
                                                       
                                                                      V Olomouci 29. 10. 2020 

               
                 Věřícím v Olomoucké diecézi CČSH, 
                        sestrám a bratřím v Kristu, 
       lidem ochotným číst, naslouchat a přemýšlet 

 
 

Putování za našimi drahými zemřelými 
 
 

Ježíš jí řekl: Já jsem vzkříšení a život. 
Kdo ve mně věří, i kdyby zemřel, bude žít. 

                                                                            (Jan 11,25) 
  

Sestry a bratři, opět nastává čas, kdy každoročně vzpomínáme na naše drahé zesnulé         
a modlíme se za ně. Tím ctíme jejich život, posvěcujeme svůj a dáváme najevo, že 
vazby na základě opravdové lásky smrt nezpřetrhala. Rodiny navštěvující hřbitovy 
svědčí o zájmu společnosti, byť většina zůstává u výzdoby hrobů, aniž by za rozsvíceným 
světlem viděla Světlo ze Světla, Krista, toho Ukřižovaného i Vzkříšeného. 
     Smrt je tragický zlom, vytrhává z náruče blízkých, poslední nepřítel (1 K 15,26). 
V současné situaci si nemůžeme stěžovat, že by se o ní hovořilo nedostatečně. Spíše 
naopak. Pandemie přinesla a přináší neustálé komentáře, rozbory, statistiky, čísla 
smrtnosti nás nenechávají chladnými. Debatuje se o tom, co se dalo udělat jinak. Zamrzí, 
když vnímáme, že někdo zemřel předčasně, zbytečně. Jsme v rozpacích, nesví, cítíme 
bezmoc, nejistotu. Není smrt jako smrt. A nejde dostat pod kontrolu. Letos 
nekompromisně připomněla, že se nenechá poslušně uzavřít do námi vyhrazených 
prostor, mezi zdi budov, za bílé plenty. Toto poznání v nás spolu s uvědoměním si citlivosti 
a křehkosti lidského bytí vyvolává napětí. Chceme žít, ale jsme smrtelní. 
     Filosof Seneca pravil, že celý lidský život je jen cestou ke smrti. Je toto syrové 
konstatování pravdivé? Snad potud, pokud pomineme křesťanský rozměr věčnosti, 
přesahu, který si připomínáme, ba víc, vyznáváme slovy: Věříme v život věčný, Dobra, 
Pravdy a Krásy, tak, jako jsme přesvědčeni o smrti zla i zlých. Věříme, že Otec nebeský nás 
proto stvořil, abychom Ducha Božího v sobě majíce, šťastni byli, život Pravdy žili, Pravdy Boží 
hájiti se nebáli a života věčného tak jistě dosáhli. 
     Křesťanství nás přivádí k pravdivému pohledu na život, vzácný dar, kterého si někdy jen 
tak bezstarostně užíváme, proplouváme bez zaváhání proudem dnů, ale jehož součástí 
jsou i nemoci, utrpení a smrt. Soustavně jsme vybízeni k obrácení, což mimo jiné znamená, 
že se člověk může a má připravovat na to, že jednoho dne odejde, křesťan má mít na 
mysli Boží soud. Snažíme se porozumět Bibli, svatému Písmu, abychom nebyli 
překvapení. Nejvíce nás učí Pán Ježíš. Nejde o akademickou debatu nad životem                 
a smrtí, zdůrazňována je kvalita vztahů. Jaká je naše péče o nemocné, umírající, co 
dokážeme nesobecky sdílet s bytostmi blízkými i vzdálenějšími. Přirozeně nelze 
opomenout zodpovědnou výchovu dětí a mládeže, dobré, následováníhodné životní 
příklady, vzory učitelů, politiků, nás všech. 
     Rozdělená společnost v nejrůznějších směrech nahrává tendencím nedělat pohřby            
a nedat tak příležitost sousedům, spolupracovníkům, spolužákům přijít a rozloučit se.    Je 
mi velice líto, když každoročně odcházejí z tohoto světa sestry a bratři, sice pokřtění               
a navštěvující svatostánky, nicméně pozůstalí jim nedopřejí pohřeb v kostele. Považuji to 
za velikou chybu a hluboce mě to mrzí, protože si myslím, že církevní obřad není 
nikterak organizačně ani finančně náročný. 
    



 

Vyvstávají závažné otázky: Proč se nedostává zesnulým důstojného loučení, někdy 
dokonce žádného a jak je možné, že si pozůstalí kolikrát ani nejsou schopní vyzvednout 
urnu z krematoria? Jsme svědky bezcitnosti a nevraživosti jdoucí až za hrob. Tu se ovšem 
nabízí i pohled z druhé strany: Zda lidé pomýšleli za života na svou smrt, zda dali najevo 
jsem křesťan, rodič, jsem děd, babička, jsem lidská bytost a chtěl bych z tohoto světa 
i tak odejít - ve společenství církve, rodiny, těch, kteří mě znali a měli mě rádi. Anebo 
jestli argumentují stylem: Stejně by účast na pohřbu byla malá, vždyť už mě tu nikdo nezná 
a vás, příbuzné, nechci zbytečně obtěžovat. I bez toho budete mít dost starostí… Raději si 
za peníze, které byste utratili za obřad, zaplaťte pěknou dovolenou. Proti takovému 
způsobu uvažování bychom se měli jednoznačně ohradit. Neúcta ke smrti rovná se 
neúcta k životu. 
    Snad se obáváme konfrontace s bolestí, smutkem, trýznivé prázdnoty, na kterou 
nemáme přes všechny vymoženosti dneška ihned zabírající lék, možná se bojíme 
v zármutku ukázat slabost a slzy. Přitom to o něčem podstatném svědčí, když zesnulé 
provází při pohřbu náš pláč, když se dokážeme sejít a doprovodit je na jejich poslední 
cestě. 
     Křesťanský obřad má ještě jeden podstatný rozměr, a tím je odpuštění. Výzva ke 
vzájemnému smíření představuje tolik potřebný očistný moment, kdy se smazává vše, čím 
se proti nám a světu zemřelí provinili svým zanedbáním a třeba i zlou vůlí. A naopak.           
Ve chvíli odchodu blízkého člověka se opravdu dost věcí může změnit, nejen ve vztahu 
k jeho minulosti, ale také pro naši přítomnost a budoucnost. 
     Nenechme se vmanipulovat do postoje, že jsme jako stroje, shluky čísel, anonymové.  
Jsme Boží děti s konkrétními jmény a osudy, milující a milované, zraňující a zraňované, 
hledající a hledané, nalézající a nalézané, klopýtající i bloudící, avšak vracející se do Boží 
náruče, skýtající bezpečí, milosrdenství a společenství lásky. 
     Chci vás vyzvat, abyste žili svou víru vnitřně i navenek, modlili se, nestyděli se za 
Krista a účast na bohoslužbách. Hovořte doma o svých pocitech, nezlehčujte vážné 
věci, neutápějte se v malomyslnosti, sdílejte své radosti i starosti, povzbuzujte se ve 
víře, naději a lásce, vždyť On není Bohem mrtvých, nýbrž živých (Mt 22,32). 
Nenaplňuje nás beznaděj, máme krásné zaslíbení: ‚Co oko nevidělo a ucho 
neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují‘                    
(1 K 2,9). 
     Jsem vděčný za to, že celoročně zní v kostelích, sborech a modlitebnách jako součást 
liturgie při vzpomínkách jména našich drahých zesnulých, přímluvy za nemocné, 
umírající, za ty, kdo se o ně starají a další prosby k trojjedinému Bohu. Chtěl bych tímto 
vyjádřit hlubokou soustrast všem, kdo přišli o své milované blízké a stále na ně tato 
ztráta doléhá. V kontextu výše napsaného si dovolím na závěr zopakovat: Nejsme sami. 
Podporujme se navzájem a ukazujme, že nad lhostejností vítězí láska, kterou po nás žádá 
Pán Ježíš Kristus (Jan 15,12-17).  Mysleme na to, že nás nazývá přáteli, svou obětí na kříži 
pak otevřel cestu, která smrtí nekončí. 
 
 

Přeji vám při putování za drahými zesnulými moudrost, pokoj a požehnání! 
 
 
 
                                                                                                              Tomáš Chytil, biskup 
 
 

PS: Spěchejme milovat lidi, neboť velmi rychle odcházejí…        Jan Twardowski 
 


