Missa chrismatis 2020
Missa chrismatis předznamenává Velikonoce, a v letošním roce to budou
Velikonoce slavené mimořádně bez přímé účasti věřících na bohoslužbách. Katedrála je
v této chvíli prázdná a bude prázdná po celé triduum stejně jako další kostely v diecézi.
To, co není prázdné, jsou nádoby na posvátné oleje, které jsou už letos připraveny zde
v presbytáři. Posvěcení olejů, které se pak používají při udělování svátostí, je důležitým
bodem této dopolední bohoslužby. Symbolika a těchto tří olejů pro nás může být
důležitým sdělením do mimořádné situace, kterou prožíváme.
Olejem katechumenů jsou pomazáni Ti, kteří mají být pokřtěni a toto pomazání
symbolizuje sílu v boji se zlem, kterou člověku dává spojení s Kristem. „Tvou silou, ať
je náš Pán a Spasitel, který žije a kraluje na věky věků“, říká se při pomazání tímto
olejem. I my potřebujeme v těchto dnech posilovat v boji se zlem a se Zlým, který se
snaží lidské srdce nahlodat a ovládnout, strachem, panikou, obavami. Naší silou je náš
Pán a Spasitel. Od něho už za pár dnů v nedělním ránu uslyšíme slova: Nebojte se!
Nenechme se tedy ovládnout strachem o svůj život. Naší silou je Kristus, který bojuje
na naší straně.
Olej nemocných se používá k udělování svátosti pomazání nemocných. To, s čím
v současné době bojujeme, je nemoc. Člověk oslabený nemocí, potřebuje posílit zvlášť.
Byl to Kristus, který zvláštní pozornost věnoval právě nemocným, uzdravoval dokonce
i nemoc smrtelnou, kterou v té době bylo malomocenství. Je to Kristus milosrdný
Samaritán, který zachraňuje polozabitého člověka, ošetří mu rány vínem a olejem,
obváže ho a dopraví tam, kde se postarají. Kristus chce být i dnes nemocným nablízku,
skrze naši pomoc, naši službu, naši modlitbu, skrze svátost nemocných.
Posledním v pořadí dnešní bohoslužby, nikoli však co do významu, je olej
křižmo - olej zasvěcení, jím jsme byli pomazáni při křtu, při biřmování a my kněží při
kněžském svěcení. Toto pomazání je v každé z těchto svátosti jedinečné a neopakuje se.
To, co je ale potřeba opakovat denně je obnova našeho zasvěcení Bohu a rozhodnutí pro
Boha. Součástí této bohoslužby je obvykle obnova kněžských závazků, dnes tomu tak
není. Proto vás prosím, milí spolubratři obnovte své závazky při večerní mši svaté
způsobem, o kterém jste byli informováni. Bratři a sestry, je nutné denně modlitbou
obnovovat naše spojení s Bohem a rozhodnutí pro Boha, abychom dokázali prožívat tuto
situaci, která na nás tíživým způsobem doléhá právě a jedině ve spojení s ním.
Křižmem jsme byli pomazáni všichni a tak tento olej také vyjadřuje naše spojení
v jednom společenství. Je to společenství kněžské a je to společenství církve, do kterého
patříme. Tak je to vyjádřeno ve spojení s olejem i ve 133 Žalmu: Hle, jak je dobré a jak
milé, když bratři bydlí pospolu: Jak nejlepší olej na hlavě, který stéká na vousy, na vousy
Árónovy, který stéká na lem jeho roucha.
Bratrské společenství tvoříme i s těmi, kteří tu žili a pracovali před námi, žijeme
z toho, co vytvořili, z toho co zasévali. V letošním roce 75. výročí ukončení II. světové
války si chceme zvláštním způsobem připomenout kněze, kteří se stali obětí nacistické
totality. U vchody do katedrály je velký baner se jmény a fotkami 28 kněží, kteří
v diecézi působili nebo z ní pocházeli a stali se obětmi nacismu. V podobě letáčku bude
s krátkými medailonky bude k dispozici i ve farnostech.
Výrazem žitého společenství církve je modlitba. Jsem moc rád, že jsou tyto dny
v rodinách, ve farnostech a celé diecézi prodchnuty modlitbou. Je potřeba v ní
pokračovat. Modleme se za sebe navzájem.

Duch Páně je nade mnou, proto mě pomazal a poslal. Pomazání je posláním,
která mě posílá k druhým, kteří potřebují pomoc, chudým, slepým, zdeptaným,
uvězněným. Toto poslání platí stále, a zvlášť v této době nás vybízí, abychom měli oči
i srdce otevřené a vnímavé. To si všichni od Pána vyprošujme.

