usmiřuje, načež teprv (ln
brotivost Boží udílí pomoci a posily svátostné, která hříšníka
ku pravému pokání přivádí“ **).
Hříchem, obzvláště těžkým, odvrací se člověk od Boha a
popírá svrchovanou vládu Boha nad sebou, domnívaje se, že
neodvislým a neobmezeným pánem se stane. Osudné „non
serviam“ ozývá se v tisícerých případech hříchův. Vzpouru
tuto Bůh trestá mezi jiným tak, že odepře a zadrží milosti
zvláštní a hojně hříšníku potřebné, by mu mdlobu a slabotu
dokázal. Dokud hřích na původci lpí, jako hustou Ohradou,
kteráž přístupu a působnosti milostí Božích překáží, hříšníka
obemýká. Člověk sám na své chabé síly poukázán, nic jiného
nedocílí,

než že ze hříchu jednoho do druhého klesá a počet—

jich rozmnožuje &jen na svou vlastní zkázu směřuje. V bídě
a nouzi této přichází na pomoc mše sv., která zadostčiněnína
kříži dokonané Bohu předvádí a hříšníku přivlastňuje, čímž
hněv Boží konejší. Milostí, kterých pro hříchy byl odepřel,
dobrotivý Bůh dopřává štědře hříšníkovi a jej jednak k lítost-i
povzbuzuje, jednak k pokání nabádá. Mše sv., jako obět smírná
Boha udobřujíc, jako oběť prosebná milostí převyborných a
přehojných u Boha vyprositi jest schopna tomu, za nějž sr“
*) De missne sacrif. th. 18.

“) Gibr str. 145.
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, než přes všechnu tuto pomoc milosti skýtanou není
.eště lítOSt a. kajicnost hříšníkova zajištěna. Výsledek příznivý
či dokonalé obrácení záleží netoliko na milosti Boží, nýbrž i
„ tom.,jak hříšník milosti použil a jak s ní spolupůsobil.
4_ V jaké míře Bůh, mší sv. usmiřen a uprošen, hříšníku
odp-tištěníposkytuje, pro každý jednotlivý příklad určití se
nedš- Měřítkem jest především vůle Boží, která. rozdává dle
nejsvětějších úradků, komu a kolik za prospěšné a. spasitelné
uzná, -- než i počet jakož idruh hříchův; konečně i příprava
a schopnost mají pro dotyčné milosti značný Vliv na míru,
dle m'ž hříšníku milosti potřebné uděleny bývají. Uvážiti tudíž
sluŠnO,co píše Hurter *), „že čím četnější jsou hříchové, čím
menší jest příprava, tím více se zamlouvá, by se častěji mše
sv. za hříšníka obětovala,“
Kolik duši nesmrtelných zachrání se tak před jistou
zkázou.,která jim ze hříchův těžkých hrozí! Dokud mši sv.,
svou povinnost 0 nedělích a svátcích vykonávajíce, navštěvují,
snadno nabytí mohou milosti k pravé lítosti a skroušenosti
potřebné, kdyžtě tu i horliví věřící i zbožní příbuzní a přá.
telé svými modlitbami jim napomáhají, by uskutečněno bylo
jejich obrácení, než především jako ůdové tajuplného těla
Kristova. na smíru a zadostčinění, které Syn Boží Otci nebe
Skému věnuje, účast mají. Prostředník u Otce a Slitovník
Věčný,na. oltáři přítomný v jejich prospěch Hospodina usmiřuje,
&!jednocují-li se s obětí Jeho u víře a důvěře, netoliko smi
IOYŠBÍdojdou jako kající lotr na Golgotě, nýbrž i vroucí touhy
a “17th k řádné zpovědi. Krev Páně na oltáři obětovaná
0 milost pro hříšné lidstvo k Hospodinu volá, i zatvrzelým a
mamtíži neřestí svých zoufalým, pokud mši sv. slyší, síly a
důvěry, jakož i vytrvalosti dodává, by lítostí pravou těmto
ll',!mzlmčnýmúskalím spásy své se vyhnuli a pokáním k Bohu
“Výš milosrdnému se obrátili **).
' - Jako obyvatelé J erusalémští ***), po většině jen ze zvě
VOstísmrtí Páně přítomní, pohledem na krev z ran nesčísl

\..

_ ') Ember. Comp. str. 393.

.:")8rv. Thalhofer, Liturg. 237.
"

Luk. 23, 48.
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ných se řinoucí, v nevěře a zatvrzolosti otřesoui z Kahn-ři..
v prsa se bijice a lítostí naplnění se do města vraceli: (Luki
hříšníkové, byt hluboko pokleslí, pocitují blahodárnou nm
krve nejsvětější za hříchy tajuplné při mši na oltáři proti-_
vané, když i oni v lehkomyslném opětování hříchů pojednou.
zaraženi předsevzetí pevná činí, že hříchu stůj co stůj „_
zřeknou.
Vliv spasný jeví mše sv. jako obět smíru-á, i proti ln-i
chňm všedním. Ani tyto poklesky neodpouštějí se bezprostřmhuš
a přímo těm, za které se mše sv. slouži anebo kteří ji nábožmt—
obcují; tak totiž učí většina bohoslovců katolických **). Nm
přímovšak tato obět přesvatá přispívák tomu,že přestupky lni-í
chů všedních smazány bývají. Cesta, kteráž rovné a jis-m
k odpuštění hříchů všedních vede, označena lítostí a pravou
kajicností. By tento duch skroušenosti v srdci zavládl, vypru
šuje této milostí Boží na Bohu mše sv. člověku všedními

hříchy stíženému; a to až již byla zadostučiníla spravedlnosti
Boží neskonalé zásluhy Syna Božího v náhradu lidských pu
klesků přinášejíc. Všední hříchy, byt nebyly tak zjevnou
vzpourou proti Bohu, jako hříchy těžké, jsou přece urážkou
Boha a přestupkem zákona Božího, který, byt i vméně důlv
žitých věcech zanedbán, smutným dokladem zůstává lehko—
myslnosti a nevážnosti vůči neobmezené vládě Boha; jsou
“dále největším zlem a neštěstím, které, hříchy těžké vy
jímajíc, člověka stihnoutí může. Níčeho tedy více nenávidí
& netrestá Bůh po hříchu těžkém jako všední hříchy.
Za to, že lidé hříchů všedních tak často a úmyslně se
dopouštějí a cestu pro hříchy těžké upravují, poněvadž v srdci
jak lásku k Bohu tak bázeň před hříchem ztenčují; za to, že
jsou tak bezstarostní a liknaví vůči spáse své, zasluhují trestu,
který i v tom záleží, že Bůh milosti své v té míře jím odv
pírá, ve které naši lhostejnosti vůči Bohu přibývá. Kde tal-0
opora milosti a tato četná vniterná povzbuzení a vnuknutí
Boží, jichž se člověk všedními hříchy nehodným stal, přestá
") Hurter, str. 393 i Lugo. disp. 19, sect. 9.
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klesá- mysl lidská. hlouběji v nedbalost a vlažnost, až
..do-hříchu těžkého krutě ze spánku, v nějž se bezstarost

„ásti svou ukolébal, jej vyburcujc. Mše sv. 5 nekonečnými za
elnhnmi Spasitelovými odstraňuje překážku, kterou hříchy
všední štědré a dobrotivé ruce Hospodinově milosti rozdávající

mýdly

a činí Hospodinu,milostivým alaskavým, by nadále

„štědroval milostí člověku, by tento lítost nad poklesky vzbudil a
odpuštění došel, jakož i pokušení odolati a přikázaní svědo
mitě zachovávati uschopněn byl.
„Ve mnohých (věcech) poklesli jsme všichni“; výrok
tento sv. Jana především na všední hříchy, jimiž život nás
tak hustěje poset, se vztahuje. Jaká to vzácná útěcha, jaký to
neskonalý důkaz mi10srdenství Božího, že máme mši sv., kde
tak snadno, buď že se za nás obětuje anebo ji nábožně obou
jeme, docház'íme odpuštění hříchů, poněvadž na svou bídu a
mdlobu'živě připomínám & k lítosti povzbuzováni bývámu.
„Poněvadž denně chybujeme, denně se za, nás Kristus tajuplné
obětuje & utrpení Páně v tomto tajemství se předvádí, by Onen,
jenž jednou život položiv smrt přemohl, každodenně opětující
se viny poklesků touto svátostí těla a krve své smazal“, dí
připedně Paschasius Radbert: De corp. et sang-u. Domini, cap. 9.
5. Mše sv. jako oběť smírné. nezasluhovala by tak zvána.
býti,.kdyby nás s Bohem nesmiřovala úplně a. neodstraňovala
ijinou překážku, která. nám s Bohem spojiti se brání; má.-litotiž
snímá její moc býti úplná„ i tresty časné, hříchů at těžkých
W'Všodních následky, smazány býti musejí. Za každý hřích

ůhlmjeme trest Boha. nejvýš spravedlivého; za těžké hříchy
M
věčné i časné, za všední pak jen časné tresty, to pak
m,
ŽOjeme Boha, hříchem urazili a Jeho práva. nejsvětější,
_

Wný

nad námi má., zneuznali. Když nám týž Bůh nejvýš

Odpouštiviny i tresty věčné, &do jisté míry ičasné,

%
.obozuje nás zcela povinnost-i*), bychom časné tresty od
*_*—.
' '—'?-'Bmmej sv. Augustina: in Palm. 50. enarr. n. 7.: „Milosrdcnství jest.
*“ “houští chybujicímu, spravedlnost že trestá hřích.“ n. 11. „Odpou
- m- Vyznůvajícímu, než sebe též trestejícímu.“ Sněm Trid. Seas. 14,
(, "
bn. 12. kletbou stíhá, „kdo tvrdí, že : vinou i celý trest od Boha od
mlňtěn bývá.“
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pykali; požaduje naopak od nás, abychom skutky záslužným
a dobrými dle sil svých oslavovali jméno Jeho přesvaté, j.,-z
hříchy zneuctěno bylo. Úkony takovými naší smyslnosti c.l_._
tížnými a s námahou spojenými, což právě při skutcích i|...
brých, modlitbě, postu a. almužně zřejmo, trestati máme: Na
sobě nezřízenou lásku ke tvorům, která buď zcela od Buin.
nás odvrátila a v propast hříchu těžkého uvrhla, anebo asi...“
nás od cíle našeho nejvznešenějšího, Boha, odchýlila-. Tri-sty
tyto časné i tím způsobem odkáti můžeme, že snášíme u \'ší
trpělivostí soužení a trápení, kterých na. nás Božská Proxim.

teanst dopouští, by nám nescházelo hojných a snadných pi-í
ležitostí, dluhy své u Boha po hříších zbylé spláceti. I odpustky
církví nám skytanými takového odpuštění časných trestů ua
býti můžeme.
Množství trestů časných přiměřeno jest počtu hříchin'
spáchaných, a když tyto za celý lidský život byvše sečteny
nepřehlednou řadu tvoří, pak ani trestů nebude méně. Cov ži
votě člověk neodpyká, za to v očistci jest mu trpěti. I v ta'—ln

příčině přispívá nám Pán Ježíš svou obětí smírnou k pomwi
a zjednává odpuštění trestů časných at živým, at zemřelým,
a to bezprostředně a přímo. V náhradu za tyto tresty podává
Syn Boží zásluhy svou smrtí přehořkouzískané, které poklady
neskonale tvoří a dluhy lidstva takto platí, když při každé
mši sv. své neskončeně zadostčinění nebeskému Otci ve pro
spěch lidstva věnuje. Na hoře Kalvarii odkál Spasitel náš za
všechny hříchy &.tresty, kdež „bolesti naše nesl“ a „k našemu
smíru na Něm spočívalo týrání,“ učinil tak trestající spravedl
nosti Boží mukami a bolestmi svými zadost & na oltáři roz
dává věřícím, živým i zemřelým, z tohoto bohatství svých
zadostčiněni, což nebeský Otec milostivě přijímá &.dluhy naše
promíjí a smazuje. Jakož mše sv. za živé obětovaná trest-y
splácí, předrahou krev Páně v náhradu skýtajic a ovoce vy
koupení nám přivlastňujíc, tak především napomáhá duším
v očistci, které hříchy všední &.tresty časné zbylé dobrými
skutky odčiniti nemohouce jen ke trápení a mukám očistcn
vým jsou odsouzeny, a pomoci a přispění jakož i soustrasti v nej- 
vyšší míře zasluhují. Syn Boží vezdy ubohých se ujímal a

/_
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cím pomáhal, a právě tyto těžce zkoušené za miláčky své
važOVali bída a nouze duši svírajioi tím větší soustrastí

jakož i vydatnější pomocr u Pána 'Ježíšemalezla;

protož ani

duše v očistci nevyloučil Syn BOŽI z užltku a spásonosného
vlivů mše sv. Mezi oltáři a očistcem není žádné přehrady,
která by proud milost-í a zásluh Kristových z obětí se prý
šticích zadržovala, nýbrž tyto právě splácejí u Boha dluhy
duši v očistci a vymáhají brzké vysvobození z muk očistco
vých. Mše sv. smír tento, tresty u Boha smývajíc, živým aneb
mrlNÝm, za něž se obětuje, pokaždé a zcela jistě zjednává,
když jen ti, jimž užitek připadnouti má, též schopni jsou, jej
přijati"). Užitku tohoto smírného ovšem jen ti účastni býti
mohou, kteříž v milosti Boží se nacházejí.
Kolik z trestů časných Bůh odpouští, mši sv. usmířen
byv, to ustanovuje především On sám dle své nejsvětější vůle.
Než vliv značný má na. míru trestů odpuštěných příprava
měně či více dokonalá. Čím více připraví auschopní se věřící
lítostí, kajicností pro milosti tyto, tím větší počet jich dostá
vají. „Že “jen část trestu se smývá a ne celý trest, tím není

vim

oběť,jako by se nedostávalo síly zásluhám Kristovým,

nýbrž nedostatečná zbožnost lidské,“ dí sv. Tomáš **). Duším
v očistci pak Bůh nejvýš dobrotivý, moudrý a spravedlivý
uděluje tolik z pokladů zásluh Kristových, kolik právě pro
ně za užitečné a spasitelné uzná, by tak se muka jejich zmen
šila aneb ukrátila.
6. Než nelze opomenouti ani onoho spasného či spíše
Zůohmného vlivu, který smirná oběť novozákonná rozvinuje
Po celém světě ve všech stoletích & který na sjezdu kněží
klililějících se Nejsv. Svátosti v Štýrském Hradci opatem
Sohobrem velmi krásně vyznačen byl: „Jest smutným i zá
roýeň směšným tvrzením, když jednotlivci, at i nejznameni
tělií & nejvyšší místa zaujímali, ve své domýšlivosti tvrdí, že

\—

. .") Sporer. Theol. Sacr. P. 11. cap. 4. sect. 2. g. 2.:

„Oběť mše sv. od

PoW trest za hřích povinný sama sebou (ex opere operate), způsobem
neomylným, tak že užitek tento zadostčinící pravidelně jest neomylný
' "mlíko pro živé schopné (užitku) toho, nýbrži pro zemřelé“.

“““"-'a

(1—
79 a. 5. ad 3.
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rozhodují o osudech lidstva. Jediným a pravým zacln'áJ'u-um
v neštěstich a nehodách národů a zemí jakož i painem osn-[[,
na zemi jest kněz, který z ní velebný chram Páně činí, 'l'ziž
v oběti mše sv. na zemi neustále svolává“ *). Mše sv. jest |.-.1\.
ochrannou mocí a baštou proti trestům Božím, které ve zpr;
sobě nehod, neštěstí, neúrody, zemětřesení, nemocí. moru, hlad-_,
a války lidstvo hříchy svými na sebe uvaluje. Rány W"
kterými spravedlivý hněv Nejvyššího šlehá lehkomyslnosl a
zlobu lidskou, zahubily by v brzku cclé člověčenstvo svými
hroznými &.mocnými údery, kdyby nezadržovala mše sv. hru.
tost a tíhu jejich a nemírnila jich. Kdo nepředpojatě o snu-u
mravním dnešního světa soudí, ke své vlastní hrůze doznat-i
musí, že celou zemi obestírají černé mraky hříchů, které. no..
šetří žadneho práva a neuznávají žádné moci, jen za jediným
cílem lidstvo vlekouce: požitek nad požitek si uchyst-m-ia
vášním jakož i chtíčům po způsobu model sloužiti! Na novo—
věké modloslužebniky nepadá oheň s nebe; pod hanobiteli :.
odpůrci kněžstva Bohem zřízeného nerozstupuje se náhle země
v propast a oběti pomsty Boží nepohlcuje; na lidstvo, kt...-ré
cesty života svého zkazilo a zvrátilo, Boha a zákon Juha
opustivši, nepřivalují se spousty vod, veškero stvoření hubici!
Či přestala již přísná. spravedlnost Boží? Nepatří Bůh lmé
vem spravedlivým zanícen na nevděk a vzpouru lidstva? (L'n
konejší a tiší spravedlivou pomstu Boží hříchy zasloužennu?
Mše sv. na oltářích nesčetných přinášené, & s tělem a krvi
Páně, které se v ní obětují, prosbu a lkání o milosrdenství a
shovívavost přednášející, jako duha rozpíná, se na obzoru ži
vota věřících a upomíná. Hospodina na slova k Noemovi po
potopě pronesena: „Když oblohu mraky zastrou, nechť se duha
na obloze zjeví, a já spatřím ji & vzpomenu věčné úmluvy.
která. uzavřena mezi Bohem a každou, duší živoucí, jež na
zemi jest“ **), spojuje nebo se zemí, jest zárukou smlouvy o mír
kterou Bůh s lidstvem uzavřel. Dokavad Otec nebeský patři
na krev Syna svého jednorozeného v kalichu na oltáři >?
') Viz „Erste Eucharisn Versammlung in Graz“ 1896. Str. nů.
“) I. Mojž I. 14, 16.

/
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lesknoucí a. o milost volající, zapuzuje mraky trestů a nehod
nad lidstvem visících a v laskavostí a dobrotě zazáří tvář
Jeho člověčenstvu veškerému. Až pak ona doba přikvaří,
kdy se obět tato nebude více slaviti, „pak nezbude jen úzkost.
livě očekávání strašlivého smulu akrutosti ohně, který vzpumé
& odbojné stráví“ *).

Dokud však ve chrámech našich mše sv. se slaví, jest
blahodárnou obětí za spásu naši i světa. celého.
7, „Ejhle Beránek Boží, jenž snímá. hříchy světa,“ na.
oltáři se za nás i za veškero lidstvo obětuje, aby nás zbavil
jak pout hříchů, tak škodlivých následků jejich, trestů, než i
duším v očistci úlevy a brzké svobody z muk očisteových
vymohl. Kdo se tudíž o spasu své duše stará, nemůže pomi
nouti tak účinné a. vzácné příležitosti, jakou mše sv. ustavičně
skýtá. & kterou se osvobozuje duše lidská. od překážek, které
ji při vstupu v nebeskou blaženost vadí. S horlivosti a vytr
valostí neúmornou navštěvovati bude obět tuto, aby v kajíc
nosti své jakož i ve snaze, hříchů se zbaviti a uchrániti, byl
poálňovan a podporován. Nelze ani jiného děje zváti, jenž
by tak mocně k lítosti pozýval & skroušeností srdce rozrý
val, jako ve mši sv., kdež Syn Boží v lásce věčné a nesko
nale znova za, hříchy naše, byt jen nekrvavě, se obětuje. Ve
likost a trestuhodnost hříchů lidských dojemně a důrazně mše
sv. zobrazuje, když za. ně, by prominuty byly, obět Syna
Božího “odHospodina nejvýš spravedlivého se požaduje; čímž
iproti pokušením a nebezpečím ke hříchu lákajícím účinně
bráni, abychom nezmařili lehkomyslně cenu a ovoce vykou
Pelíi sveho.

_ Mše sv., mocí svou smírnou až do tajemných prostor
Očmtmzasahujíc, mysli jak věřících tak kněze tamtéž zavádí,
ky Jednak v soustrasti šlechetně s dušičkami hojných milostí
Jlm Věnovali, jednak pohledem na. muka těžká. zastrašení
' “Hihi & třesenl'm své spasení konali.

*) :: _Žid.10, 26. 27.

10
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IV. Mše sv. jako oběť proscbnfi.
„Bídný jsema potřebný; Pane, pomoz mi anemoškej -'-"-_.)
Tato prosba žalmistova líčí dle pravdy a skutečnosti ““Zln'
a. beznadějný stav lidstva, které jen v Bohu, v Němž a Sky-;;.
Něhož všechno bytuje, pomoci a opory nalézti může. Člověk
jest zcela závislý na Bohu v řádě přirozeném, bytí a život. (..]
Stvořitele obdržev: „Víte, že Pán Bůh jest; vždyt On nás
stvořil, a nikoliv

my samy sebe; proto jsme jeho 1idem“*"-'*,_

Než i po stránce života duševního ničeho bez Boha nepoi'ídi.
me. Rozum jest darem Božím zrovna jako vůle svobodná, ("-ímž
člověk nad ostatní tvorstvo jest vyvýšen. Užívání pak těchto
mohutností duševních závisí jen na Bohu, Jehož neskonalými
úradky všechno ustanoveno jest. V časných tedy záležitosti-ch
a v potřebách, jakož i v úkonech života přirozeného třeba
nám ustavičně pomoci a posily od Boha, ač obor tento zdá
se nám býti tak blízkým a přístupným. V jaké bídě a nouzi
a mdlobě sebe uvidíme, jedná-li se o úkony potřebné pro ži
vot nadpřirozený, jako o skutky v pravdě záslužné, o boj
vytrvalý proti pokušením a o stálost v milosti Boží? V této
příčině až příliš citelně zakoušime, jak oprávněny jsou výroky
Písma sv.: „Beze mne nemůžete ničeho učiniti“ ***). „Nikdo
nepřichází k Otci nežli skrze mne“ +). „Nikdo nemůže říci:
Pán Ježíš, nežli v Duchu sv.“ H) Povinnosti, které z poměru
našeho nadpřirozeného k Bohu vyvěrají, jsou tak mnohoná
sobný a důležity, že rozhodný vliv jejich na věčnou spásu
upříti se nedá. Kdo tudíž nehledá, v modlitbě u Boha pomoci
a posily, nedosáhne blaha časného ni spásy věčné. Zcela prav
divý, byt i hrůzyplný výrok učinil tudíž sv. Jan Zlatm'lsr-ýi
„Vězte, že nemodliti se a ztratiti život duše, což milost BOŽÍ
jest, totéž jest.“
I v této příčině, kde se jedná, o milost Boží a () stal-k!
*) Žalm 69, 6.
**) Žalm 99, 3.

*") Sv. Jan 15, 5.
+) Sv. Jan 14, 6
“H) I. Kor. 12, 3.
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.ak řádu nadpřirozeného, tak dobra. řádu přirozeného, proka
'e se mše sv. nad jiné _vydatnou a účinnou, jsouc i obětí
roeebnou; což z učení církve vysvítá, kdež se prohlašuje, že
se „přináší netoliko za hříchy, .tresty a dostiučmění, nýbrž '1
v jiných potřebách,“*) ktere život křesťansky svírajl a tisni.
1. Mše sv. jest oběti prosebnou, která věřícím zjednává
a získává všech potřebných prostředků pro život bohulibý,
kterýž jest jistou zárukou pro život věčný; dle podstaty své
nejsouc obětí od krvavého obětního úkonu na Kalvarii roz
dílnou, nýbrž s ním se shodujíc, jest prosbou a modlitbou nej
mocnější & nejúčinnější. Jakož na hoře Golgotě Syn Boží
prosbu mohutnou, svou krvi spečetěnou, Otci nebeskému v u
žitek a. dobro lidstva hříšného přednášel a Hospodin nejvýš
spravedlivý, přímluvou Syna. svého udobřen, udělil milost a.
odpuštění, tak na oltáři znova &.každodenně za totéž lidstvo
úpěnlivě & neustále o milosrdenství volá, čímž i nakloňuje
Jej. by dopřálnám všeho potřebného. Jest dojista tato modlitba
netoliko modlitbou slovy pronešenou, nýbrž jest i skutky, a
především smrti Páně doložena.. Kristus zajisté, „náš milosrdný
&věrný velekněz,“ přednáší za nás nebeskému Otci všemo
houcí přímluvu právě v té době, kdy jako beránek neposkvr
něný na oltáři tajuplně umírá. Tuto pak modlitbu veleúčinnou
přednáší Velekněz věčný za, celý svět, především pak za ty,
kteřimši sv. obcují. Otec nebeský „vyslyší Syna svého vezdy,“**)
nejen pokud týž ve smrtelném těle na. zemi dlel, nýbrž po
Všechny časy, ato tím více, když Syn Boží věnuje Mu zásluhy
Smrtisvou dobyté. V tom okamžiku patři Otec nebeský na
tVůř-Pomazaného svého ***) se zálibou a. žehnánim a vším,
nebeským požehnáním.

\\

zcela jistě zjednává tedy mše sv. těch milostí, kterých
Syn Boží tam vyprošuje. Nabylt on smrtí svou práva plného

wyůnu

býti, jen když ti, kterýmž se milosti těchto dostati

má, žádných překážek nekladou. „Byt i nebyla obět tato ne
..) Cone. Trid. seas. 22. c. 2.
...'_'_1-_8v_.Ju.u, 42.

. “aridní

as,“10.
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omylně účinná co do předmětu, jehož dosíci chce obětujici
člověk, jest neomylně účinná co do dobra, které jest v úmyslu
Kristově, neklade-li se ze strany člověka překážka,“ tak l'iše

Hurter*'.

Modlitby církve sv., její sluhů i věřících nabývají ul,.
zvláštního významu a síly neodolatelné, když se spojují u. ...
pírají o prosbu a přímluvu všemohoucí, Synem Božím vc mši
sv. přednášenou. Roztržitost a zbožnost chatrnou, která z lmši
přílišné náklonosti a spřízněnosti duševní s pozemskými a Čus.
nými záležitostmi pochází a cenu, jakož i účinnost modlit.-b
našich zmenšuje, doplňují a vyrovnávají neskonale vroucí,
zbožné přímluvy věčného Velekněze, za lidstvo z oltáře \'y.
sílané. „Nesmíme nikdy prosby své od Ježíše Krista OdIUČOVGlIÍ,

který se za nás modlí, který se v nás modlí a k Němuž my
se modlíme. Modli se za nás jako Velekněz, modlí se v nás
jako hlava naše, modlíme se k Němu jako k Bohu našemuf
dí sv. Augustin **). Prosby své dokládáme a dotvrzujeme nej
drahocennějším darem, který v obět přinášíme Bohu všemo
houcímu za všechna dobrodiní časná a věčná, jichž potřebu—
jeme. „Začkoli Otce mého ve jménu Mém prositi budete, nláf
Vám“,***)tak přislíbil Syn Boží, že veškery modlitby a. prosby,
které se ve jménu Jeho dítí budou, vyslyší Hospodin. Jak by
nám mohl něčeho odepřiti, když Jemu Syna jednorozenč-ho
obětujeme? Vším právem nazývá tudíž římský katechismus
mši sv. „pokladnou božích skvostů a milostí,“ poněvadž v ni
a skrze ni všech dober a milostí dosíci můžeme.
,
2. Bez užitku a prospěchu mše sv. nikdy není, být in.-'un
nebyla právě ona milost dopřána, o niž jsme prosili. Místo
žádaného a tak vytouženého dobra dopřává nám Bůh mnoha-nl
prospěšnějšího daru, poněvadž my o kámen, t. j. o neprospčš'
nou věc místo chleba, t. j. užitečné věcí od Boha jsme pro.—ili
„Buď nám dává Bůh to, oč prosíme, aneb něco jiného, 00
pro nás prospěšnějším býti uznává,“ vykládá sv. Bernard 'i')
*) Th. dogmat. III. 11.470.

'") Enarr. in psalm 85. n. 1.
"*) Sv. Jan 16, 24.
+) Sermo in Quadmg. 5.
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KŘÍŽ i snad v tu dobu, kdy jsme. vyslyšeniibýti si přáli, ne
uděluje nám Bůh právě toho, zač jsme pros.11, tut zajisté doba
ější nam potřebného přinese. „Jisté věci se nam neode—

pmji (od Boha?, nýbrž na pozdější dobu, 'by nám byly do
přání-» odkládaj1.“ *). Nezustane

tudíž mžadné oběť mše sv.

bezúčinku milostného pro nás, jsme-li jen my schopni jej
přijati, a není-li v nás žadné závady proti účinku tomuto
blahodárnému. Zdánlivý jen jest nezdar, který nás zármutkem
naplňuje ana mysli skleslými činí, kdykoliv jsme nedosáhli
toho, zač jsme prosili. Právě tato okolnost dokazuje, že to, oč
prosili jsme, užitečným a dobrým pro nás nebylo; za to však
ona milost, kterou nám Bůh poskytuje, byt i později, než jsme
doufali, jest pro nás vskutku spasitelnou a blahodárnou.
3. „Modlitba jest jen jedna, než všechno zmůže“ Slovy
těmito Theodoret vystihuje duchaplné sílu a účinnost modlitby.
V míře mnohem dokonalejší pak na mši sv. se slova ta vzta
hují, kde před trůn Nejvyššího nepředstupujeme osamoceni
s nedokonalými a nuznými modlitbami svými, nýbrž kde
Ježíš Kristus prosí za nás a v nás a Sebe sama se svými zá.
slubamí neskonalými Otci nebeskému věnuje, an úkon obětní
obnovuje a tak zprostředkující přímluvu za lid svůj a za cír
kev svou přednáší. A tvrdí-li sv. Hilarius o modlitbě, že tolik
u_Boha platí, že Jej takořka nutí, by udělil milosti, o něž
prosíme, není věru dobra ani statku ani milosti v oboru ži
Vote Itozemského i nadpřirozeného, která, by nemohla. pro

“inductvím oběti prosebné dosažena býti. Jsou to ovšem mi
10?le
spásu duše potřebné a užitečné, kterých rozděluje
11041015.
mše sv. mezi věřící; tak hříšníkům:

dar pravé lítosti a

hlmnosti nad hříchy spéchanými, poznání nebezpečí a škody,
_. ze hříchu pro duši nesmrtelnou povstává; spravedlivým:

W081:

a sílu k dobrým skutkům, pomoc v boji proti po

mně; 1:91vlastní žfido'stivostivyvstávajícím, posilu na odrá
' . :
?pOhorsem tohoto světa jakož i vnuknutí zlého
Hoh toihržtíhšwt &oddanost do vůle Boží v útrapách a zkouš

___—.;
9457

iveta — všechny milosti, jichž nam nutno, by
A118-'in' Joannem.
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chom dobrý boj bojovali, běh života dokonali, na cestě spásy
do konce vytrvali & korunu života věčného si zasloužili. Dobra
časná, & statky pozemské rovněž dosaženy bývají v prosohmf.
oběti mše sv., poněvadž zaslíbení Boží modlitbě platí:-í;
„Proste a bude Vám déno“, bez vyjímky jest vyrčeno a umí
sv. hlavně přísluší, a církev sv. v modlitbách při mši sv. i ..
takové dary k Bohu volá. Než nelze o ně prositi tak nep-„l
míněně a' čekati jich tak neomylně jako dobernadpřirozený-h,
která vskutku a vezdy svou blahodárnou působností jako lu
ková se osvědčují, nýbrž jen s tou podmínkou, slouží-li ke spásu:
a prospívají-li blahu duše naši, poněvadž by jinak nebyla nám
na. prospěch, nýbrž na škodu. „Neví nemocný, co by mu prn—
spělo; vi to však lékař, jenž jej léčí,“ *) dí sv. Augustin,
když poukazuje

na modlitbu

o časné & pozemské věci & nu.—

pomíná, bychom neskonalé moudrosti a dobrotě Boží pom-
chali, zda a. jak a kdy nás vyslyšeti hodlá. „Když vy, jsoum
zlí, dobré dary dítkém svým uděliti umíte, oč více vaš nebeský
Otec dá ducha. dobrého

těm, kteříž o něj prositi budou“,*""")

tak ujišťuje Božský Vykupitel a dodává. důvěry a naděje, žv
i v životě časném nikdy se nám nebude nedostavati, což nám
vskutku a v pravdě prospívá.. Kdykoliv o něco pozemského při
mši sv. prosíme, nežádejme jen naprosto tohoto daru, nýbrž
jako prostředku a podmínky k plnění povinností vyšších a
konaní spásy duše své.
Nezmůže proti církvi ničeho ani peklo s celou zlobou
svou & útoky sveřepými, dokud se přináší oběť. prosebné na
oltářích a na Bohu se vyprošuje síla a moc nezdolná prnli
nájezdům.t_ě__mto. Nepořídí svět od Boha se odvrátivší ničehu

s pokušenimi a'pohoršeními i nejluznějšími proti oněm zbož
ným křestanům, ktěší opory a útočiště při mši sv. hledají,
kdež na prosby jejiclř dostává. se jim milostí dostatečných
proti nepřátelům těmto.Nezviklá, ani nemoc, ani bída, ani
nezasloužené pokoření důve
bohulibé v oněch duších, které
ve mši sv. skládají veškeru aději svou. Ve všech potřebách
*) Sv. Aug. Tom. 8. cap. 22.
'“) Sv. Luk. 11, 13.
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i těla, v nouzi & bídě, v pokušení, zármutku
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a v souže

níOhani u jednotlchův ani u cell-, spolecnosti nelze nalézti
vydatnější pomoci a jistějšího léku nade mši sv., která Syna
Božího jako orodovnika našeho se všemi zásluhami Otci ne
beskěmu představujíc vyprosí pokaždé, čeho třeba, jakož stkvělě
účinky její líčí církevní chvalozpěv: „O salutaris hostia, quae

pandis cpali ostium, bella

muthož

premunt

hostiha, dá robur, fer

tedy výsledku příznivéhopři modlitbách jíst si býti

chce, necht netoliko se modlí pokorně, zbožně, vytrvale a do
vůle Boží oddaně, nýbrž necht spojí. a sjednotí vroucí prosby své
s obětí prosebnou, kterou Syn Boží ve jménu všech věřících
přináší; tím zabezpečí sobě, že nezůstane oslyšen. „Modlitba,
dí sv. František Salcský, kterou s Božskou obětí sjeancujíce
konáme, má nevýslovnou moc. Duše dochází její pomocí ná
plně milostí; dopřáno ji, jako nevěstě v Písni písní, by spo
lehla na ženicha svého, který jí tak bohatě libovůní a du
chovnimi'útěchami oblažuje, že jako sloup dýmu z vonných
masti, myrrhy a vzácného koření k nebesům se vznáší“.*)
Uvažuj. napomíná sv. Alfons, kterak Bůh modlitby kněží při
mši svaté snáze & rychleji vyslyší, než kdykoliv jindy. Roz—
dávát On sice milosti své v každé době, kdykoliv o ně pro
Zůalnhy Ježíšovy požádán bývá, než po čas mše sv. rozdává
jev míře mnohem hojnější; jsou totiž všechny modlitby naše
NOVÉ-zahy& podporovány modlitbami Ježíše Krista a nabývají
tím nesmírně veliké mocí, poněvadž Ježíš jest nejvyšším Vele—
knězem, kterýž sebe sama v této oběti přináší, by nám mi
losti vymth Doba, kdy se mše sv. slouží, jest onou hodinou,
“P Pán na. trůnu milosti zasedá, k němuž dle napomínání Apo
štolova s důvěrou přistupovati máme, bychom smilování došli
“'milosti nalezli ve veškerých potřebách svých. I svatí andělé
Šókají 8 dychtivostí na mši svatou, by mohutnějí a. účinněji
F_Hmluvysvé za nás přednášeli; což při mši sv. se nedosáhne,
žollo 3 těží v jinou dobu se nám dostane **).

\

ŠÍP), Pllilothea, 2. díl, 14 hlava.
.“., Yorboreitung auf die hl. Messe 5. Betrachtnng.

&)

Dr. R. Špaček,

O mši svaté.

Kdo zbožně a horlivě mši sv. slyší, stává se do ji,-„
míry účast-ným oněch stkvělých úspěchů, které V Následm'in.
Krista Pana se vypisují knězi mšisv.s1avícímu: „Bohem-(ivf.
anděly obveseluje, církev podporuje, živoucím pomáhá, zemi-„„
]ým věčný odpočinek & sobě všechna dobra získává“ '7). (n],
měna. to přestkvěla za námahu a. oběti, které s návštěvou mg.:
sv. snad spojeny býti mohou.
Podilnici na užitcich mše sv.

Kdo znamenité účinky oběti mše sv. poznal, kdo i'm-h
vznešeného, k němuž oběť tato směřuje, Boha předůstojni
oslavujic a Nejvyššímu přiměřené diky vzdávajíc, povážil, kal.
na působnost a sílu, kterou projevuje, věřícím na, Bohu mi.
losti a darů vyprošujíc jakož i smír a. smilovaní vymálmjir
popatřil, toužebně tázati se bude, komu užitku tohoto tak lm.
hatého ze mše sv. plynoucího se dostává a kdo tak'jest blaža-n
že dobra, která, Bůh se zřetelem na mši sv. uděluje, obdrží?
Bohoslovci podmínky, na nichž podíl na užitcích a dobra-vl
mší sv. rozdávaných závisí, stanovíce, se poněkud v nahledevh
svých rozcházejí. Jedni **) zastávají mínění, že třeba nějakým
způsobem spolupůsobiti, by se oběť. přinesla, at se za dotyčné
přináší čilí nic; jiní zase ***) toho jsou názoru, že obět potud
jen prospívati může někomu, jak a pokud se za něho přináší
Oba však názory nerůzní se tolik, že by se nedaly v jeden-?,
sloučiti. Jsou totiž, kteří spolu s knězem mši obětují anobr
k oběti jakkolív___přispívají, po většině i titéž, za které se. obě1

přináší.

“\

...........

"

Na mši sv. třeba v této příčině patřiti jednak s tohr
stanoviska, že táž jest obětí Krista Pana, Syna Božího; noi
i zaroveň nejvzácnějším a nejstkvělejším bohoslužebným úko
nem, který církvi Kristus Pan odkázal, by se tamtéž po všechny
')
*)
*")
+)

Imit. Christi !. IV. 0. 5. n. 8.
Suarez disp. 70 aect. 8.
Pasqualigo, de Sacrif. N. T. q. 57. 60.
Viz Gihr, Mcssopfer str. 161.
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věky 'konal. Tento odkaz Kristův při poslední večeři
kněžím novozákonným (apoštolům) odevzdaný slouží ke
blahu & dobru církve, čehož i věřící, kteří na oběti této
účast mají, rovněž nabývají. Než kněží, kteří výkon tento
řesvatý u oltáře provádějí a v nejužší styk s obětí vstupují,
nemohou býti pomínuti, kde užitky mše sv. se rozdávají.
Ugitky této přesvaté oběti ve tři třídy rozlišiti dlužno, a sice
I. na ty, které se dostávají církvi a věřícím, a všeobecnými
(genet-aloe)slovou; dále II. na ony, které knězi jako obětníku
ve vlastní prospěch přináležejí, akteré uejzvláštnější (specialis
símus vel individualis fructus) se zovou; než III. ze mše sv.
řinou se též užitky, kterých kněz jako zástupce Kristův a
rozdavač tajemstvi Božích nabývá a jež buď sobě anebo jí
ný-mpřivlastniti oprávněn jest; tyto pak zvláštními či pro
středními (medii) nazvati dlužno.
I. 1. Mše sv. zjednává. bohatého užitku církví sv. Kněz
je cirkvi zmocněn, by obětoval, a to za obec či společnost.
„Každý velekněz . . . . pro lidi se ustanovuje . . . . by dary
přinášel a oběti za liříchy“*). Kněz mší sv. přinášející jest
sice obětníkem jisté obce křesťanské, než zároveň knězem a
sluhou cirkve, kterouž u Boha zastupuje aza kterouž obětuje.
Oběti přinášeti, tot vlastním úkonem kněžským, an jen ten
knězemse stává., komu pravaamocí této se dostane. O hojných
milostechadarech, jakých církev sv. ze mše sv. nabývá., každý
Přesvědčí'se, kdo pozorněji na modlitby mešního kanonu po
hledne', v němž se kněz výslovně modlí za všechny „pravo
věřící & vyznavače katolické a apoštolské víry“; po pozdvi

kteří Musí—Pána,

by vzpomněl „sluhů aslužebnic svých,

.“ znameni víry nás předešli'í; & opět: „jim a všem

V .K-l'letuodpočívajícím dopřej místa občerstvení, světla a po

ŽĚ“ Prosby, tyto přednáší kněz ve jménu a na příkaz církve,
nh úmysl Olrkve projevuje, by užitek mše sv. všem dotče—
__ae PřlVIastnil. Církev má. jistou záruku, že prosby tyto
...-„?,WBIyĚBDy, poněvadž jako nevěsta Krista Pána důstoj

M v_lmeěenése těší a nemůže býti s modlitbami svými od
..W—Qd Onoho, který krví svou církev učinil snoubenkou
VĚŽE. 5. 1.
11
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svojí (srv. Zjev. sv. Jana 20, 28). Jistoty, že dosáhnou im,.
dlitby tyto úspěchu příznivého, dodává cirkvi dále i i'm-m]
prostřednice, kterýž mezi Bohem a lidstvem zastává &.pian-,:
moci úřadu tohoto mši sv. obětuje, dále pak i llvvýsltnná
cena obětního daru, jenž se Bohu Otci přináší*). Rozlévú x..,
proud milostí ze mše sv. vyvěrající v celé církvi a do sl'clu-i
všech vniká; v duších spravedlivých zůstavuje zřejmé st.-.m
blahodárné činnosti, než nepomíjí ani duši ve hříších i'ipíci.-l._
by je k pravé lítosti a smíru s Bohem pohnul. Blahodárnc'- &
spasitelné účinky mše sv. prospívají církvi v boji proti ne.
přátelům a pomáhají ji kvitězstvím stkvělým, aby vezdy lllln-i
pekelné zdolala.
Úspěchy prací a bojů, kterých církev pro víru a hlulm
svěřených duši podniká, podmíněny jsou vytrvalostí, obezi-p.
losti, jakož i důmyslem těch, kteří za vůdce v bojích a ná—
mahách těchto věřícím jsou dáni. Jest to především palwž,
cirkve Kristovy hlava nejvyšší, za jehož praporem veškwři
pravověřící pro pravdu a právo bojují a jehož rozkazy a po

kyny pro všechny ostatní povždy jsou směrodatnými; jsou to
biskupové, které ustanovil Duch sv., by řídili církev Boží.
jakož i kněží, kteří s biskupy o spáse duší svěřených prac.-uji
& vinici Páně vzdělávají. Vůdcům a. strážcům věřícího stádue
stále jest nájezdy protivníkův odrážeti, posměch, urážky &
podezřívání trpěti; ve mši sv. pak vlévá Syn Boží všem pra
covníkům svým, které ve světa širý obor poslal, sílu a. odvahu,
než i opatrnost a ostražitost, kterou by pohoršení odvraceli :!
zla zamezovali.
2. Mše sv., která nekrvavě předvádí na oltáři oběť Krk-ra
Pána na Kalvarii, pro ívá i těm, kdož k církvi nenáležcjj;
Jako se Syn Boží za hříchy ce '

'

"

' 1,1.„dal

a za spásu veškerého lidstva krev svou nejdražší prolil, mk
prosí ve mši sv. i za ty, kdož ve stínu smrti prodlévají, by
jim světlo sv. víry zazářilo; prosí i za ty, kteří pobloudivšť
opustili církev pravou a v bludu a zášti proti církvi trvnjiv
by se vrátili v náruč pravé a. Bohem zřízené matky VŠ.-cl!
*) Srvn. Wilmers, Religionsbnch IV. Bd. str. 573.
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duší věřících. Mše sv. dá se po této stránce milosti přirovnati
ke slunci, o němž Žalmista (18,1) dí: „Z nejdalšího nebe vý
chod jeho, oběh pak jeho až ke konci nejzazšímu a není,
kdo by se před žárem paprsků skrýval.“
Sv., František Saleský častěji doznával, že více kalvín

ských bludařův ve provincii Chablaiské obráceno bylo pomoci
mší sv., které za ně obětoval, než výmluvností a stkvělými
vlohami světcovými. Ze mše sv. vytryskují zajisté paprsky
milosti, které vnikají i v srdce zbloudilé a zažehají tam světlo
Pravdy, jakož i zmužilosti dodávají, by bez bázně pravdě a
Přesvěděení svědectví se dalo. V tomto zřídle všech mi10sti
nalézti lze přečasto původ ano i průběh návrat-u nekatolíků
v lůno církve katolické, jenž by zůstaljinak nevysvětlitelným
a nepochopitelným úkazem.
3. Užitku tohoto, tak zv. všeobecného, získává církev sv.
z každé mše sv., v níž v předni řadě Syn Boží, naš přímluvce
u Boha, za nás prosí a s jehož všemocnou přímluvou církev
modlitby své sjednocuje. Není ani třeba knězi mši sv. obětu
jícímu vzbuditi zvláštní úmysl, má,-li se užitku tohoto církvi
dostati-; dostači pouze svědomité a přesná, služba obětnikova
u oltáře, by se ho církev stala účastnou. Hojnějši miry nabý
vají pak užitku toho věřící ve stavu milosti Boží se nachaze—
jící, poněvadž jak s Bohem, tak s církví jsou spojeni, nežli
tí, kdož od zřidla života nadpřirozeného se odtrhli a ve
hříchu těžkém žijí. V srdci spravedlivého není zajisté netoliko
žédné Překážky,.jež by-obmezovala dokonalý vliv milostiplné

Wa"

sv. 8.odlučovalaod pramene života nadpřiroze

0; Syna Božího, ba tam větší jest Vroucnost a zbožnost, a
proto i větší schopnOst pro užitky mše sv.
_
Duším hříchem těžkým stíženým dostává se užitků těchto
Jon.“POÍ'O,poněvadž jsou ratolestmi uvadlými na stromě církve
“f'—3 Odumřelými údy na tajemném těle Kristově, do nichž
ŽIVot duchomi jen po skrovnu prouditi může, ač možná—li
bec _unich cesty nalézti, po níž by se obrácení hříšníkovc

mm

Na užitcích těchto nemaji podílu z církve vyobco

““i-Poněvadž trest tento zbavuje všech milosti a statků du
- -.

11,kterých církev skýtá. Ve formuli, kterou se přijímá,
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z církve vyobcovaný, výslovně se tudíž dí: „uvádím tě v účast.-„_
ství na, církevních tajemstvích“ *).
Že mše sv. těm věřícím více milost-í skýtá, kteří s km;..
zem obět přinášejí & v jistém smyslu jsou spoluobětníky, již
dříve bylo řečeno. Bohatších užitků zasluhují zajisté věřící, líh-H
mši sv. nábožně slyší. poněvadž k prameni veškerého život„
duchovního blíže přistupují a proto z něho hojněji Ilapuju-ni
bývají. Za tyto spoluobětující kněz výslovně se modlí u Za
všechny kolemstojící a. za všechny přítomné, apřivlast-ňujojim
zvláštních milostí, kterých ostatní nepřítomni získati nemohum
I v této příčině jest příprava., zbožnost, Schopnost měřítku-m
osvojení si milosti nabízené.
4. Snahou neustálou všech věřících má tudíž býti, hy
mši sv., tomuto přebohatému pokladu milosti a dober, cn nuj
častěji přítomni byli **). Svatí á světice Boží dobře znali pm.
středek tento, jímž netoliko sobě prospěti a, znamenitý-nh
úspěchův v životě ctnostném dodělati se lze, nýbrž i vsu-m
živým & zemřelým prospěchu hojného získati možno; Prutu
horlivě & vytrvale na. mši sv. chodili & když vicekráte za clen
oběti nekrvavé obcovati mohli, nadmíru štastnými se cítiliWĚI.
Kdo mši sv. slyší, nezjednává jen sobě požehnání huj
ného a. milostí potřebných, nýbrž je dobrodincem i Všw'h
ostatních věřících, kterým na základě obcování svatých podílu
na dobrém skutku tomto se dostává., jest i zachráncem u—
u
svoboditelem duší z očistce, kamž krůpěje krve Kristovy se
řinou a. plameny útrap zažehnávají. Kolik to důvodů a. |w
hnutek, by každý věřící ve mši sv. spatřoval štěstí a. bohatství
své, útěchu á rozkoš, pomoc &. úlevu svou a. celého křesťan
ského světa,!

*)Pontiňcale
Romanum:
Ordo
exam,

„..-l

restituo te participationi ecclesiasxicorum sacramentorum.'*
**) Sv. Václav byl neunavný a. obětavý. kdykoliv jen k oběti přes-vah"
přispěti mohl. Též sv. Alžběta. sv. Ludger, první biskup v Munster“
"**) Tak sv. Ludvík, kral francouzský, denně i třikráte mši sv. obcoml “
vůči dvořanům, jimž přílišnou ztrátou času nábožný zvyk králův F?

býti zdál, se takto vyjádřil: „Jak starostliví jsou pánové. K(lyb.wh
jednou tolik času na. hry a lov věnoval, nikdo by mi nevytýkal.“
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II. 1. Kněz mši sv. obětující nabývá užitku, kterýž to—
likO jemu přináleží a nikomu postoupen anebo přivlastněn
býti- nemůže (užitek nejvlastnější či nejzvlaštnější); est velut
“do 'umnanens, quae nequit ab agente ad alium transirc,
dí Benedikt XIV. (de syn. V. 9. n. 4.). Čím bližší je styk
&obětí touto nekrvavou, čím účinnější účast při mši sv., tím
bohatší milosti se spoluobětujícím přivlastňují. Dle pravidla
tohoto měří se užitek, jakého věřícím ze mše sv. se dostává.
Tim větší platnosti míti bude zásada tato u obětníka novo—
zákonného, který svatost-ným svěcením jest oprávněn, slavit-i
tajemství novozákonné, v jehož ruce je poklad tento uložen
'a,který službou svou, slovy a úkony předepsanými obět mše
sv._umožňuje a provádí a nejblíže se tudíž u pramene spásy
a blaha nachazí. Což přirozenějším, že kněz v první řadě. a
způsobem nad jiné bohatým omilostněn býva. Vykonávát ne
toliko dobrý skutek a bohulibý úkon, jemuž rovného býti ne
může; zjednava zároveň více úcty aoslavy Bohu trojjedinému,
nežli by nebesa i země službou svou a chvalami svými s to
byly; přináší i dar Hospodina nejvzácnější a modlitbu a.prosbu
nejúčinnější: a za to by neměl býti odměněn od Toho, jenž
znelíbil,- že cokoliv jsme učinili z nejmenších bratří, Jemu
jsme učinili? Kněz jest zajisté od Boha vyvolen a povolán,
by udržoval nejsvětější obět v církvi. K tomuto účelu jest
POWŠOGD,
&.proto více, než všichni

věřící, jest oprávněn k mi—

lostem v oběti mše sv. uloženým. Užitek tento jest jednak ex
0153?0Operato, totiž jedině ze mše sv. plynoucí &.knězi, v němž

není žádné závady, přináležející. Dále i jako úkon nadpřirozené
“Slabý knězem prováděný ex opere operantis mše sv. užitku
kněú' Bkýtá, který dle zbožnosti, vroucnosti a svatosti knězovy
se řídí; tento pak jako každý s utek po své zadostučinné a

WWŠ
,

(impetratoria) strance

-.Tak vysvětliti jest

ohu i za jiné obětován býti

sto z Decret. Gr. c. 91. C. V. q.

1'._QM qua-uto dign—íeres sunt (sc. sacerdotes),

„umu-tíhne,

tanto

facilius

pro quibusclamant,exaudientur(kteříž[kněží]

.-.-.'=Řl“0u._h0dnější,tím v potřebách, za něž prosí, snáze budou
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2. Kněz, jenž užitku tohoto, ze mše svaté zvláště Pro
něho určeného nabýti má, musí býti náležitě připraven: s\—a_
tost života, čistota srdce, zbožnost, vroucí láska, svědomím a
zevrubná služba u oltáře, třeba nebyly zřídlem, z něhož vy.
věrá užitek onen, jsou dojista podmínkou, za kterouž ho zi—
skati lze. Příprava tato podává knězi přiměřenou nádobu, ln
2 bezedné lůně milostí čerpal. Sněm Tridentský *) jen užimj,
knězův na zřeteli má, an požaduje, by kněz co největší [n'-(zi
o to měl, by mši sv. 8 nejvoucnějši pobožnosti & čistotou své.
domí přinášel. V témž smyslu zní též příkazy četných snů-mí.

provinciálních. Příprava tato vidí se sv. Bonaventurovi býti
tak nutnou, že již o tom knězi pochybuje, zda. hodně Sloužil
mši sv., když se skrovnou přípravou a. úvahou toho, co konati
hodlá, přistupuje k oltáři (de praep. ad Miss. ó.).
Přípravou na mši sv. jest veškeren život knězův od svě
cení až do smrti; slova a skutky, myšlenky i žádosti služeb
níka Božího jen k tomuto tajemství vztahovati se mají, a prutn
mají býti tak bezúhonný & svatý, by k nábožnému slona.-.n?
mše sv. nepomáhaly. Život kněžský nemá býti leč ustaviřnou
přípravou a neustálým díkůčiněnim ke mši sv. Vrouci zlmž
nost u, upřímnou lásku k Synu Božímu rozdmychá přede mši
sv. mocně v srdci kněžském rozjímání. Duch svatými pravdami u
poután, pouze tomuto tajemstvi se věnuje a. všem jiným sta
rostem u předmětům výhost (lá."'**).Úcta &vroucí zbožnost \'y

plyne z úvahy o tajemství novozákonném, kterou P. Avila
takto konával: „Konsekrecí Syna Božího na oltář svolati, ve
svých rukou Jej držeti, s Ním se baviti & Jej konečné ul"
srdce přijati se chystám.“ rl'l'ojího účelu nec t kněz předu mší
sv. pomní, radí sv. Bonaventura: „Boha ctiti, amátku smrti
Páně obnovovati & celé cirkvi přispěti a milosti í vypr-iosifi
Pozorný pohled na vlastni hříchy a. poklesky, i'ídi nad 110
skonalou cenou daiu Beránka obětního, úžas nad nevýslov'fl'O“
") Sess. 22. dec. de observ.
**) Znám jest výrok sv.Bernarda, který v sakristii přede mší sv. opakoval:
Starosti a úzkosti mé počkejte zde na mne; až se Domodlim, !: vám **
nevrátím.

_
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velebnOStíBoha trojjediného, tot plaměnky, z nichž mohutný
u! Pobožnosti & vro'ucnovsti při mši 'sv. vytryskne a, knězi
hajných milostí zajistí.

„\crmutiž

SP„ (» knězr ——volá, (_šhuig

nonf) '- pamětliv jsa. křehkosti své; Bůh nalezl oporu pro
tebe, která. tě učiní nepohnutelným a. kterou ti denně u oltáře
ukazuje: f'ru'mento et vino stabilivi cum (Gen. 27. 37). Nikdo
lidskou řečínedOVedevypraviti, jak bohatý užitek, jaká. z obě.
tovůní mše sv. . . . vyvěrají duchovní dobra“ “.
IlI. Mši sv kromě užitku naznačených, jak ve prospěch
církve &.věřících, tak ve prospěch knězo obětujícího plynou
cích, jiný ještě zjednává. se užitek. ( ) užitku tomto rozhodo—
vati jest knězi, zda jiným či sobě jej přivlastniti má.. Kněz,
náměstek Kristův u oltáře, „rozdavač tajemství & sluha, Kri
stův,'_*zjednává přesvatou obětí hojného užitku (t. zv. pro
středního), který dle svého úmyslu přisvojiti jest oprávněn
těm, za které obětuje. Tento poklad mše sv. ceny nevýslovné
svěřen správě a. péči knězově. Práva. a. moci obět sv přinášeti
nabývá. kněz svěcenim, & tím zároveň i pravomoci určovati,
komu užitek tento přivlastniti chce. Právo toto se svěcením
nerozlučně sloučené nemůže rovněž jako platné svěcení býti
ztraceno.

1. Věřícím, jimž dostati se má. užitku tohoto, jenž pro
středním se zove, potřebí, by kněz, jakožto správce milosti &
dober mše sv., jim přivlastnil či přisvojil užitek dotyčný.
„Socriíicium sub hac dupplici rationc, quatenus propitiatorium

mimpetratorium fructuin aliquein vel eíi'ectum habere potest
Buster ipsum cultum et ideo sub his rationibus proprie offer—tur
Pro aliqnof — dí Suarez de Euchar. (lisp. 78. sect. ]. n. 1.
(Oběť po obojí stránce jako smírné, & prosebná mimo poctu
(Bohu) i užitek skýtá & z tohoto důvodu se vlastně za někoho
obětuje). Modliti se věru mohou věřící k Bohu, aniž za svého
bližního modlitbu tuto obětují; prosba, tur zůstává modlitbou.
"30 sv. jest taktéž modlitbou nejúčin j/šíjakožto oběť Synem

mověnár—Ta—pa'
,')Roljímani

kněžská1, 180.

víš?-) Bv. Vavřinec Jusliuiani.

'.i prosebnouvůbeczůstala,
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i kdyby kněz při ní neprosil za určité věřící; právě tak „|_
stala by i obětí smírnou, za kterouž Synem Božím zřiz.-na
byla, kdyby se i nepřinášela v jednotlivém případě za břit-|.,
jistých věřících. Má-li tudíž býti prosebnou a smimou nim.-,'
za toho či onoho katolického křesťana, nutno, by kněz mai
sv. na tento úmysl sloužil a k tomuto účelu ji určil. Mše „\\-_
pokaždé zvelebuje a oslavuje co nejdůstojněji Boha trqijmli.
ného — tot účelem jejím prvotným a hlavním; má-li jiný
účel (tak: vyprositi milostí, odpuštění hříchů) zároveň dosah.“
býti, tu jest to zvláště knězi obětujícímu určití. Od jeho úmyslu
pak závisí, zda moc prosebná isíla smírná mše sv. ve pro
spěch oněch se sdílí, za něž se obětuje. Přivlastnění toto (appli
catio) rovná, se povahou svojí darování a stává se skutkmn.
když kněz úmysl vzbudil, jisté duši užitek dotyčný sděliti.
Umysl, který kněz přede mší sv. učinil aneodvolal, platí, byt'.
i při konsekraci živě mu na mysli netanul ; postačí, trval-Ii
habituálně (Benedikt XIV. de sacrif. Missae. II. n. 143). Úmysl
knězův musí býti určitý, zrovna jako zřejmě poznaňeno b_\'-I:.i
musí, komu dar nějaký uděliti minim.

Církev sv. vždy zastávala názor, že užitek jmenovaný
jistým a určitým osobám přivlastněn býti smí anebo odepiu-n
býti má; samostatným duchovním správcům pak nařídilaa').
tímto názorem se řídíc, by každou neděli a svátek za věřící
duchovní správě podřízené mši sv. přinášeli; tvrzení pak na
synodě „necírkevní“ v Pistoji, že „nezávisí na knězi, užitek
mše sv. tomu, jemuž jej chce přivlastniti, jakoby ze zvláštního
úmyslu žádný zvláštní užitek neplynul,“ papežem Piem \'I.
jako klamné, záhubné a odvážné poznaěi1a**). Sv. Otcové
zmiňují se o obyčeji tomto; týž zachovávají irozličné liturgie.
Učení toto shledáváme iv těch smutných př'padech, když
církev zbavila údy své užitku mše sv.. takto za té a tvrdn
šijné hříšníky trestajíc: úmyslu kněze, mši sv. ve jm u církve

*) Sněm Tridentský. sezení 23. hl. 1. de Ref.; Benedikt
„Cum Semper“.
") Auctorem tidei n. 30. Denzinger Em.-hit. n. 14.

XIV. v Bulle

Dr. lt. Špaček, 0 mši sutě.

89

„___—.

obětujíclho zůstaveno, mají-li určité osoby zbaveny & jiné
„se užitkem tímto mše sv. obdařeny byti *).
Za, koho kněz mši sv. slouži, tomu též užitek tento dle
úmyslu knězova přinéleží; ovšem s tou podmínkou, že duše
ona je schOpna, by ji užit—ckrent-o prospěl; ma—h se však tento

užitek i správně a řádně přivlastniti, nesmí býti zákazu cír
kevniho, jenž by bránil tomuto úkonu milostiplnému. Mše sv.
cirkvi jest svěřena, by se. tam po všechny věky přinášela;
cirkvi tudíž přísluší rozhodovati, kdo účastným pokladů & mi
losti z obětí nekrvavé státi se může a kdo dobra toho neza
sluhuje, -—v její moci dále jest, upraviti & ustanovovati způ
sob, jakým kněží užitek mše sv. přivlastňovati mají.
2. Za koho může & smí kněz mši sv. obětovati & užitek

prostřední oběti přesvaté přivlastniti? Za, všechny živé věřící,
spravedlivé i hříšníky, lze mši sv. obětovati; než i zemřelým,
kteří pomoci nejnutněji potřebují, mše sv. prospívá, pokud tito
v očistci prodlévají**). Za. duše v očistci obětuje se mše jmé
nem církve; za živé pak i jménem věřících, poněvadž tito
spolu s knězem mši sv. obětují.
Věřící na, zemí, jejichž duše jsou ve stavu milosti, jsou
účastni největšího podílu na, užitku mše sv.; dostélit všem
p0dminkám, jichž pro účastenství “na užitku dotčeném zapo
třebí. Proud milosti posvěcující, který ze mše sv. se rozlévá.,
Ozdobujesrdce spravedlivé novými zásluhami; proud milosti
napomáhající posiluje v dobrém, pobízí k vytrvalosti &pokroku ve
ctnostném životě. Nevadít žádná. překážka. v nitru spravedli
Věho blahému vlivu mše sv.; proto přináší pomoc & přispění

“ moh potřebách duše i těla. Když za hříšníky mše sv. se
Obětuje,nemůže jim tak bohatě aúplně sděliti dobra a, statky
"ši nemit duše hříchem těžkým stížená. ani tak připravena
am _PI'Otolik užitku schopna, jako duše spravedlivá. Zde však
W115,
by hříchy byly odpuštěny &milost Boží získána.,
m?l osvěcujíc & vůli k lítosti & úmyslu opravdovému povzbu
É'Qio,takže je pokaždé velikým pro hříšníka dobrodiním, po
,

._\—

._..
* :

kg),-mmm

1. e. IV. an .eu-.570.

cue— Trid. Seas. 22. cap. 2. et (:.-11.3
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něvadž ke kajicnosti za hříchy důrazně vyzývá. a mysl Slil'nu_
šeností naplňuje, zároveň pak i síly a odvahy skýtá., by se
věřící z pout hříchů vyprostil.
3. Mše sv. přináší se však Bohu i za ty, kteří nenálužejí
k církvi, než toliko všeobecně a. nepřímo, vezdy pak pour/,e
jménem církve sv. Církev prosí při mši sv., by víra pravá
vezdy se šířila, rozkol a blud byl vymýtěn asvornost v církvi
vládla; užitek z modliteb těchto má. netoliko ona a lidové
její, nýbrž i nevěřící, bludaři a rozkolnici, poněvadž jim proto
Bůh popřává. milosti hojné, jíž by pravé církvi Kristově při.
vtělení býti mohli. Církev sv., království Boží na zemi, pnd.
poruje zájmy své a šíří državu svou, když i nevěřících a blu
dařů při nejsvětější oběti vzpomínajíc ujímá se i účinně-.a
laskavě pobloudilých duší; v té snaze pokračuje, která, BUŽ
ského Pastýře všech duší bez ustání vodila, by i ony ovečky
v ovčinec církve pravé přivedeny byly, které dosud nenále
žejí k němu, a byl jeden ovčinec a jeden pastýř. Pří mši sv.
dovoleno knězi, by prosil a modlil se za. dobra a milosti clu
chovní, jež by oněm, kteří členy církve nejsou, prospěly, aby
bludů se zřekli a spásy v církvi pravé hledali; o časná,dobre?!
ve prospěch jich se jen pod tou podmínkou modlí, aby
byla pobídkou k obrácení se nebo k návratu v lůno církve
katolické. Kněz, když za nevěřící a nekatolíky mši sv. 8 úmy
slem zmíněným obětuje, řídí se vznešeným příkladem Ježíše
Krista, jenž za, všechny bez rozdílu zemřel; jedná, i zcela dle
úmyslu církve sv., která, jej ve jménu svém k oběti oprávnila
a kalich s vínem za této modlitby obětovati káže: „by kalich
tento sc vznesl za. spásu celého světa“; zachovává. i příkaz
sv. Pavla, který vyzývá, „by prosby, modlitby, přímluvy 3
díkůčinění se dály za všechny lidi, krále a všechny vrchnosti.
abychom klidný a tichý život vedli v bohabojnosti a pom-str
nosti“ **); řídí se dle slov Tertullianových, která napsal.
když ještě pohanští císařové vlád-li v Římě: „ ětujemc za
blaho císařův“ Jest a bude vroucím přáním cir . by ""
*) Muller, Theol. moralis III. díl str. 14. Suarez. De sacr. disp. 78. Se..-L')
") Í. Tim. 2, 1, 2.
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nejVÍce duší ve 'víře pobloudilýcl1,'1'ovněž i od pravé matky
,dtrženýdl; k Ill se vratilo, a prani toto by nemela Božskemu
ženicha svému přednášeti? Což divu, že na svátek bl. Petra
Kanisia církev Boha. prosí, by „napomináním a příkladem
(světce tohotO) srdce zbloudilých se ke spáse obrátila“ *).
Rozhodla tak kongregace S. Ql'ňcii na předloženou pochybnost,
„že dovoleno za nesjednocené Reky ano inevěřící mši sv. obě
tovati ano i stipendium přijati, s tou však podmínkou, že se
za obrácení na pravou víru mše sv. obětuje. (S. Congregatio
Ofňcii die 19. April. 1537, quam resolutionem P. M. Gregorius
XVI. approbavít, et decretum ejusdem Congregatíonis de die 12
Julii 1865) Za vyobcovane' z církve, s kterými věřícím obco
vati zapovězeno (excommunicatí vitandi), nelze mši sv. slou
žiti; kněz jako osoba. soukromá. smí ovšem při mši sv. pama
tovati na vyobcovaného, může i za. něho se modliti, by na
lezl slitování Božího**).
Zcela různým jest, při mši sv. za někoho se modliti, a
mši sv. za někoho obětovati. Modliti se při mši může kněz za.
každého bez rozdílu, poněvadž je to dobrý skutek, o kterém
jedině původci jeho rozhodovati přísluší; jinak však na mši
sv. pohlížeti třeba***).Tato jest isvátostným prostředkem, který
podléhá.správě církve sv.; může tedy jen za ty býti oběto
vána, kde k tomu církev sv. přivolila. Církev však vyobcovaným
této duchovní výhody poskytnouti nemůže, poněvadž by své!
Vlastní zájmy poškozovala a. trest vyobcovaní bezúčelným či
mla. V tom právě vyobcování z církve záleží, že se zbavuje
trestem stížený všech dober &.výhod církevních a na. roveň
80 „pohanu & veřejnému hříšníku“ staví.
Za Vyobcované, s kterými věřícím obcovati je dovoleno
(B'Xcommunícatitolerati), smí i mše sv., ovšem jen jménem
cukVG. obětována. býti. Věřícím není zapovězeno s těmito vy—
obcovanými obcovati v bohoslužebných úkonech, lze tedy
Zlíně i modlitby veřejné, ano i obět konati +). Všichni tito
.? "Ut GÍUSmonitis el. exsmplis errautium corda ad salutem resipiscantJ'
___) SV; Alfons Lib. vr, n. eos. Lib. vu. n. 162, 163.

WWmmch—WW
mier, Theologia moralis m. an m.

,

Lib. vr. u. 309.
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jak nevěřící, tak bludai'i a rozkolníci, jakož i vyobvovaní, |nln.'.|,_,
a. celého užitku ůčastnými se státi nemohou; vczdy však l'i'i
takové applikaci mše sv. vystříhati se jest knězi všeho, „. I),.
pohoršení u lidu věřícího působiti mohlo.
„
4. Za zemřelé katolické křesťany obětuje se dále mšc-“.“
poněvadž vliv a účinnost její spásonosná zaujímá čas i věcí...,j
a vniká až za. hrob, do očistce. Jedině za duše v očistu-i ...;..
sv. se přinášeti smí, poněvadž zavrženým do muk pckvln_\'-._-|,
prospěti nemůže a oslavení v nebesích ani smíru ani ('n'-im
nepotřebuji. Ti totiž, kteří v největší bídě a. nouzi se na.-há.
zeli, byli miláčky Kristovými, jimž přispěti pospíchal. Církev,
duchem Kristovým se spravujíc, od dob apoštolských a dl.,
„podání apoštolského“ *) za duše v očistci, které spravedlnnsti
Boží odevzdány,
by dluhy splatily,
na pomoc a při—
spění se strany církve a věřících s toužebno stíčekají, mši sv.
přinášela. Již za času Tertullianova bylo zvykem, jak dosvědf-uja
týž, za zemřelé a o slavnostech mučeníkův oběti přináší-ati.

Sv. Jan Zlatoústý zanechal vzácné svědectví pro tento sim-n.
bylý a překrásný zvyk: „Nebylo bez důvodu již Apoštoly n
stanoveno, by, kdykoliv se sv. tajemství slaví, památka ze
mřelých se dála; věděli, že jim to na prospěch jest. Když iv.—<he

ren lid ruce k nebesům pozdvihuje a obět sv se přináší, jak
by neměl býti Hospodin k milosrdenství pohnut ?“ (In Elnisl.
ad Phil. hom. 3. n. 4.) Vydatnější přímluvy za zemřelé mld-'
mši sv. církev nemá, účinnějšího prostředku nežli mši sv. nc

zná; obětovala a obětuje tudíž Bohu smírnou krev Syna ln
žího a krátí & ulevuje muka duší v očistci a brzké osvobozeni
jim vyprošuje; — učí proto církev sv., že mší sv. hlavu!: a
co nejvíce duším v očistci se prospívá. ——Více tedy vyclá a

působí mše sv., nežli přísné posty, hojné almužny a vroucí
modlitby, které ovšem taktéž skýtají úlevy emřelým v očistci
uvězněným, než daleko jim nejsou takovo _úlevou, jako
mše sv. Mše sv. splácí jako smírná obět tresty - né zbyli-*:?
jež duše od nebeské slávy zdržují, nabízí aobětuje
náhrad“
*) Conc. Trid. 80.58.22. cap. 2.

“') Srvj. Gihr 1. c.
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zs dluhy tyto neskončené zásluhy Ježíše Krista, (cimz muj
W, kterýCh by jim jinak podstoupitl bylo, zabráníme; nez
vyprošuje .ja'ko prosebna" obct uleyy v utrapsch ocnstcoyych
j&kOži hojnych milosti, jimiž by verici k horlivé PomOCIdu
ším povzbuzeni byh.
.
Kolik úlevy & pomocr každá. mše sv. duším v očistci

Poskytne, jakož i oč čas pro útrapy očistcové zkrátí, nám není
známo, poněvadž Bůh, v Jehož neskonale moudrých úradcích
to skryto, ničeho podobného nám nezjevil aniž církev k věř-ení
nám ustanovila. Církev sv. nemá, takové přímé abezprostřední
moci nad zemřelýmí v očistci, jako nad živými na zemi, že
by svétostnýmí prostředky mohla. pouta hříchů a trestů roz
vmti; byt onino na. základě obcování svatých s věřícími du
chovní páskou modlitby apřímluvy spojeni zůstali, smrtí přece
zcela Bohu nejvýš spravedlivému jako zajatci na milost vy
dáni jsou, by výkupné složili; výkupné toto pouze Bůh sta—
novíti může. Církev užitek ze mše sv. za tyto ubohé své
dítky Bohu podávajíc prosí, by dušičkám v očistci dle Svého
neskončeného milosrdenství polevíl a. odpust-il Není tudiž zby
tečno i častěji mši sv. za. jednu & tutéž duši v očistci oběto
vati, poněvadž tím více se duší v očistci pomůže & muka její
Míří; což i o, té mší sv.jest říci,která privilegovanou sluje pro
Výsadu oltáři anebo osobě knězově udělenou*. „třebas bylo
úmyslem toho, jenž odpustky tyto uděluje, plnomocné odpustky

Wytnouti,

které by duši z očistce vysvobodily, přece.když

se, Zi"9591má, na účinek odpustků, rozuměti dlužno jen takovou

mim-ijímá je přiměřena úmyslům & milosrdenství Božímu“.
BV—
za, všechny zemřelé se obětuje, kteří jako údové cir
kVe zemřeli; o všech těchto předpokládá. církev sv., že jsou
hui V nebeské slávě, anebo že po odbytých trestech očistco
_W011 téže se účastnými stanou.
,5. Za ty, kteří mimo církev žili & zemřelí, mši sv. obe
mptr-nelze. Neobcovalí jsme: s nimi, dokud byli na živu,

m-Mmáme ani po smrti s nimi obc /ti, dí Innocenc III.
(bv/12x, lib. 3. tit. “ZSJ/„New sak ani srovnati obětování
“\

___

....................

“Hm
'
.; .-_ srozhodnutí

Congreg. Indulg. ze dne 28. července 1840.
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mše sv. za takové nebožtíky s výslovným učením cirkh- „__
o nevyhnutelné potřebč pravé. víry k dosažení spásy wir-„(.
což znOVa potvrdil Rehoř XVI. dne 19. července 1842 ve hr.-v;

biskupu Augsburskému, jakož iv

Breve opatovi v klást-+,.

Scheyemském; v témž smyslu zapověděli to i provinciální >ll|_'-.
mové v OstřihOmě v r. 1858 *) a v Kaloči r. 1863**). ?. ni.-|,Ž

prvý na list papeže se odvolává. Z téhož důvodu vydala —\l"'—
štolská Stolice nařízení, by při mešních zaduších za rmli„_\_-_

jejichž členové mimo příslušníky cirkve katolické i jiný-„l
křesťanským vyznáním náleželi, výslovně se podotklo, že nn.,
sv. jen za zesnulé katolíky obětována býti může. Dokavaul
nekatolíci byli na živu, byla, kdykoliv se mše sv. za ně „hó
tovala, aspoň naděje, že se v lůno církve pravé vráti, což
však po smrti je vyloučeno. Kněz ovšem jako osoba soukromá
i za tyto duše modliti se může při mši sv. a mimo to zemi-eli
mimo lůno církve pravé mají účast na užitku, kterého jim se
dostává, když se za všechny duše v očistci mše sv. obětujv.
Církev sv. po všechna století svého trvání péči něžnnu
a pomoc vydatnou skýtá. duším v očistci, čímž lásku, kterouž
ani smrt přervati nemůže, dítkam svým prokazuje. Z mysli
příbuzných, přátel a známých zmizí brzo památka na zemi-u
lého; církev však neopouští těch anezapomíná na ty, kteří milo—
srdné přímluvy potřebuji, a věnuje jim častou vzpomínku. ('"
nejdražšího a nejlepšího má., podává. Bohu za ubohé dítky
své ; a by zvýšila účinnost proseb svých, spojuje a opírá je.
o mši sv., kterou tak uspořádala v obřadech, by byla co m-j
mocnější přímluvou za duše v očistci. Starostlivé a milujíví
mateři všech věřících, trpějících pak v očistci především, nu:
stačily mše sv. na den pohřbu, třetí, sedmý, třicátý a výrořllí
den po pohřbu ustanovené; ve své vynalézavě péči ustanovilil
(len věrných dušiček, by na všech oltářích úpěnlivě push!
za zajaté a útlapami stížené duše se přednášely, které by ||l'll
trůn slitovaní a milosti Hospodinovy předstupi íce k (lobln'l'
vemu odpuštění trestů časných duším těmto
nakloníly
') Decreta conc. Strigoníensis an. 1858 Collect. Lac. tom. V. p. 87:
**) Decreta conc. Colocensis an. 1863 Collect. Lac. tom. V, p. 718.
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Jů trva-1011_a pravou

útěchou to , pro věřící na zemi, když
čení jsou, že. nczanrklaupmnínka na milovane příbuzné,
- fútóle & známé, kteříž neúprosnou smrtí jim byli vyrvání;
.ak mocnou pro ně pobídkou, by súčastnili se často a nábožně
obětitéto. Oddanost a přítulnost věřících k cirkvi i tím vě
domim se upevňuje, že nezůstanou po smrti bez pomoci a pří
mluvy; a byt místo, kde zesnulí, od domova daleko a hrob í
neznámým zůstal, církev skrze sluhy své oběti přesvatou í
jim přispěje a úlevy vyprosí. Kdyby jen toto dobrodiní bylo ve
škerým užitkem, jenž nam církví zaručen, dostatečný věru
by důvod byl pro nás, bychom církvi v poslušnosti nezlomné
&vděčností trvalé až do posledního vzdechu oddání byli.
Za. ony pak duše, které jsou odsouzeny tam, kde oheň
neuhasíná a. červ neumírá a odkud žádného není vysvobození,
mše sv. obětovati se nemůže. Svazek obcování s církví ne
štastm'ci tito roztrhlí hříchem těžkým, jímž obtížení propadli
po smrti mukam věčným, při nichž nedá se ani nejmenší po
leviti ani ukrátíti; tam odepřena i kapka vody, která by ža'u'
plamenů pekelných schladila, tam ní jediný paprsek nmlěie
nevnikne, ana věčná. tina se rozestřela.
6. V jakém smyslu za blahoslavené v nebesích oběť,mše
BV.přinášeti se může, dočítame se v katechésích niystagogíckých
sv. Cyrilla: „Potom vzpomíname oněch, kteří v Pánu zesnulí:
nejprve patriarchů, prorokův, apoštolů, mučeníkův, aby Bůh
skrze modlitbu a přímluvu jejich naší modlitbu přijal. Potom
se mOdlíme za. všechny, kteří mezi námi zemřeli, poněvadž
za to máme, že to oněm duším, za něž modlitba obětována
byla., k nejhojnějšímu prospěchu bude, pokud oběť. přesvatá
110:01tá.řispočivá“*). Jako zaiatým přímluva přátel u králo
Prospěje! tak i modlitbu a oběť-patriarchů, proroků, apoštolův
“_mnčeníkův u Boha oněm prospěje., kteří/pomnví potřebují.
mak tedy vzpomináme na apoštoly aytfřeniky, o nichž pru
"ědčeni jsme. že slávy věčné u/m'rlíli, jinak oněch zemře—

1m, o nichž předpokládám, „; s dluhem nějakým v nn
%
Vkměili a na Boha/(lísíu/d<nepatří; za tyto pres-íme, by
-_-__'
v

tmpně-bfzy

*"'. „“techuia

mystagogicn

pro ně přestalo.
5. n. 9. 10.
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Za oslavené v nebesích, kteří veškeré viny a trestu SWO—
štěni jsou, nesluší mši sv. jako oběť. smirnou přinášeti: lla
blahoslavených obyvatelích nebeského Jerusaléma nelpi nif_._
co by se krví přesvatou Syna Božího smýti dalo. — Nella) $(.
však mše ani jako obět prosebná za svaté a světice přímím-ti

Na jaký úmysl by se konaly prosby a modlitby při této 1qu
sv ? Sláva blahoslavených je věčná. &nezměnitelná, nemůže 1--.l\

ani mší sv. zvýšena býti. Jen pokud je mše sv. obětí cln-;ilj
& děkovnou, přinášeti se může ke cti &chvále svatých ash-tio
Božích, tak že jen ve smyslu nevlastním říci se může: ,mšn- s\-_
se za svaté přináší.“
Když při mši sv. památku svatých a světic Božích kn.
náme, chválíme avelebíme Boha Trojjediného ve jménu blaho—

slavených, že dcpřál jim tolik vítězství atak hojných milosti.
konečně pak po všech bojích astrastech slávy věčné. Vyvoluni
v nebesích jen s pomocí Boží dobrý boj dobojovali a korunu
obdrželi, za kterou, jak sv. Augustin vyzývá, i my diky Bolm.
štědrému dárci, vzdávati máme. Vzdávají-li se díky za dary.
kterých Bůh lidem na zemi skýtá, měl by dar největší, ůímž
jest blahoslavenství nebeské, zůstati nepovšimnut ?Důstojněji pak
Bůh nemůže býti chválen, aniž velebnější dík Jemu může
býti vzdán, nežli mší sv.
Zásluhy a vítězství svatých a. světic Božích se při mši
sv. zmiňují, jména jejich oslavují, úcta zvyšuje; mše sv. rn-líž
i ke cti a chvále svatých se přináší. Čest & sláva Boží každou
mší sv. se velebí a rozmnožují, což je též účelem prvním: nvŽ
k tomu, že Bůh obětí přesvatou byl uctíván a oslavován. pů“
dávají jak četných důvodů, tak i hojné látky svatí & svě-tlv"
Boží, a to ctnostným životem, stálosti avytrvalosti v dobrí-nl
účinnou & obětavou láskou k bližním, rozhodným odporem a
bojem proti pokušení, chvalitcbnými skutky a. podivuhmlnýllli
zázraky, mocí a slávou svou v nebesích získanou. Blahou rn
dostí naplňuje nebeštany každá mše, která ke cti a chvil"
jejich se obětuje. A neměli by se radovati, kdykoliv milnálí

je
zvelebován
Úcta příčinou
a oslava jsou,
nejvyšší
nebo
ctnosti zea uctíván?
života jejich
že Bohat
Bůl\n;ší íjmu“
$“.
ného byla. vezdy prvním i poslednim cílem života jejich, jalwíí'

/_,_„_.._
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i duhou neúnavnou. „Kdykoliv \' modlitbách přichází,dí Inno

W mf), by obět sloužila k oslavě a cti svatého, tak tomu
„máti jest, že k tomu má. jemu prospívati oběť, by den
ode dne více na zemí byl uctíván; ač mnozi za to mají, že se
sláva nebes až do soudného dne zvýšiti může.“ Podstatná.**)
a vlastní nebeská blaženost, která, v patření ustavíěném na
Boha má základ, jest vezdy stejnou; blaženost však případná.
„ dobra stvořeného pocházející může býti zvýšena, a tak ra
dují se svatí ze všeho, čim Bůh jest oslavován, hlavně pak
tehdy, když věřící za milosti a dary svatým poskytnuté Bohu
diky vzdávají. —Při mši sv. koná se památka svatých i na ten
způBOb, že prosíme o přímluvu jejich. Prosíme tudiž,
by svatí modlitby a přimluvy své s našimi spojili anám jisto
jistě vymohli, 'bychom vyslyšení byli. Ma proto církev sv. i
v modlitbách (i kollektach) zřetel hlavni na Boha a obyčejně
]: _Němuúpěnlivě vola, aby byl milostiv a dobrotiv mám pro
_za'sluhya. přímluvy světce anebo světcův, jejíchž svátek právě
se slaví; tak na. příklad na slavnost sv. Tomáše mučeníka:
„Deus, pro cujus Ecclesia gloríosus Pontifex Thomas gladiis
.impior'um occubuit-: praesta quaesumus ut omnes, qui ejus
iniplorant auxilium, petítionis suae salut-arem consequant-ur
efeotum . . .“ Prosíce o přímluvu svatých, uznáváme moc a
divu jejich a prokazujeme jim úctu výbornou. Při mší sv.,
ke cti svatých slavené, může býti dále úmyslem, aby větší a
horlivější úcty svatým na zemi se dostalo. Za takové obětí
nabývají věřící milosti, které je pobizeji, by dotyčného světce
hOlÍIÍVějiuctívali; z toho pak věřící, svatí i celá. církev užitek
mají.

Přimši sv. spojují se nebesa se zemí, svatí a světice
BQ“ s pozemšťany, církev vítězná s bojující ve chvalach &.
. činěních a prosbach k Bohu závodí. V/této době, kdy Syn

ží na oltáři svému nebeskému Otci pěviditelně

se obětuje

9'..._Pl:08bami těmito i země i nebe tužby své a úpěni svá.
mlh—lípVidíme nebesa otevřena. věčného velekněze na pra
2-1"

:")Demt.

1.3. tit. 41. c. 6.

%>" “'s-".l—Wilmers

]. c._

.
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vici Boha Otce, blahoslavenými obklopeného, an jest OCllOten
dary a milosti uštědřiti & prosby naše vyslyšeti. Jak draho:
cena to doba, jak vzácné okamžiky, na něž nebesa-, zem—_:
i
očistec s touhou a radostí čekají!
Význam mše sv. pro cirkev.

Zbývá. nám ještě pojednati o významu, který mši $\'_
vcírkvi přísluší. Beze mše sv. nebylo by ani kněžství novozá
konného, aniž by církev byla s to, by úkolu svému dostála,
totiž by pokolení lidské hříchů zbavovala &ke svatosti vedla.
Církev spočívá do jisté míry na oběti novozákonné, s níž jest. _
nerozlučně spojena at již ve svém bytí anebo v životě & pů
sobnosti. *) Mše sv. jest církvi základním kamenem, o nějž se
tato opírá, jest srdcem, z jehož úderů život čerpá. do všech žil
a údů, jest sluncem nadpřirozeným, zřídlem světla a tepla. a
tudíž i života a práce.
1. „Ministerium reconciliationis dedit nobis (Deus) et
pro Christo legations fungimur“-**),dí sv. Pavel a vypisuje celý
život a veškeru působnost církve. Kristus J ežíš, jenž o sobě
děl: ***) „J á. jsem cesta, pravda a_život“, provedl tuto službu
smíru, trojí úřad vykonavaje; byltě vznešeným prorokem &
veškerého lidstva učitelem, světlem, v němž národové choditi
mají; byl i veleknězem pravým, který za hříšné lidstvo sebe
sama obětoval a smrtí svou Bohu Otci zadostučinil, vykoupení '
a. záchranu lidstvu zjednav; byl dále i králem svrchovaným
jenž jako Jednorozený od věků po pravici Boha Otce panuje
a. veškeru moc a slávuvsobě soustřeďujeasrdce & mysli všech
lidí pravdou Božskouamilostí svou sobě podrobuje a tak celý
svět ve službu nebeského Otce přivádí. Syn Boží na nebe:"3
vstoupiv, nepřestal tento trojí úřad vykonávati; nýbrž čím.
v životě pozemském lidstvu byl, tím i v nebesích po všechny.
věky zů'stati chtěl. Založil církev svou za. tím účelem, aby
v ní neviditelným způsobem., než v pravdě žil a působil jako
mfer,
DasOpferdesA.u. N.B.,267.sqq.
") II. Kor. 5, 18.
"*) Sv. Jan, 14, 6.
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veleknězr učit-91 & král. Jen ve jménu Spasitelově spravuje
církev trojí úřad Zakladatelem ji svěřený, totiž úřad učitel

ský, kněžský a pastýřský, a rozdává užitky výkupné smrti
spasitelovy mezi věřící, spásu věčnou provádějíc. Základem
spásy veškerého ělověčenstva byla krvavá obět Pána Ježíše
na kříži; i nemůže církev, která ovoce spásy věřícím přivlast
ňuje, z jiného zi-idla čerpati nežli ze mše sv., kdež se pod
statné předvádí a tajemně obnovuje smrt Páně výkupné..
„Quoties hujus hostiae commemoratio celebratur, opus nostrae
redemptionis exercetur;“ *) v této modlitbě církevní vystižen
význam “mše sv. co nejlépe: ve mší sv. se nerozdělují pouze
milost-i věřícím, nýbrž i dílo vykoupení našeho znovu se pro
vádí a představuje. Proměňování při mši sv. znázorňuje živě
a věrně smrt Páně krvavou, původ to veškeré spásy naši, ob
řady pak mešní ostatní všechny důležitější části díla výkup
ného nam předvádějí; tyto obřady tak se kolem pozdvihovám'
seskupují. buď na toto připravujíce, aneb již vykonané před
stavujíce, jako veškerý události a úkony života Spasitelova
byly buď přípravou anebo následkem smrti krvavé na
kříži

Zobrazuje nám mše sv. Krista Pána, jenž trojí úřad svůj
neustále v církvi vykonává. V epištole a evangeliu předstu
puje jako prorok a učitel nejdokonalejší, kterýž věčné pravdy
lidstvu hlásati neustává, a byt byl hlas jeho skryt,**) ve
hlasatelich evangelia přítomným a slyšitelným se stává.
V proměňování a kanoně mše sv. obětuje se Velekněz věčný
Otci nebeskému za lidstvo a rozdělenou konsekraci názorně
zobrazuje smrt svou výkupnou. Úřad velekněžský byl právě
duši celého života pozemského Spasitelov , poněvadž obětmi
které narozením Páně začaly a smrtí eho vrcholu dospěly,

\

se, Vykonával; proměňovám'm tudiz. vlastnim to mše sv. obět—
mm, úkonem, velekněžství Kristovo přiměřeně se představuje
a nam smíru., jakož i milosrdenství zjechiává. Smrtí svou do
byl KTÍStus Pán království. jehož. hranice určití nelze, poně
.) Mime“ T.

//7

"),/Eberlin

- .la-r. III. 25. Hihi-, Messopfer 178.

. Kanzelvm-n'šigc. !. 376.
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vadž říši i co do času i co do rozsahu nekonečnou tvoří; Pů
konsekraci tudíž, kde se na oltáři za nás obětuje, následuje
sv. přijímáni; v tomto dílu mše sv. slavi Kristus Pán jakrJ
král pokoje a kníže miru vjezd svůj v srdce kněze i věřící-AL
kteráž se Panovníku věčnému podrobují a panství Jeho slast-ně
a milostné uznávají. Po napomenutich a poučenich, kterých
nám Učitel Božský v epištole a evangeliu uštědřil, by pix-(L
sevzetí a úmysly bohulibé v nás vzbudil, věnuje se při p...
zdvihováni jako pravý Velekněz Bohu Otci, za spásu muj
tajuplně na oltáři umiraje, by konečně ve přijímání touhu
svou vroucí, co nejvíce duši v království pravdy a mílo<ti
uvésti, jako král věčný uskutečnil.
Kolem tohoto trojího úřadu Kristova, jejž nám mše sv,
neustále předvádí, řadily se veškery události a tajemství ze
života Vykupitelova; proto i ve mši sv. jako ve stručné *)
a. přehledné knize zahrnut-y nám se představují. Zřime zde
Krista Ježíše, jak na oltáři tajuplně umírá; v okamžiku tom
stává se oltář křížem a Kalvarii. Mši sv. i narozeni Páně se
nám předvádí, když se nám ve svaté hostii ukazuje Božské
robátko, které z lásky k lidem na svět přišlo a dosud co nej-
pokorněji ve způsobách chleba a vína mezi námi prodlévá.
Dobu a způsob života skrytého, kterýž Spasitel až do veřejné
činnosti své zachovával, nadále zachovává, tiše a pokojně,
skromně a skrytě, poslušně a oddaně na oltářích přebývaje a
modlitby vrouci Bohu Otci přednášeje. I ve mši sv. „pertran
sit benefaciendo,“ **) t. j. prochází mezi věřícími dobře čině a
milosti jim rozdávaje. I jako zmrtvýchvstalý a oslavený >e
nám Pán J ežíš jevi, jsa pod způsobama svátostnýma v osln
veném a uesmrtelném těle přítomen, v jakém po zmrtvých
vstání a nanebevstoupení přebývá; proto se i po pozdvihn
vání v modlitbě říká, že se mše sv. obětuje na památku un“
peni než í zmrtvýchvstání a slavného nanebevstoupení Pána
našeho J ežiše Krista.***) Jest tudíž „pravou rozkoší Syna BO'
') Miiller I. c.
"') Skutky up. 10. 35.
***) Mitller ]. c.
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iíhó mezi syny lidskými prodlévatif „památku podivuhodných
imma, a především utrpení slaviti“ &. v pokrm se dávati
“těm, kteří se bojí Jeho, což všechno ve mši sv. se nám před—

„5ij-

Děj celý života vykupitelského a díla spásy naší ne

může nám býti ani věrněji, ani živěji zobrazen, nežli právě
mší sv., kdež vidime Syna. Božího, an s nebes výšin na zemi
Wpuje,
v pokoře & podobě služebníka, učí a. uzdravuje a
„žehná lidstvu, do hlubin bolestí & útrap se vydá-vá &,ze hrobu
.do výšin nebeských se vznáší.
_ 2. Z “uvedeného vztahu mše sv. k životu Spasitelovu &

];“úkonům díla výkupného plyne dále vzájemný poměr mše
sv. a. roku církevníhoř) Rok církevní nemá jiného účelu, než
aby nám postupně sděloval vykoupení, &výkupné dílo Kristovo
v pravdě opětoval & v něm pokračoval. Ve mší sv. jsou ovšem
všechny milosti jako v ohnisku soustředěny a celý život Kri
sta., Pána se tam představuje: než věřící mohou se jen po
stupně ůčastnými státi milosti a pravdy Kristovou smrtí zí
skané. Na. každý den zobrazuje se nám jistá událost, pravda
anebo tajemství ze života Spasitelova, bychom—rozjímajíce &
.nvažujíce je, přivlastnili sobě milosti dotyčné. Nedá se tudíž
rok církevní beze mše sv. mysliti.
' Co církev v jednotlivých dnech a dobách církevního
roku pociťuje &. oslavuje, to především u oltáře mší sv. vy
jp'dřuje._U oltáře vzbuzuje se přimši sv. v adventní době při—
měřenýmí formuláři zbožná a vroucí touha po Messiáši, by ra
IdOStia'plesu vánočnímu ustoupila, který nad narozeným Vy—
kupitelem světem se rozlehl a, k jesličkám všechny věřící svo—
“VŠ. I duch kající & skroušenost, která dobu svatopostní činí
_dObDIIBpásy, vyznívá jasně a dojemně ze mše sv. Hluboký

bol) žal vyjadřuje se úchvatně & mohutně mší sv. v témdni
.MOVém. Nadšený jásot nad zmrtvýchvstalým tlumočí vý
mluvně mše sv. 0 velikonočních svátcích, a _o/Íetnicích pře
' W
V důvěru &.vniterný pokoj 2 darů__D1íchasv. At církev
.'_'_raduje nebo rmoutí, at'- se kaje/aněbb plesa, at se cítí osi
_ “i “ přebohatou & pře< stu/ou, vezdy život svůj vniterný
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Všechny události vykoupení našeho jsou ovšem v každé
mši sv. shrnuty; než věřící nemohou 'najednou všech milos-si,
byt i ve mši sv. obsažených, získati. Ukol tento, jenž byl Ly
nad sily lidské, usnadňuje církev věřícím tím. že posloupné &
pozvolna o svých svátcích a posvátných dobách děje a úkony
spásy naší při mši sv. dítkám svým představuje, aby jE--h
právě při mši sv., kdež se děj tento tajuplné opakuje, vdát-né
vzpomínali, užitek si přisvojili a pomocí milostí z obětí s\'_
a ze slavnost-i plynoucích vždy věřněji života Kristova v zi.
votě svém následovali & „VKrista se odívali“ či „přetvořovali—
Co nás v církevním roce posvěcuje a omilostňuje, není pouze

naše modlitba a úcta a oslava Bohu trojjedinému o svátcích
vzdávana, kterou vzpominka vděčná a zbožná úvaha 0 při
slušném ději spásy naší rozněcuje; než Krist-us Ježíš, který
při oběti mše sv. 0 svátcích a dobách posvátných dotyčnou
událost znova, ovšem jen tajuplně, provádí a nám z pokladů
milost-i svých příhodné dary nabízi.
Milosti těchto nabývame ovsem tím jistěji a hojněji, čím
těsněji a důvěrněji se svým neviditelným Veleknězem se spo
jujeme a čím hlouběji v tajemství vykoupení našeho, které se
nam pravě předvádí, vníkáme. Mše sv. činí rok církevní -zi
vou & pravou památkou na podivuhodné a milostiplné“ udá
losti našeho vykoupení, proto že je tajuplně obnovuje &.nám
tak blízko, ano bezprostředně na uváženou představuje. Tam
tudíž, kde obět mše sv. jest odstraněna, není rok církevní více
„memoria mirabilium Domini,“ nýbrž pouze „nuda comme
moratio,“ která, připomíná na události veledůležité sice, než v mi
nulost zapadlé a dějinam přináležejíci, což u protestantů patrnof)
3. Mše sv. jednak zahrnuje v sobě rok církevní, jednak
vykládá. a zobrazuje jednotlivé slavnosti a dny posvátné; proto:
jak i sám protestantský spisovatel Otto**) doznává., „klenotem
drahocenným v bohoslužbě pravé církve Boží jest oběť eucha
ristická“ Bohoslužba pravá, a dokonalá, má oslavovati Boha a
posvěcovati lidstvo. Povinnost, službu takovou Bohu prokazO'
') Thalhofer, Liturgik I. 1).301.
") Das Abeudmahl als Opfer der alten Kirche 865“
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z naprosté zavislosti člověkovy na Bohu, již

člověktehdy Vyjadřuje., an se Nejvyššímu klaní, děkuje a chva
161511577
přednáší, prosbu pokornou pí'idávaje, by Slitovník
věčný odpustil, posilnil a zdokonaloval v životě dobrém a
ctnostném'
Jest-,' tedy rozsah bohoslužby katolické vpravdě ne—
mírný poněvadž zčasu do věčnosti přechází, lidstvo sBohem
spOjujea, zemí s nebesy ve styk vespolný přivádí. Co Jakub
Patriawha ve snu poblíž Bethelu viděl, to bohoslužbou kato
líckou a mší sv. hlavně se uskutečňuje, ana se otvírají nebesa
. před trůn Nejvyššího vstupují chvály a díkučinění anděly
'donašené a sestupuje smilovaní a milosrdenství, jakož i dary
na'zemi anděly doručené. Tomuto úkolu bohoslužby vyhovuje
mše _sv.co nejdokonaleji; jako obět Syna Božího vzdává úctu
nejdokonalejší Bohu trojjedinému a jako pravé a skutečné.
obnova krvavé oběti chová. nevyčerpatelné poklady milostí
pro věřící. Z bohoslužebných úkonů se jí po této stránce
žádný nevyrovná. přes to, že jsou přečetny a přerozmanity. *)
Církev katolická, tak bohatá. na vznešené a dojemné úkony
bohoslužebné, jest novým nebeským J erusalémem,**) který
s nebo sestupuje a jako nevěsta královské v celé okrase a
dšůhocenném šperku se stkví. Drahokamem nejcennějším na
Ikvostném rouchu bohoslužebném jest pak mše sv. Odlesk
klenotu tohoto září v celé bohoslužbě a dodává. jí půvabu
novadnoucího a krásy nehynoucí; vždyt všechny úkony a po—
_ ostí církevní vztahují se přímo nebo nepřímo ke mši sv.
“3.1.9011
buď Svatosti nejsvětější anebo obětí nekrvavou zušlech
t_čnya "povzneseny a jako vpravdě katolické pobožnosti po—

.,

Wcož

se nejpatrnějina úctěBožskéhoSrdcePánějeví,

ožnost, z úcty a lásky ke svátostnému Vykupiteli

kanuvší,

cnost a stálost v ní zvyšuje a zaručuje.

-_ "» jest proto, ja
alhofer***) dí, krystalísačním bodem
„u'bOhOSIužby od počátku ' ve,_ ...__
takže jen kolem ní jako

."

,..
Gilu
_. _;'-._.__,.)

jí?)

1. c. str.

182

Žb'evenisv. Jana 21, 2.

':z; Thalhofer ]. c.

m4
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a podkladu ostatní úkony bohoslužebné

se mile a.1'uí-u.<_:-_.3

seskupovaly a důstojnou a velebnou soustavu bohoslužby „_
kládaly.
Vhodně i s kořenem, *) v němž bohatě zárodků k novým
rostlinám a plodům ukryto, ano i s mohutným kmenem. na
němž všechny úkony bohoslužebné spočívají, se srovnává. Tm.-,
tvůrčí moc a sílu, jež bohoslužbu rozšiřovala a obohacovaía,
rozvinuje přesvaté. Eucharistie jen jako oběť nekrvavá.
něvadž nesdílí v ní Velekněz věrný pouze milost věřícím, 1;_\'-.
brž vykonává a opětuje úkon bohoslužebný nejvznešenější &
pro vykoupení celého světa dostatečný, a to mezi věřícími \._.
jménu jejich a s nimi jsa co nejúžeji spojen. I protestanmrí
bohoslovci doznávají velikolepý význam mše sv. pro bolu.
službu, tak na př. Harnack,**) jenž dí, že slavení Eucharistie
bylo duší bohoslužby společné u pohano- a žido-křesťauú,
kdež hlavní a nejvznešenější úkon bohoslužebný hledati tře-"ua
jakožto tepnu života bohoslužebného a kmeny neustále puč-ejín-i.
Ve večeřadle Páně, a nikoliv v apoštolských konstitucích, LE.-—
dati třeba původ bohoslužby veřejné a společné, jejíž stí-exli
skem bylo vezdy slavení Eucharistie.
Patříme-li na bohoslužbu s té stránky, že věřící skrze '.:í
Bohu vzdávají poctu, oslavu a díkůčinění, tu mše sv., jakožto
oběť. Syna Božího, Nejvyššího to Velekněze, jest dle podstavy
týmž úkonem bohopocty jako krvavá obět na kříži, prut-W
i obětí chvály, děkovnou, prosebnou a smímou, kterou Veše
kněz neviditelný prostřednictvím kněží mezi věřícími přináší.
Věřící pak povinnosti své Bohu se klaněti vyhovují nejlépe
při mši sv., kde svoji chabou a nedokonalou bohopoctu\ .lo
plňují azdokonalují, než i v záslužný skutek povznášejí a 0-1
puštění hříchů všedních, jakož i trestů časných docházejí. V'?
chrámě před oltářem zří člověk nejpatrněji, jak Bohu ve vsem
podroben a k oslavě, díkům a prosbám zavázán jest; než i p'ř'
klesky živěji, než kdekoliv jinde, i spravedlivý ve chrámě si
připomíná, z čehož touha a snaha se vyvine s Bohem usmířenu
') Gihr !. c.
'") Der christliche Gemeindegottesdíenst. str. 108. a násl.

p“ .. k_
_—.\.'.“--„"'e
„0 '“ši „am.
s

Dr

1(.5

._ - R

.

tólll

__\Již
.

__

Před 

" “53:5 které Žistem P
Kristus

SB Snaž.

POCt

ánel

„ d1n_
- ost-39b e Sam
110_ Da.u B Ožst11 . l'last

'.

“důkazlna
'
e

Jest,

o

&'
sm'v

11

m

11-

e d

1

_

lo

,

111

nýbrž,.. že obenou ZJ okon ProStal' uctu „t' j. d

„mánie
-'v
.
,' Při
“

ry . „V1
tnv nlar-rlV0 Ob“
et.1 .
Jak On Obe

PÍ'IB

„ Gdb
“ s Pasi“*hříchalejši_ day se Při
“abož
. ens“ry
mš'

yte

telo

y “ll-d rObv naš

.
V111

. kol

I'

rici Ola—Hrez
z'ec smi a'dos'třčipro
]) amino.
. “* B Ohu
aZejíOmilOSt'
obě věŽie
Onko
y1 Slnvnoval
Vě ožské spra
Ježíš
tři-'“:

ro

Pecca

) I'

ta

toi

„1 11 B a'S'Iuh rná

Ven

oha

y a

nění

Cen

11—
d _" B

a o

Obtat Ylo

blíže u OJVYšši Eve dliv'la *Sed tl. mohPOně VadStlwcin kO,“eěn. “_ B Oha.
_ s ž_ tyto ěn I.je,=ee _ „,.a
. „ma, Pro ml 1 vz 1, až „Špic
19
011

stv9m dn:
kter
dav aji' Prlliš
e 1n fa'ciem
PIOSb011:zá Sluhy
žlše Kri
P11_
a, “až;Protou
boh
—
dobř

?wtni- za lidO S ]: ulibý by£ e věd' et v „ne 1- Ježíše
.Jedin dar
stv ados, mi b' ani
1, ž
“ln
espi _
“vší-lému.
Vkládoaje Se Obět
tl Vítax
ke 8ve'e 11,3
Cel, era
Clas
cim .VZd'
. Ji yvi nem
Po C hrist
nořiti;

k 01 avá.

Ja. V _ Hle, dmší

Sv 011011 řlšno_ (íta, kt 1

u;- boým Iásk
y Plamén
Priv—
rév y k9 teto
339 , k něžiaž —.
s ynBTOZtl_ž_1-
St
ePř“
inom-,'

'

hořec y Obvky je--1 se “unášet“

11%“detyk

.%
tuto

33h

p bebe oží Sl'ltá

& mw

tl
ažd
&
mal,
lst vPhuu trkp
bě slu-též
Poebi Z1
Se Zlšeaš Kt'l nedV
Oběť111Se
obě _ 0m,

chá ,

Vzn,

l.).-St, Oko

K1"

Ino

OJ

m: 'namají 1_)tov n'lž ěni Zád
v touh
oly , & milposil 911& Pl “me
“Ovu se1 tak
., a. vv
Vy

hd— Se

391

eř1 :

O; - y

na

PO

“Šúvsýaté
y: kdsyn
(:./Ich,lztlvě
je Vel-m
m0
přteří ke
yb111016
Pý
, '* a., & vě.1má.Y-Pří'
'Přij'
yž b Božísobě Jako
Prljat

..
SPo' hei
111,k nlkd naši N ednih SPOI yly
.ii. v'e'Obětn'Jují, č;asP0ň teréž 0 Z Př, ejvyš O úk ečné "b
„_ -.' ň ne 1 můž lmž
duch Ostat ltomn' šímll onu b 0.
liliiílfšir Boh
- J sv_ JJedin,
SGaklad
()na em
017
Ilěa,B
;JI1031
,'&Jako
0110_
0O 1),
šímemu
súčas
1m
„.něz
ya &en
Při
novasfkvosc
m
Oty
skem
SV_J"5Kri
u_QL
“ac
a_
0111
' ykou
av
PL
'lžb
ebol
n—
051
_ )?cll
1lePš'
pO
_nné_
ú„“s_te
Mše
uJící
'7'2- o' kov
„i ycz' běti
ne
sStředin'VŽdy
k V1
neb
lzasluh
- u tron. ě'VGĚÉÉig-Ílím
tňuji
prljilna,391%r
Přa
pttřiž

0" . ' 6 PE 'ne , “a h'

y naš e' nýbrž na. tvář a lán .Y"\p. Oma zunél10

14

106

nati nemůže nežli

lir. R. Špaček.

O mši svaté.

obět' mše sv. Ve mši sv. a. při m.;i „.

vzdává církev neustále díkůčíněni za velikolepé a dalekcmnllí
děje a úkony našeho vykoupení, pronáší oslavu a úctu Mohl,
trojjedinému za neskonalé milosrdenství a slitování Boží, lla
něž nás dny posvátné upomínají. Na Vánoce, kde redesl “ad
Vtěleným Slovem Božím celým oborem mocně zaznívá, ie„
církev co nejštědřejší v oběti mše sv., třikráte tajemství nm„
knězi slaviti dovolujíc, a když zase na Veliký pátek bol :: Zal
nad smrti Vykupitelovou vší tíhou na církev doléhá, my.).
míná i na to, co jest ji nejdražším a nejmilejším, a neslaví
obět nekrvavou v den tento.
Ani svátky svatých a světic Božích nelze důstojněji >la—
viti nežli mší sv. Za milosti, které Bůh vyvoleným svým pro.
kázal, mše sv. co nejlépe oslavuje Boha; Jemu jako štědrému
dárci za všechna dobrodiní, za moc a slávu svatým udělmir-u.
jen Syn Boží na oltáři se nekrvavě obětující přiměřené diky
vzdává. Čím znamenitější je slavnost na památku svatých a
světic, tím slavněji a velíkolepějí mše sv. Bohu se obětuje,
jak především o slavnostech Mariánských pozorovati lze, kde
celé křestanstvo proto Boha velebí a díkůčiněním zahrnuje
že dal mu v Marii, přesvaté a nanejvýš čisté Panně, matku
dobrou & laskavou, jejíž přímluvě se všichni důVěrně a détinně
poroučejí. Mše sv. dodává celému pořadu církevních slav
ností pravé oslavy & patřičné ozdoby, takže se právě touto
obětí stávají výbornými dny spásy a. milosti.
3. Mši sv., tomuto nejdražšímu klenotuaperle bohoslužby
katolické, všechno, co um a duch a. ruka lidská dovede. na
ozdobu a, ve službu věnováno býti přináleží; Synu Božímu na
oltáři se obětujícímu všechna umění a veškerý umělecké VŠ"
kony, at stavitelské, ať. malířské, at hudební, či básnické &
řečnické, vším právem co nejstkvělejší hold vzdávaly a vzdá“
vaji. Velikolepé a mistrovské stavby chrámové, dovedné malby;
úchvatné zpěvy, stkvostná a bohatě ozdobená roucha mešní:
drahocenné nádoby jen k oltáři vedou a směřují a tam opráV'
něny jsou, kde se mše sv. slaví a J ežiš Kristus neustále “*
svatostánku prodlévá. Kde však víra. v oběť mše sv. uhasla “
přítomnost Páně ve Svátosti oltářní se popírá, tam jsou ovšem

/ „;
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hiv-dě chrámy katolické jen sbírkami uměleckých předmětů &.
bohoslužebné prostory holy & až mrazivě střízlivy.
spisovatel protestantský Bam-*) zabývá se otázkou, proč
není protestantismus s to, by jen jedinou stavbu provedl, která
b, podobně jako Kolínský dóm nebo Frýburský chrám mo
hutně &velebně na pozorovatele působila. Otázku tu pak roz
lušťuje takto: „BohOsIužba pretestantská sestává po většině
z kázání a. kázání jest nám vším.“ Kde není oběti přesvaté,
tam mizí vznešený dojem a majestátní mohutnost jakož i ve—
lebmí tajemnost staveb chrámových, poněvadž jen oběť-mše
sv. přeměňuje chrám v nebesa a. v prostory plné tajemství a
velebností. Genialní duchové, kteří výtvory svými stavitel
gkými budí oprávněný a zasloužený obdiv po vsechny doby,
co dotyčná místa krášlí, nebyli by tak důstojných chrámův,
jako jsou dómy Ervínem Steinbachem, Bramantem, Mic-halan
gelem, Palladiem vystavěné, zbudovali. kdyby nebyli ideu
tak povznášející uskutečňovalí, že staví příbytek a stánek,
kdež Nejvyšší přebývati a obětovat-i se má. „Na chrámech
řecko-pohanských,“ píše Nikolas,**) -zřítiosobní vkus ve služ
bách mocnářův tohoto světa.; na památkách stavitelských
v Egyptě hrubou sílu a moc; na dómech našich však sílu du
ševm' & společenskou, která se s radostí a nadšením díla tako—
Véhochápe. Každý pocítuje při pohledu na naše chrámy, že je sta
věli;Víra, naděje v nesmrtelnost a že kameny stavební věrou
Pevnou národa celého byly ožívová-ny a při zpěvu svatých
uhý kladeny.“
Malířství právě u
miStrů vykazuje práce znamenité,
z náboženství a z bohos '
katolické látku sobě brali.
GNSOI'OVÍIIS,
protestantský dějepisec,

ávně di, že malby ital

skýoh umělců z náboženských idei čerpané by již postačily
km?illll'l'oelné slávě národa italského.

\\

O hudbě pak chrámové píše kardinál \Viseman: „Nej
Menitější díla v tomto oboru jsou prodchnuta & proniknuta.
l_ú. Ženstvim. V tajemném šeru našich chrámů, nakůrech
“3D"

"Mean Gottesdienststr. 24.

??... Philo'oph- Studien.
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našich dómů vyvinuly se a vyspělý talenty Haydena. Gren-yho
Méhula, Cherubiniho. Chrámová hudba jen vlivem náboženi'
ství znovu se zrodila a vykvetla a Palaestrina, tento H'Í'měr
hudby chrámové, byl jejím sluhouý“
Thibaut, učený protestantský professor v Heidelberku
dí o ambrosianském a gregoriánském zpěvu chorálnim, že jesi:
to zpěv v skutku nebeský, veleduchem vytvořený & daleko
dojemnějši než skladby novější, které jen údiv vzbuzr-\'ati*
mají. Výrok Mozartův, že by veškeru svou slávu skladatel.
skou dal za autorství jen jediné mešní praeface, je s dust-„itek
znám.
I po této stránce jest zajisté mše sv. střediskem & nen—5.

čerpatelným zdrojem vznešených ideí, myšlenek & výtvorům
Mše sv. nemůže nic jiného v srdcích věřících vzbuzovati
a, oživovati, nežli zbožnost & vroucnost & horlivost ve službě
Boha trojjediného. Na oltáři slučují se veškerý paprsky*) pravdy
a milosti Boží jako v ohnisku; kdo se k němu přiblíží, bývá
ke chvále Boží a vroucnosti roznícen. Syn Boží na oltáři se
obětujicí probouzí v nás živě viru, naději a lásku & rozžehá
plameny pobožnosti naší &. k nebesům povznáši. Tajemsn-i
svatá a ikony vznešené srdce naše tak dojímají, že duše naše
i“ústa naše takřka mimovolně v modlitbu přecházejí.
Duch náš, který na. oltáři zří Syna Božího, povznáší se
nad zemí a její starosti a trudy a přednáší Spasiteliv nepa
trné podstaty zahalenému oslavu, prosbu a díkůčinění za sebe

i za jiné.
Před Spasitelem, jenž se tak hluboce ponižuje, když se
jako obětní dar v ruce obětujíciho kněze vkládá, nelze čltr
věku jinak, nežli by v prachu se mu kořil a. velebnost Jeho
vyznával. Při mši sv. se Kristus Pán tajemně obětuje a smrt
svou způsobem nekrvavým opětuje, což srdcem a duchem hlu'
boce zachvívá

& v modlitbách

a obřadech přiměřeně se V)"

jadřuje.
Bylo by věru až bezprávím, které by církev na sobě
páchala, kdyby pocity, které tak mocně při mši sv. dojímaji'
') Srv. Gihr, ]. c.
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modlitbách & obřadech nebyla projevila. Nejsou tudíž ob
;„dy a modlitby při mši sv. jen zevnějši formou bezduchou a
bezvýznamou, nýbrž jsou významným a obsažným projevem
citůV &.myšlenek vždy nových, které církev a věřící při
mši sv. chovají.

O těchto obřadech a modlitbách dí správně Eberhard,*)
že nikdy nestárnou ani nevadnou', nýbrž že u věčném mládí
kvetou, vždy čerstvy jsou a. vždy se zamlouvají, jako všechno,
co vytrysklo z duše bohonadané & bohonadšené.
4. Bohoslužba pak, v níž mši sv. přední náleží místo,
nemá.jen to účelem, by lidstvo poctu aoslavu nejhlubší Bohu
skrze ni vzdávalo, ona i posvěcuje a omilostňuje ty, kteří ji
konají anebo jí obcují. Byt tedy byl přední účel bohoslužby
latreutický (bohoctný), není ojedinělý, an spojen jest i s úče—
lem posvětným pro věřící, takže Hospodin ctitelům svým, kteří
bohoslužbouúctu Jemu vzdávají, milost štědrou & hojnou vod
měnu podává. Veškera pak milost jest ovocem a výsledkem
oné nejdokonalejší bohopocty (mena), kterou Syn Boží obětí
svou na kříži zjednal.
Z tohoto hlavního pramene spásy, totiž oběti krvaVé na
kříži, řinou se neustále milosti věřícím potřebné. Plynou tudiž
z tohoto zřídla i svatosti, jejichž účelem jest, by milost s lid
stvem sdílely. Což však jest mše sv. jiného nežli nekrvavá..
obnova obětí na kříži, kterouž nám znova předvádí milosti a
253311111?
její přivlastňnje,

z dávné minulosti nám ji v přitom

nosti představujíc a. obětí naší činíc? Mše sv. je tudíž rovněž
Pramenem, z něhož všechny úkony posvětné vyvěrají, jak svá,
tosti, tak svátostiny. „Není mše sv. jako svatosti k tomu usta
novena, aby milost udělovala ex opere operato; nýbrž neta-'
VuJegzřidlo,z něhož svatosti sílu svou čerpají, a poklad dober

Zámků,. jimiž by se věřícím v potřebách přispěti mohlo:
»ZOÍ.
mši sv. nabývají

hříšníci milosti, by pokání činili, do

PillliímlIGdOkonalou úctu Bohu

vzdávanou, za hříchy zadost—
L a. dOSahují všech statků časných i věčných ;“ tak dí
Embrecht**) a stanoví jasně a zevrubně poměr mše sv. ke

.

“) Kanzelvorrriige. I. 369.
e Missae mcr-mein c. 1- šc 4
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svátostem. Mše sv. nemá ovšem toho účinku, by hříchy „i
pouštěla, jako na př.: křest nebo svátost pokání, a milost; M
svěcující udílela, než jsouc veškerého života duchovního St-řg.
diskem a všech milostí pramenem, vyniká nad svátosti, které
jen milosti pro jisté poměry životní anebo stavy udíleti m„
hou. Mše sv. zjednává nám hojných a bohatých milosti nap,
máhajících, tak i pravé lítosti a kajicnosti nad hříchy, ochran,
& záštity proti nehodám, zlůma pokušenim, zdaru a požehnáljj
pracem a snahám lidským, a zároveň připravuje nás nejlepšími
způsobem na milost posvěcující, jíž se nám ve svátostech do.
stává, a milost v náš rozmnožuje a upevňuje.
Svátosti jsou tudíž jednotlivými proudy, jimiž se krev
Páně posvětná a očistná rozvádí; společným & jednotným zi—íd.
lem jest:- však Bohočlověk, který v nebesích oslavený na 01.
tářích v obět se přináší; svátostiny církevní, které jsou buď
žehnání anebo svěcení a. jichž účelem jest mdlé a chabé při
rozenosti lidské napomáhati anebo s přírody kletbu hříchem
ina tuto uvalenou snímati, jsou odbočkami a potůčky, já
z oněch mohutných sedmi proudů předrahé krve Kristovy vy
tékají. Tato krev obětní a očistná jakož i posvětná církvi ve
mši sv. se sděluje, kdež Syn Boží na oltář sestupuje a církvi
se zcela věnuje. Nebýti mše sv., neměla by církev, odkud b_\f
brala svou moc a sílu, která hříchy smývá a milost vlévá;
musít proud a potoky z něho vycházející zaniknouti, kdy!
zřídlo zmizí. Mše sv. jest sluncem na obzoru života nadpřim
zeného, které své paprsky zářné v sedmi svátostech po celém
lidstvu rozptyluje a zlatou oblohu míru tvoří, která neskonalé'
bohatství nebes s ubohou chudobou země spojuje. *) Tam, kde
obět mše sv. se odstranila, i svátosti zanikly až na křest $“;
který jest- ostatně křtem církve pravé, a ani o svátostinách tam:
též zmínky není; kde základní kámen vytržen, tam ani dlouhe.
trvání pro celou budovu se mysleti nedá.
Původem & základem milosti veškeré jest mše sv., pon?
vadž při této sv. oběti obnovuje se nekrvavě smrt Páně, "?
škery spásy naší příčina; milostí Boží pak vlévá se V dny
") Gihr !. c.
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věřících nOVýživot, tak zvaný duchovní anebo nadpřirozený,
žto duší a hybnou silou jest milost posvěcující.
Na oltáři jest i tohoto života původ a kolébka-, odkud

jehO

tento netoliko pochází, nýbrž i udržován a zachováván, ano
sesílován bývá. Život nadpřirozený, který věřící žijí, má je pro
věčnýživot uschopňovati a ušlechtovati a časnou smrt hrůzy
&moci zbavovati, poněvadž na věčnosti v neskonalou blaže
nost uvádí. Jako blahoslavených v nebesích, přeštastných to
života věčného účastníků a říše nebeské příslušníků, celým a
nejvyšším štěstím jest Syn Boží, na Nějž tváří v tvář patřiti
smějí a Jej viděti, jakož jest a, bytuje, — tak i na. zemi, kde
království Boží nám jako rouškou je zastřeno, až vzkříšení
ji sejme, takového střediska potřebují oni, kteří žijí život skrytý
v Kristu. Tím pak jest Syn Boží ve mši sv. se obětující. Stává
se tak netoliko naší obětí, nýbrž i našim darem nejcennějším,
naším pokrmem, an mezi námi stále prodlévá a. s námi se spo
juje; posvěcuje celou naši bytost, život nadpřirozený na křtu
sv. vlitý“ posiluje a zvyšuje, život pak žádostivosti umrtvuje,
co nejužší jednotu duše s Sebou přivádí, pod rouškou svátost
nou poskytuje spravedlivým na zemi aspoň z části toho, co
v celé kráse a bohatství bude údělem jejich v nebesích.
Mají tak sv. svátosti, které potřebám života nadpřiroze
ného u věřících sloužiti a. napomáhati mají, ve mši sv. jak
SVůjpůvod- a zřídlo, tak i středisko a cíl svůj, který je do
plňuje & zdokonaluje, podobně jako srdce lidské, z něhož sice
krev do žil se rozchází, než Opětně do něho, jako svého středu
86 Vrací.

, Souvislost nerozlučná smrti Ježíše Krista, kterou milost
nam ziskálía, se svátostmi zřejmě a významně byla ukázána,
“na ze srdce Božského kopím probodeného voda, která sv.
1513815
zobrazuje, a krev, jež se ve Svátosti oltářní podává, vy

tryskla. SVátosti tyto, které jsou jednak nejpotřebnější, jednak
Všech osťn'tnioh počátek a cíl, vyřinuly se ze srdce Ježíšova
PřťSmrti probodeného; a z téhož zřídla vyvěrají až dosud při

lús sv') kde srdce Bohočlověka a věčného Velekněze touže
%OuObětní se uchvátíti dává, jako když prokláno bylo.
Dle dávného a ustaviěného řádu v církvi panujícího ne
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směli jiní sluhové Boží svatostmi pravidelně a slavně prism
hovati, nežli ti, kterým se dostalo pravomoci obětovati, “'t-iz
biskupové a kněží; tito hlavní úkon bohoslužebný, mši sv.. \-\—_
konavaji, & proto i milost Boží ve svátostech věřícím sdílěji

a ve svátostinach lidstvu žehnaji. V mešních knihach nalézáme
dále i tak mnohý způsob předepsaný, kterým svátosti a. <\-á_
tostiny udělovatí se mají, což se ostatně dle přání cirkve Ve
spojení se mši sv. díti má., pokud ovšem okolností a poměr)
to dovoluji. Ve styk bezprostřední přivádí se svěcení křestní
vody na Bilou sobotu a ve svatvečer Letnic, což ještě patr.
nější jest na Zelený čtvrtek, když se oleje světí; voda a oleje
jsou pak látkou pro svatosti, které ze mše sv. silu amoc pcs-vět.
nou čerpají. Svěcení at nižší, at vyšší se mši sv. jsou spoju-na,
& to tím nerozlučnějí, čím vyšší duchovni'pravomoc se svěce
nim dotyčným udílí.
6. Ze mše sv. jako ze zřidla vyvěrá veškera posvětil-áa
očistná moc apůsobnost, kterou nám církev sděluje; než v téže
oběti hledatí dlužno i nejtrvalejší a nejpevnější zaklad pravé
bohopocty. Zdárný vliv mše sv. na mravní a bohulibý život
věřících plyne již z poměru a. vztahu mše sv. ku pravé boho
službě. Ve mši sv. jest netoliko hojnost milostí kživotu ctnost
nému potřebných, tamt jest i, škola a. vzor života bohuli
bého, jakož i ustavičně pobídkaaposila pro život takový. Mše
sv. jest oběti, obětí nejdokonalejší, v níž se Syn Boží na 01
táří v obět přináší, dílo výkupné opětuje, sebe sama pokoi-uje.
ano zmařuje, ve způsobě chleba se ukrývaje aposlušnost jakož
i poddanost až na smrt kříže nám živě představuje. „To smý
šlejte o sobě, co jest i v Pánu Ježíši,“ napomíná sv.Pavel'ze \'ě'
říci a připomíná. že Kristus Pán sama sebe zmařil & Pth5lllš'
ným byl až do smrti na kříži. Mše sv., kdež zřejmě vidíme:
jak Sebe sama Pan Ježíš znova obětuje, i nás co ne_ido_jr.-m'
něji k následováni života Kristova. vyzývá, totiž ]: živ-"tu:

v němž obětavost, sebeodřikáni a sebezapiraní jsou hlavním'
činiteli. Obětavost, ktera se žádné oběti neleka, byť to i oběť
vlastního života byla, jest vlastní a podstatnou znami“Ill
') Filip 2, 5.
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dbkonalosti a svatosti, jejížto stupeň dle velikosti obětí se řídí.
stojí to mnoho práce &.obětí, než se člověk hříchu odřekne a
tělo své se žádostmi na kříž přibije; není to dílem jednoho
dne, nýbrž prací, kterou den co den co nejpečlivějí a nejsvě
domitěji vykonavati třeba; bojem, který do smrti není roz—
hodnut.

K zápasu tomuto není nikde ani tolik pomoci, ani po
vzbuzeníjako při mši sv., kde Syn Boží tajemným způsobem
Sebe a všeho, což Jeho jest, se zříká a jako obětní dar vě
nuje. Patříme—Lipozorně na dokonalý vzor, v němž Pan nebes
&země nejnižší & nejskromnější “podobu na sebe béře, věru nic
nám nemůže býti dosti velikým a obtížným, poněvadž oběti
isebe těžší ni z daleka s obětí Pána Ježíše srovnati se ne
dají. Na tomto poli totiž vypučely nejkrásnější květy' a plody
dokonalého sebeobětování, zříká.ní se své žádostivosti a všeho,
co člověka se světem víže. Čím blíže přistupovalo lidstvo k 01
táři a zbožněji mši sv. obcovalo, čim hlouběji ve význam
oběti-vniklo, tím bylo obětavějším &. dokonalejším, kdež se
o slávu a čest Boží “anebo o blaho bližního jednalo. Mše sv.
nevzbuzovala toliko mužných & obtížných předsevzetí, hřích a
žádostivost přemáhati a po této stránce k obětem vždy ochot
ným býti,_ nýbrž i v záslužných skutcích, jichž zřidlem je
srdce čisté, pravou láskou k Bohu zanícené, lze zříti zřetelné
Stopya známky působnosti její.
_ Mše sv. svou působnosti na“ život věřících docílila toho
že Přečastd bylo patrno, že nežijí věřící sobě 'a světu., nýbrž?
že žije Kristus v nich, že odumřevše světu a. žádostem jeho,
2
Výcli vstali s Kristem Ježíšem, že byli skutečnými Chri
s Phori, tl. j.. nositeli Krista Ježíše, poněvadž i smýšlení i zá

le Spasitelovy za své přijavše život Páně ve svém konání,
Pokud to jen smrtelníku možno, opětovali. Nezvratným důka
Zemmocného vlivu mše zv. na život křesťanský zůstane život
Prvních křesťanů. Nebylo by ani možno si vysvětliti stupeň
dollDnalostiaž hrdinný, který první církev vyznamenával, kdyby
“bylo miesv. Vznešena'.čistota mravů, která překrásně sou
- “ SŠjménem „svatí“, byla jen výronem nepřetržitého a
„15

.
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důvěrného styku prvních křestanův s oběti novozákonnou, kteráž
prvně byla i hostinou obětní a stolem Páně. Důvěra v Boha „
naděje neoblomna v život věčný, kterou muka nižádna 210mm“
nemohla, věčnou slávu a slavné zmrtvýchvstání jistojistě Oče.
kávající, prýštila se rovněž z obětí, odkud často věřící Jako
žertvy odvedeni, by život svůj za víru obětovali. Víra, která.
pochybnosti a námitek neznala a ve slově Boží celé blaho
spatřovala, a proto až za hrob patřila, láska k Bohu, jejíž pla—
meny ani nejhoršími útrapami uhašeny býti nemohly, láska
vespolna, která. se pro úlevu bídy a nouze bližního ráda a
ochotně vlastního majetku zříkala, — všechny tyto až úžasné
výkvěty dokonalosti zůstaly by nám hádankou a tajemstvím
nerozluštitelným, kdybychom neznali úcty a vážnosti, vrouc—
nosti a zbožnosti, která jako zlatá, páska první křesťany s oběti
Syna Božího v jedno slučovala a ducha Kristova, ducha obě
tavosti, se svatostným tělem a krví vlévala.
6. „Odstraň,

tak volá. Rupert v. Deutz, *) ze sborů věři—

cích každodenní upomínku na smrt Páně a popatř, jak zcela
oprávněně Spasitel dí: Jaký užitek v krvi mé? Zanikne-li ona
(památka totiž), která. se nyní všude odbývá., vystydne veškera
laska, oněmi víra a ochromne naděje, umlkne i onen mohutný
hlas krve Abele spravedlivého, který se obřady oběti této kaž
dodenně k nebesům povznáší. Ana památka tak jasná. trvá,
i laska Kristova se zvyšuje, na základě svém pevně spočívá,
budova víry a naděje odpuštěním hříchů se oživuje“ Slovy
těmito vliv mše sv. na bohulibý život věřících případně)
poznačen, než i měřítko spolehlivé udano, jímž výši &)
stupeň života bohulibého určití lze. Ze mše sv. vychází 00!
nejúčinnější povzbuzení k pokroku a snaze v životě ctnost“
ném, poněvadž tam jednak důkladněji a věměji než kdekoliv
jinde lásku a obětavost Pána Ježíše k lidem poznáváme “
takořka pociťujeme, jednak sami povzbuzeny se cítíme, bychom'
ve víře neoblomné, v naději pevně, v lásce vroucí, v pokOře
hluboké, v trpělivosti tiché a sebezapřeni ochotném příklad"

Páně následovali
') De oficiis divinis II. c. 10.'

'
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Role eucharistická jest pro zdar a vzrůst ctností křesťan
skÝChnejúrodnější, 'pon'evadž' chova v sobe netoliko původ a
zřÍd-lovšech ctnosti, nybrž 1 pos1lu a podporu pro ty, kteří
'imi zivot svůj ozdobiti se snaží. „Imitamini, quod tractatis,
naPodobujete, co konáte,“ *) přikazuje biskup novokněžím při
ordinaCÍya příkaz tento plati všem věřícím. Co se koná. a co
se děje přísluhou kněží na oltáři? Dílo výkupné Kristovo se
obnovuje: život obětavý a smrt obětavá se nám předvádějí;
tam také nejstkvělejší**) a zároveň nejdojímavějši vzor života
ctnostného & svatého se nám představuje.

Dějiny církve, životopisy svatých, které jako drahokamy
v šat církve vsazené září, vypravují na mnoha místech o obě
tech až podivuhodných, které svatí se sebezapřením a odhodla—
ností jakož i láskou k bližnímu až hrdinnou rádi a ochotně
přinášeli. Sobě a světu ustavičně odumírati, všeho, co země,
co lidstvo příjemným zove, se zříkati a zcela v žertvu ke cti
a slávě Boží a ke blahu bližních ponenáhlu se stravující se
věnovati, tot hlavní rysy ze života světců a světic Božích,
které církev svatá ke svým vítězoslavným postavám řadí. Sílu
tuto mravní, vytrvalost a stálost nezvratnou, které každodenně
bylo potřebí, čerpali pak vzorové tito života obětavého a blahu
bližních zasvěceného z obětí mše sv. Ve stínu oltáře a v září
oběti nekrvavé vznikly řády církevní, jimž bylo jak o blaho
časné, tak i věčné věřících pečovati a o pokrok vživotě mrav
ním a duševinm se starati. 00 pak tito řádové pro lidstvo po
etl“Šulcemravní, kulturní a společenské vykonali a co dosavade
8 nezmenšeným zápalem konají, at pravdy svaté hlásajíce, at
?Vá-tostmipřisluhujíce, at mládež vzdělávajice, at choré ošetřu
lice! provádějí jen proto, že prodchnuti jsou členové jejich
duchem obětavosti a sebezapírání, kteréžto přesvědčení a smý
šlení jest Výronem lásky a života obětavého, který Ježíš Kri
St'“ V každé mši sv. živě a věrně zobrazuje, k následování

\

gofývá, a V něm věrné sluhy své posiluje. „Dějiny církve jsou
ěJummi milosrdenství a dobročinnosti nevyčerpatelné,“ di
.

.

") Pontificale Rom. de ordinatione Presbyt.
Gihr [. c.
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Bauer;*) ústavy a zařízení za. tímto účelem hned \“ l""\nich
dobách založené a čím dále tím utěšeněji zkvétající nebyl,

by bez obětavosti se strany církve a \eiu 10h povstaly: 0m
byly netoliko s mnohými hmotnými obětmi, kdyžse zíizm-„lš
spojeny, nýbrž bylo se i mnohem tížeji a skoro neustále oh.,
t0vati těm, kteří správu jejich převzali, ke pracím v nemocnic-ic),
& školách, mezi pohanyábludaři, mezi pokleslými aode Všech
opuštěnými bylo zapotřebí nového vznét-u a popudu, a. tento
vyvěral z ohniska lásky pravé, totiž ma mše svaté.
. . V bojích neustálých a zápasech ustavičných, jakých
církvi od počátku podstoupiti bylo. tu se bludy, tam s pnvé.
rou a nevěrou, onde s rozkolem, které netoliko duševními zhi—a.
němi, ale často i mocí ozbrojenou “proti vlastní mateři se po.
zdvihly, nebyla by církev vítězně obstála a veškerý nájezdy
odrazila, kdyby nebyla měla nevyčerpatelných zbraní a pře—
hojné posily, jakož i nadšeného povzbuzení ve mši sv., kdež
každý v řadách církve bojující, at vůdce, at prostý vojíni
o pravdě přípovědi Páně: „Ejhle, já jsem s vámi po všet'lmy
dny až na konec světa“ na vlastní oči přesvědčiti se mohl:
vždyt se Kristus Pán na oltáři mezi věřícími a za ně obětoval
a své věrné- v únavě a pokleslosti občerstoval a posilímval.
Církev po všechna století věrně spravovala úřad královský
nebo pastýřský, o to pečujíc zákony a příkazy a napomímiuíní
by žádná z duší svěřených nepřišla ve zkázua neubylodržavy '
království Božího na zemi; proto výstražným _hlasem volali
věřící k opatrnosti, když se blížili vlci (nepřátelé, bluulařiÍ'
v rouše beránčím a lupičům těmto, nástrahy nevinným a. pr"
stým duším kladoucím, tresty církevními práci zhoubnou ka
zila a nížádných půtek se nelekala, kde se měly pravda!
milost Boží,. tohoto království základové, liájiti a chrániti
Beze mše sv. nebylo by církvi ani síly, ani vytrvalosti, 81“
opatrnOsti takové se dostávalo, s jakou tato úkolu svémIl
vznešenému po všechen čas vyhovovala. I na tomto poli byl"
tedy zapotřebí obětavosti, která zase se řinula ze mše sv.
Sledujeme—li souvislost mezi duchem obětavosti a mší sV-l
')“ Die Kirche als“ Mutter der Barmherzigkeit.
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nemůže nám býti ani divne, že církev od těch, kteří blíže &.
úžeji se mší sv; 'sloučeni jsou, těžších obětí požaduje. Již

jáhen, kterýž na stupně oltářní vystupujea v bezprostřední
řísluhu při obětí se připouští, zavazuje se, že denně při
'njišetichce Bohu oběť rtů svých v církevních hodinkách, sebe
sama pak v-nekrvavém mučenictví že chce obětovati, čistotu
panenSkOUzachovávaje. Zdrželivost tato naprostá vyžaduje
námahy největší a obtíží nejtěžších, jakož i pokušení nejprudší
Přemáhatikáže; jest tedy obětí důstojnou oněch, kteří hlavní
podíl na. oběti nekrvavé _mají, a proto se i po jáhnu i knězi
&biskupovi požaduje. U oltáře, kde se nejvelikolepější a nej
podívuhodnější sebeodřikání a sebeobětování děje, jen ti
právo májí bezprostředně přisluhovati a obět viditelně přiná
šeti, kteří, obětujíce samy sebe Ježíši Kristu, stávají se Jemu
-podobnými,--jsOuce obětními dary a zároveň obětniky. Poža
davek tento,;sebe samá, tělo své ustavičně obětovati, jest ve
liký, než Bůh nenechává bez pomoci a posily těch, které k tomu
zavázal. K'téže oběti dostává. se i mravní síly k sebezapírání
jakož i vytrvalosti proti všem nebezpečím a.pokušenim hrozícím.
7_.Cesta. oběti jest cestou královskou, která ke pravému
životu vede a jejíž cíl jest vítězoslavný. Již ve strastech, ob
tížích & souženích této "cesty naplňuje a občerstvuje Pán duši
šlechetnou,tajemnou potěchou, nebeským poklidem, takže sílu
8V0upomocí oživujícího dechu milostí denně“ obnovuje, kráčí
Vpřed a neumdlévá, vznáší se a klidu nepotřebuje. Člověk
bOjujea zápasí a trpí na tomto světě, a proto cítí se připoutána
ke Spasiteli svému, jenž uezjevuje _Se mu v září velebnosti
“či nýbrž. v poníženOst-i nevýslovné, jenž jako obět je pří
tomPD,jejiž, příchod na nlta'iř jest pravou a skutečnou památ
k0u Jeho utrpení. Žáclat si toho ubohé a hříchem stížené
srdce-,lidské, jemuž Bůh Jeho na blízku je nikoliv jako spra
vedlivý li.-přísný mstitel hříchu, nýbrž jako beránek obětní,

ŠŠŠ naše'ineduhy nesl a bolesti naše. s nás sňal, na nějž
nim Qtec trest za nás všechny. Žádá si toho slabé a utrpe
." Btlhané Srdce, by dokavad starosti, útrapy a. pokušení
„Žil-okin
ldělem
v životě
zde patřiti
mohlo sla
na
'.
ze,
Jenž „ve
všem pozemském,
zkoušen soustrast
má s našimi
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bostmi“. Než není to pouze ponížení bez radostné budou:-ms„
& bol beznadějný; vždyt jest to oslavený Kristus Pain, „,
Nějž ve svatyni patříme, a proto zříme v oslavení Jelm 1 zá.
ruku svého vlastního Oslavení. Jako v životě církevním žal'
abol velkopáteční s jásotem velikonočním, jako v životě-„j...lm
tlivcově lítost s nadějí spásy, útrapa denní s důvěrou v "'pši
časy se střídají a proplétají, tak jest Kristus Pan na „hůř,
přítomen chudičký a. pokorný jako kdysi v jesličkách, a ..]-,a
jest tam jako na. trůně velebnosti a slávy své; nebot On jes,
to, jenž přemohl svět, jenž na kříži vyvýšen všechno k wbg
povznáší a před nímž veškero stvoření v prachu se koi'í. Zde
na oltáři jest- Kalvarie, na níž pod křížem truchlíme: než
jest tu i Tabor, kde si stánky budujeme, bychom pokoje noh...
ského dosáhli; zde jest úzkost na Olivetské hoře, než i ráno
velikonoční; tajuplná smrť- Páně, než i pramen života. 'l'ak
jest Spasitel náš zde neviditelný a přece viditelný — skrytý
Bůh a přece zjevný V něm, ženichu a příteli duší nasich,
který všechno, co člověk, trpí a mnohem více vytrpěl, len-r_i
v bolestech tiše sice, než slyšitelně sílu nam vnuka --—v nsla- '
\'eném Vykupiteli, který k nám dí: Doufej, vždyť. já jsu-m
svět přemohl (Jan 16, BB.), v Něm porozumí duše výzmunn
života a nalezne odvahy a. síly s obětí na oltáři samu sebe

obětovati. Tam pochopí, že obět jest srdcem, kořenemakorunnu
veškerého svatého, šlechetného a vznešeného života v li-lsH'll'
a bude jí radostí a potěšením, lásku za lásku, život za zivnl.
ano sebe samu v obět dáti Tomu, kterýž se dříve za nás
oběti stal. Tak se stává, oltář svatyni církve, pramenem \'Odl'
živé, z něhož všechno svaté a velikolepé božské a vznesenM
.n

po celé zemi se rozlévá. Na oltáři, kde Prvorozený mezi...
svými bratřími mešká na kříži a na.trůně, zřílidstvo vzor Will-Š
budoucnost svou, dějiny své, všechny útrapy své pochopili" “
klade je na oltář, kdež je muž bolestí pcsvěcuje a jako jiný!“.
hnáni vrací ; všechny radosti své pochopuje, nebot Jeho !"“
výšení jest i povýšením lidstva, Jeho vítězství i vítěz.—“Wim
lidstva„ ve kráse a spanilosti Jeho těla. boji kdys zemdlenéht1,.
& bolestmi kdys rozedraného zří obraz své vlastní sli-VY:

tak dí Hettinger
—____

o mši sv.

') Hettinger, Apologie des Christenthums; IL Bd. II. Abth. S. 229.
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slovy těmito, které napsal učenec jména nejstkvělějšiho
než i kněz vroucí zbožnnsti & úcty ke. mši sv., končíme po
'ednůni o mši sv., přání w) nejvřelqiší připojujíce, by znalost
íúctu ke mši sv. šiř-ití & návštěvu této přesvaté bohoslužby
rozšiřovati napomáhalo.
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