
SVÁTOSTI 
 

Svátosti jsou smysly vnímatelná (viditelná, slyšitelná) a účinná znamení 

neviditelné milosti. Byly ustanoveny Ježíšem Kristem a svěřeny Církvi. Jimi se 

prostřednictvím služebníků Církve uděluje lidem božský život. Člověk má přijímat 

svátosti po celý život, aby milosti v nich obsažené jej posilovaly v pozemském životě a 

připravovaly na život věčný. Duch Svatý uzdravuje a proměňuje ty, kdo svátosti 

přijímají. Svátosti jsou nutné ke spáse (když ne všechny pro každého jednotlivého 

člena Církve). 

Všechny svátosti jsou zaměřeny k eucharistii jako ke svému „zvláštnímu 

cíli“. (viz sv. Tomáš Akvinský: Summa theologica III 65,3) 

 

Svátost − z latinského slova sacra-mentum. (sacrare − úkon za účelem 

posvěcení, mentum − prostředek pro dosažení určitého cíle). V řečtině pak 

„mysterion“, což znamená Boží spasitelný plán, Boží úmysl spasit člověka. 

 

Svátosti mají trojí obsah: 

a) jsou památkou (anamnézou) na Kristovy Velikonoce, 

b) jsou Kristovým zpřítomněním (epiklézí), protože naplňují duši milostí. 

c) jsou předehrou a zárukou budoucí věčné slávy. 

 

A. Charakteristické znaky svátostí jsou: 

1. Byly ustanoveny Pánem Ježíšem. 

2. Působí samy od sebe. 

3. Milost znamenají a současně posvěcující milost dávají. 

4. Působí v nich Ježíš Kristus, který je pramenem všech svátostí. 

 

B. Každá svátost obsahuje: 

 

1. ZNAMENÍ: 

a) materie – voda, olej, chléb, víno. 

b) forma tj. slovo a gesto např. „N…já tě křtím ve jménu Otce i Syna i Ducha 

Svatého“ doprovázené litím vody na hlavu křtěnce. Nebo „Přijmi pečeť darů Ducha 

Svatého.“ spojené se znamením kříže svatým olejem na čele biřmovance. 

c) vysluhovatel – biskup, kněz, jáhen, laik. 

 

 

 



2. MILOST – posvěcující (habituální) a svátostnou. 

Posvěcující milost je „svatební roucho“ o kterém mluví Pán Ježíš, bez které nelze 

„vejít na hostinu“. Bez posvěcující milost nelze dojít spásy. 

Svátostná milost je milost Ducha Svatého, darovaná Kristem a vlastní každé 

svátosti. Tato milost pomáhá věřícímu na cestě ke svatosti. Také pomáhá růstu Církve 

jako celku. Ve svátostech Církev již dostává závdavek věčného života. 

 

3. ÚČINNOST 

Svátosti jsou účinné ex opere opereto (prostým udělením), protože v nich 

působí sám Ježíš Kristus, který svátostnou milost uděluje. Účinnost svátosti je tedy 

nezávislá na osobní svatosti udělovatele. Plody svátostí však závisí na dispozici 

toho, kdo svátosti přijímá. Dále pak příjemce musí mít úmysl svátost přijmout. 

Při přijímání svátosti musí být ve stavu milosti − bez těžkého hříchu (kromě křtu a 

svátosti smíření). 

 

 

C. Je 7 svátostí: 

1. Křest. 

2. Biřmování. 

3. Eucharistie. 

4. Pokání. 

5. Pomazání nemocných. 

6. Kněžství. 

7. Manželství. 

 

D. DĚLÍME JE NA: 

a) iniciační – uvádějí do křesťanského života – křest, biřmování, eucharistie. 

b) uzdravující – svátost smíření, pomazání nemocných. 

c) ke službě společenství – svátost manželství, svátost kněžství 

 

E. PŔIJÍMÁNÍ SVÁTOSTÍ 

Jedenkrát můžeme přijmout tyto svátosti: křest, biřmování, sv. kněžství 

(nemohou být opakovány). To proto, že vtiskují duši svátostné, nezrušitelné znamení 

(tzv. svátostný charakter). 

Vícekrát můžeme přijmout: eucharistii, svátost smíření, pomazání 

nemocných a svátost manželství (pouze po smrti manžela nebo manželky). 

Pro přijímání jednotlivých svátostí platí konkrétní podmínky, které budou 

probrány zvlášť v rámci jednotlivých svátostí. 
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