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vyyvi VATÁ TRIDENTSKÁ SY
NODA na zřetelimajíc nevy

S slovytelnébohatství milostí,
jehož se dostává věřícímkře

sťanům,kteří Nejsvětější Svátostpři
jímaji,(Sezení 22,kap.6) praví: Přá
lať by si svatá Synoda, aby věřici,
kdykoli se súčastni Mše,přijímalinej
světější Svátost Oltářní netoliko du
chovně, touhou, nýbrž i ve svátostné
způsobě. Ztěchto slov dosti zjevno,
že Církev toužebně si přeje, aby vši
chni věřící nebeskou tou hostinou
každodenně se občerstvovali, azní
plnějších účinků posvěcení čerpali.
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Toto snažné přání Církve souvisí

stouhou,již Kristus Pán roznicen jsa,
tuto božskou Svátostustanovil. Vždyť
Kristus sám nejednou a nikoliv ne
jasně upozorňuje, že nutno jest,Tělo
Jeho často přijímati akrev Jeho piti,
zvláště když praví: Tentoťjest chléb
s nebe sstupujíci; nejako otcovévaši
jedli manu a zemřeli:kdojíchlébtento,
živ bude na věky (Jan VI, 59). Když
tedy Pán přirovnává pokrm andělský
k chlebu a manně, z toho snadno
učedníci mohli vyrozuměti, že jako
chlebem každodenně živí se tělo, a
že jako mannou na poušti Hebreové
každodenně byli občerstvováni, tak
rovněž každodenně duše křesťana
může požívati chleba nebeského a
jím se osvěžovati. Anadto, poněvadž
v modlitbě Své přikazuje Pán, aby
chomsivyprošovali dilébnáš vezdej
ši, Otcové Církevnítéměřjednomysl
ně učí, že při těch slovech mysliti
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máme ne tak na chléb hmotný, na
pokrm těla, nýbrž více na chléb svá
tostný, tudíž na každodenní svaté
Přijímání.

Ale proč Ježíš Kristus a Církev tak
toužebněsi přejí, aby všichni věřící
křesťané každodenně přistupovali
ksvaté hostině? Nejvíceapředevším
proto, aby věřící, svátostně s Bohem
spojovaní, čerpali sílu, by mohlikro
titi chlípnost, smývati hříchyvšední,
a uchrániti se hříchů těžších, které
ohrožují křehkost lidskou : nikoliv
však hlavně proto, aby se prokázala
zvláštní pocta Pánu neb aby každo
denní Přijímání bylo věřícímjakousi
mzdou čiodměnoujejich ctností (Sv.
Augustin Serm. 57 in Math. De Orat.
Dom., n. 7). Proto Svatý Koncil Tri
dentský nazývá Svátost Oltářní lé
kem, jenž nás osvobozuje od provin
každodenních a chrání od hříchůsmr
telných (Sess. 13, cap. 2).



Křesťanéprvních dob, dobře roz
umějiícetéto vůli Boží, sbíhali se kaž
dodenně k tomuto stolu životaasily.
Bylivytrvalivučení Apoštolůva vůča
stenstvi chleba (Sk. Ap. II, 42). Že se
to stávalo i ve stoletích pozdějších,
nikoliv bez velikého pokroku v do
konalosti a svatosti, o tom poučiti se
můžeme u Svatých Otců a Spisova
telů církevních.

Když zatím zbožnost vychládala,
a hlavně když později nákaza Jan
senismu na všechny strany se šířila,
začalo se disputovati o tom, s jakou
přípravou dlužno přistupovati k ča
stému a každodennímu Přijímání; a
jední přes druhé vyžadovali čím dál
většíchaobtižnějších podmínek,kto
muprýnezbytných.Výsledkemtěchto
přetřesů bylo, že jen málokdo byl
uznáván za hodna, by každodenně
přistupovalkstolu Páně aabyzesvá
tostitakspásonosné plnějších čerpal
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účinkův, kdežto ostatní spokojili se,
když jí byli občerstvení buď jednou
do roka, buď jednou za měsíc,anebo
nanejvýš jednou za týden. Ba zabí
halo se v přísnosti tak daleko, že od
častějšího přistupování ke stolu ne
beskému byly vylučovány celé stavy,
na př. kupecký anebo těch, kteří by
žili ve svazku manželském.

Někteřípak sběhli knázoru opač
nému. Tito, domnívajíce se, že Při
jímání každodenní jest naporučeno
právem Božským a že nesmíani je
diný den minouti bez Přijímání, kro
mějiných zásad s církevní praxí ne
souhlasných zastávali seité, že třeba
jest přijímati Tělo Páně i na Velký
Pátek, a také je podávali.

Při těchto okolnostech Svatá Sto
lice úkolu svého nebyla nedbalá.
Neboťfdekretemtohoto Svatého Sbo
ru, dekretem, jenž začíná slovy Cum
ad aures, dne 12. měsíce února roku

==
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1679., se schválením papeže Inno
cenceXI.,bludytohotodruhu odsou
dila a zneužívání potlačila, zároveň
prohlašujíc, že veškeré a jakékoli
stavy, kupce a manžely nikterak ne
vyjímajíc, k častému Přijímání při
puštěny býti mohou, dle jednotlivců
zbožnosti a dle úsudku příslušného
zpovědníka. A dne 7. měsíce pro
since roku 1690, dekretem Sanctis
simus Dominus noster Alexandri PP.
VIH,byla odsouzena zásada Baiova,
ukládající těm, kdož by k stolu Páně
chtěli přistupovati, nejčistší lásku
k Bohu bez jakéhokoliv příměsku
nedokonalosti.

Avšak hlenovitý jed jansenismu,
jenžidobrých duše nakazil,podrou
škou obzvláštní úctyVelebné Sváto
sti povinné, nevymizel úplně. Otázka
o přípravě k častému správnému a
zákonnitému Přijímání přežilavýno
sy Svaté Stolice; a tím se stalo, že
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i někteřídobrého jména Theologové
zastávali se zásady, že lze věřícípři
pustiti ku každodennímu Přijímání
jen v řídkých případech a za četných
podmínek.

Nechybělo zase jiných mužův, u
čeností naplněných a zbožnosti pro
niklých, kteří snadnějšího průchodu
zjednávali tomuto tak spasitelnému
a Bohu milému obyčeji, učíce auto
ritou Otcův, že není příkazu Církve
o větší přípravě k Přijímání každo
dennímu, než k týdennímu nebo mě
síčnímu, že však z Přijímání každo
denního užitkybudoudaleko hojněj
šÍ než ztýdenního nebo měsíčního.

Otázkyaspory ověcitéto zanašich
dnů se rozmnožily a projednávají se
nikoli bez příkrosti; čímž mysl zpo
vědníkův a svědomí věřících uvádí
se ve zmatek, k nemalé škodě kře
sťanskézbožnosti avroucnosti.Proto
od mužů věhlasných a od Pastýřů



duší vzneseny byly prosby na jcho
Svatost Pána Našeho,Papeže Pia X.,
aby Svou svrchovanou autoritou rá
čil rozhodnouti otázku o připravěku
každodennímu Přijímání: tak aby
tento přeužitečný a Bohu přemilý
obyčej nejen nernizel mezi věřícími,
nýbrž raději se šířila všude seuplat
ňoval, zvláště za těchto dnův, kdy
Náboženstvíavíra katolickásevšech
stran jest napadána, a pravá láska
k Bohu a zbožnost nemálo jest žá
doucí. A poněvadž Jeho Svatosti nej
více na srdci leží, aby křesťanský lid
k svaté Hostině co nejčastěji a také
každodenněbyl zván a co nejhojněj
šího ovoce jejího se zmocňoval, a
protože Jeho Svatost o to všemožně
pečuje a se snaží, svěřil výše řeče
nou otázku tomuto Svatému Sboru,
aby ji zkoumal a pevně stanovil.

Proto svatá Kongregace Koncilu
v plném shromáždění dne 106.pro



since 1905 tuto záležitost podrobila
nejostřejšímu zkoumání, a po be
dlivé a zralé úvaze všestranných
důvodů stanovila a prohlásila toto:

Časté i každodenní Přijímání,
jsouc nejvroucnějším přáním Krista
Pána a Katolické Církve, budiž pří
stupno všem věřícím,jakéhokoli sta
vu apovolání; tak, že vtom nesmí
býti bráněno nikomu, kdo jest ve
stavu milosti a s pravým i zbožným
úmyslem ke stolu Páně přistupuje.

M

Pravý však úmysl spočívá v tom,
aby ten, kdo k svatému Stolu při
stupuje, nehověl v tom zvyku neb
ješitnosti, anebo důvodům lidským,
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nýbrž chtěl vyhověti přání Božímu,
s Bohemúžeji láskou se spojiti, a
timto božským lékem potlačovatisvé
slabosti a nedostatky.

Ačkoli převelmi prospěšno jest,
kdyžti,kdo často a každodenně přijí
mají, prosti jsou hříchů všedních, a
spoň úmyslných,ináklonnostik nim,
přece postačí, když nemajíhříchů těž
kých, a chovají-li předsevzetí, že již
nikdy více nebudou hřešiti: z které
hožto upřímného předsevzetí nutně
poplyne, že přijímajíce denně, zne
náhla zbaví se i hříchů všedních a
náklonnosti k nim.

Poněvadž pak Svátosti Nového
Zákona, ačkoli působí samy sebou,
přece tím účinnějšími jsou, čím lépe



věřící se na ně připraví, proto pečo
vati jest o to, aby svatému Přijimání
předcházela bedlivá příprava, a po
něm následovalo přiměřené díků
vzdání, dle sil, způsobilosti a zamě
stnání jednotlivcův.

Aby časté a každodenní Přijímání
s větší opatrností se dálo a k plnější
zásluze se rozhojňovalo, třeba jest,
aby rada Zpovědníkova byla tu pro
střednicí. Aťse však chrání Zpověď
níciod častého či každodenního Při
jímání odvraceti kohokoliv, kdo se
nalézá ve stavu milosti a s pravým
úmyslem přistupuje.

VÍ
Ale protožezřejmo jest,že častým

či každodenním Přijímáním sjedno
cení s Kristem se sesiluje, život du



chovní plněji se udržuje, duše cnost
mi se obohacuje a věčného blaha
záruka tím pevnější přijímajicímu se
dává, proto faráři, zpovědníci a ka
zatelé, dle chvalitebného a osvědče
ného učení Katechismu Římského
(Part. II,cap. 4, n. 60), nechť vybízejí
věřícílidčastýmnapomínáním asve
likou horlivostí k tomuto tak zbož
nému a tak spasitelnému obyčeji.

Přijímáníčastéakaždodennízvlá
ště vřeholních ústavech jakéhokoliv
druhu nechaťsezavádí; zde však zů
staniž v platnosti dekret Ouemad
modum ze dne 17. prosince 1890
vydaný od kongregace biskupův a
řeholníků. Rovněž co nejvíce budiž
podněcováno a šířeno v Seminářích
klerikův, jichž alumnové touží po
službě oltáře; rovněž vjinýchvšeho
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druhu křesťanských ústavech vý
chovných.

VIII
Jestliže v některých ústavech, af

se sliby slavnými nebo prostými, u
stanoveny jsou řeholí nebo konsti
tucemi nebo jen kalendáři, dni, ve
kterých jest určeno a nařízeno svaté
Přijímání, dlužno považovati tato
pravidla toliko za direktivu, nikoli
za příkaz. Předepsaný početsv. Při
jimaní nechť se považuje za něco
minimálního pro zbožnost řeholní
kův. A proto častější nebo každo
denní přístup ke stolu Páně nechť
vždy se ponechá svobodné jejich
vůli, dle pravidel v tomto dekretu
shora uvedených. Abyvšak všichni
řeholníci obojího pohlaví články to
hoto dekretu náležitě seznati mohli,
představeníjednotlivýchdomůnechf



se postarají, by každoročně v jazyku
mateřském přede všemi byl předči
tán v oktávě slavnosti Božího Těla.

[X
Konečně po prohlášenítohoto de

kretu všichni církevní spisovatelé
nechať se zdržují jakékoli sporné
disputace ohledně přípravy kčasté
mu a dennímu Přijímání.

vYv

Když toto vše dole podepsanýse
kretář svaté Kongregace předložil
v audienci dne 17. prosince 1905.
Jeho svatosti Pánu Našemu Vele
knězi Piu X., prohlásil týž platnost
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tohoto dekretu Otců, potvrdil ho a
vydati rozkázal bez ohledu na jaká
koliv zařízení opačná. Mimo to na
řídil,aby bylodeslán všem biskupům
a představenýmřeholním, za tímůče
lem,abyho předali svýmseminářům,
farářům, ústavům řeholním a vůbec
kněžím, a o vykonávání toho, co v
něm ustanoveno, Svaté Stolici po
daii zprávu ve svých referátech o
stavu diecése čí ústavu.

Dáno v Římě dne 20. prosince 1905.

+ VINCENTIUS Card.
Ep. Preonest., Prefectus.

L.+ 5. GAIETANUS De Lai,
Seoretarlus.
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