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SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE VI.  
Svátost pomazání nemocných 

 
Pomazání nemocných je, jako všechny svátosti, slavením liturgie ve společenství, ať už se koná 

v rodině, v nemocnici nebo v kostele; pro jednoho nemocného nebo pro skupinu nemocných. Je velmi 
vhodné ji slavit během eucharistie, památky velikonoční oběti Pána. Dovolují-li to okolnosti, může slavení 
svátosti předcházet svátost pokání a být ukončeno eucharistií. Protože eucharistie je svátostí Kristovy 
velikonoční oběti, měla by být poslední svátostí pozemské pouti, "pokrmem na cestu" (viatikum) pro 
"přechod" do věčného života.  

Slovo a svátost tvoří jeden neoddělitelný celek. Bohoslužba slova, uvedená kajícím úkonem, 
zahajuje slavení. Kristova slova a svědectví apoštolů oživují víru nemocného i společenství, aby prosili 
Pána o sílu jeho Ducha. Slavení svátosti zahrnuje hlavně tyto prvky: "představení církevní obce" (Jak 
5,14) mlčky vkládají ruce na nemocné a modlí se nad nimi ve víre církve: je to epikleze vlastní této 
svátosti; pak vykonají mazání olejem, pokud možno posvěceným od biskupa. Tyto liturgické úkony 
naznačují, jakou milost tato svátost uděluje nemocným. 

 

Účinky slavení této svátosti : 
 

Zvláštní dar Ducha svatého. Základní milostí této svátosti je milost útěchy, pokoje a odvahy, aby 
člověk překonal potíže, které působí vážná nemoc nebo slabost stáří. Tato milost je darem Ducha svatého, 
který obnovuje důvěru a víru v Boha a posiluje proti pokušením zlého ducha, to je proti pokušením 
malomyslnosti a úzkosti před smrtí. Tato podpora Pána prostřednictvím síly jeho Ducha chce přivést 
nemocného k uzdravení duše, ale i těla, je-li to Boží vůle. Kromě toho, "jestliže se dopustil hříchu, bude 
mu odpuštěno" (Jak 5,15).  

Spojení s Kristovým utrpením. Skrze milost této svátosti nemocný dostává sílu a dar spojit se 
mnohem důvěrněji s Kristovým utrpením : je jistým způsobem posvěcen, aby přinášel plody 
prostřednictvím připodobnění se k výkupnému utrpení Spasitele. Utrpení, následek dědičného hříchu, 
dostává nový smysl : stává se účastí na Ježíšově spásonosném díle.  

Církevní milost. Nemocní, kteří přijímají tuto svátost a „svobodně se přidružují ke Kristovu 
utrpení a jeho smrti“ přispívají tím „k dobru Božího lidu“. Církev prosí za dobro nemocného tím, že slaví 
tuto svátost ve společenství svatých. A nemocný opět milostí této svátosti přispívá k posvěcení církve a k 
dobru všech lidí, pro které církev trpí a obětuje se skrze Krista Bohu Otci.  

Příprava na poslední přechod. Je-li svátost nemocných udělována všem, kteří trpí těžkou nemocí 
nebo slabostí, tím spíše ji dostávají ti, kteří se chystají opustit tento život. Pomazání nemocných dokonává 
naše připodobnění se Kristově smrti a vzkříšení, započatému křtem. Doplňuje svatá pomazání, které 
poznamenávají celý křesťanský život; křestní pomazání v nás stvrdilo nový život; biřmovací pomazání 
nás posílilo pro životní boj. Toto pomazání opevňuje konec naší pozemské existence pevnou hradbou se 
zřetelem na poslední boje před vstupem do Otcova domu. 
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Světci měsíce 
Jan Höver 

( 13. Červenec ) 
 

 Jan Höver je zakladatelem kongregace „chudých bratří 
svatého Františka“. Syn chudé selské rodiny, který byl povoláním 
učitel, byl k tomuto založení pohnut poté, co byl neustále 
konfrontován s bídou zpustlých mladistvých. Chtěl zde pomoci, 
což bylo předsevzetí, které  vedlo roku 1857 k založení jeho 
společenství. Rozhodující oporu přitom poskytla Františka 
Schervierová, zakladatelka „chudých sester svatého Františka“. 

Janu Höverovi, který se původně jmenoval Filip, však už 
nezbývalo mnoho času, aby držel své dílo ve svých rukou. 
Záchvat mrtvice ho upoutal nějakou dobu na lůžko, než mohl 
konečně 2. února 1863 složit věčné sliby. Avšak Jan Höver se 
nikdy zcela neuzdravil. 13. července 1864 byl vysvobozen ze 
svého těžkého utrpení. Obrovské davy lidí poskytly poslední 
doprovod zakladateli řádu na hřbitov v Cáchách. Kongregace  
„chudých bratří svatého Františka“ byla církevně potvrzena 5. 
ledna 1861. 

 
 
 

Kristina z Bolseny 
( 24. Červenec ) 

Čilé městečko Bolsena ve středoitalské provincii Viterbo má pozoruhodný kostel sv. 
Kritiny, který budí dojem jednak svou zajímavou stavbou – tři kostely z různých epoch byly 
navzájem spojeny – jednak mimořádným pohřebištěm svaté Kristiny, jíž je kostel zasvěcen. 

Kristina byla dcerou pohanských rodičů z Bolseny, byla však vychovávána služebnou 
v křesťanské víře. Když se dověděl Kristinin otec, že děvče neobětovalo bohům, jak to nařídil, dal 
ji zbít metlou. Pak nařídil, aby byla Kristina uvržena do žaláře a dále mučena. Kristina snášela 
všechna muka bez hlesu. Jako zázrakem zůstalo její tělo přes těžké týrání bez jakéhokoliv 
poranění. Když to otec uviděl, ulekl se a dal Kristinu, spoutanou na čedičové desce, vrhnout do 
moře. Zázrak však opět vynesl dívku živou na břeh. Nato nařídil otec, aby mladou křesťanku 
popravili. Bylo to kolem roku 304. 

Hluboké ticho obklopí návštěvníka, který vstoupí z hlučné bolsenské uličky do kostela, 
turisty málo navštěvovaného. Z levé ze tří chrámových lodí se dostaneme do barokního, 
prosvětleného  kostelního prostoru, kde se otevře portál k pozoruhodné jeskyni svaté Kristiny. Oči 
si musí zprvu zvyknout na temnotu, než počnou vnímat úchvatnou atmosféru jeskyně. Před 
Kristininým oltářem, jehož svatostánek nesou čtyři sloupy, leží čedičová deska, na níž byla prý 
Kristina svržena do vody. Prohloubeniny v kameni ukazují prý stopy nohou mučednice. 
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PRO CHYTRÉ HLAVY 
 

Milý kamaráde,  
milá kamarádko!  

 
Je tu měsíc červenec a přicházejí tolik očekávané prázdniny. Zase jsme ukončili 

další školní rok, který nám přinesl mnoho nových zážitků. Dva měsíce prázdnin jsou pro 
nás časem odpočinku. Prázdniny nám poskytují dobrou příležitost k tomu, abychom si 
našli mnoho nových kamarádů. O prázdninách, ve kterých míváme mnoho aktivit také 
ovšem zapomínáme na Boha. Nechce se nám chodit do kostela a raději volný čas trávíme 
na koupališti. Obětujme proto tento měsíc nějaký volný čas Bohu a přijďme za ním do 
kostela. Jako jsi šťasten z toho, žes našel nového přítele, tak je také velmi bolestivé ztratit 
staré přátele. Proto dej starým přátelům vědět, že jsi na ně nezapomněl a novým, že na ně 
nikdy nezapomeneš.           

             Jarin 
 
 

1. Stojíte u tří vypínačů. Víte, že patří ke třem žárovkám, které jsou v místnosti, 
kam vede dlouhá a klikatá chodba - tzn. že ze svého místa vůbec nemůžete vidět, 
zda některá svítí nebo ne. Všechny tři vypínače jsou nyní v poloze vypnuto. S 
vypínači můžete manipulovat jak chcete, pak jednou projít chodbou a podívat se 
do místnosti. Tam musíte říci, který vypínač je od které žárovky. Jak na to? 

 
 

2. Víš, kdo první vymyslel mobilní telefon? 
 
 

3. Kolik kroků udělá vrabec za 100 roků? 
 
 

4. Čím více dostane, tím více je hladovější, když všechno sežere, umírá. Co je to? 
 
 

5. Pod jejím okem ve mžiku z malého "mu" se stane velké "MU". Co je to?  
 
 

6. Co pije a nemá ruce? 
 
 

7. Do čeho nemůžeme vyvrtat díru? 
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POZVÁNKA  
 

 V sobotu 29.7.2006 se uskuteční na poutním místě „Antonínek“ u Blatnice pod 

Svatým Antonínkem setkání schol děkanátu Veselí nad Moravou se soutěžní přehlídkou. 

V soutěžním podvečeru představí scholy po dvou písních ze svého repertoáru v kategorii 

mladších i starších, a hosté, kteří zasednou v porotě, představí večerní program krátkými 

„vsuvkami“. 

 Jako hosté se v následujícím večerním programu představí skupiny UČEDNÍCI a 

HUKL. 

Pro Vaši informaci přinášíme předběžný program : 
 

1600 - Mše svatá s účastí soutěžících schol 

1700 - Zahájení soutěžní přehlídky 

2000 - Vyhlášení výsledků a předání cen  

2015 - Koncert dnes již legendární skupiny UČEDNÍCI 

2145 - Koncert uhersko-hradišťské folkové skupiny HUKL 

2330 - Předpokládaný konec setkání 
 

Během večerního programu budou probíhat další doprovodné akce a mnohá  

překvapení. Vstupné je dobrovolné a jeho výtěžek bude použit na činnost pořádajícího 

občanského sdružení SARKANDER – pobočka Veselí nad Moravou. 

 
 

Řešení PRO CHYTRÉ HLAVY : 1. Zapnu první vypínač, chvíli počkám. Vypnu první 
a zapnu druhý. Jdu do místnosti. Jedna žárovka svítí, 
jedna je horká, třetí nic. 
2. Mach a Šebestová 

      3. Ani jeden. Vrabec kroky nedělá, ale skáče. 
      4. Tma. 
      5. Lupa. 
      6. Kytička. 
      7. Do tmy. 
_________________________________________________________________________ 
Na tomto čísle spolupracovali : 
Eva Všetulová, Luděk Machynka, Jan Cibulka a Martin Motyčka 
Určeno jen pro vnitřní potřebu farnosti Vnorovy. 

 


