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Otvírám liturgickou knihu Římský 
pontifikál. Ta obvykle netknutá spočí-
vá ve farním archivu. Není divu, ob-
sahuje totiž obřady, které zpravidla 
vykonává biskup. Jelikož se přiblížila 
slavnost zasvěcení nového oltáře 
v našem kostele, chci vám nabídnout 
stručný výtah z příslušných stránek 
pontifikálu. 

Nejprve se dozvíme něco o významu 
oltáře v životě církve. První a nejdů-
ležitější sdělení se týká samotného 
Krista, o kterém už církevní otcové 
tvrdili, že je obětí, knězem i oltářem, 
protože obětoval sám sebe. Autor lis-
tu Židům Ho ukazuje jako živý oltář 
nebeského chrámu. Ovšem každý 
křesťan se má podle otců stát oltářem 
skrze správný život ve spojení 
s Kristem. Každý z nás má být živým 
oltářním kamenem. Dále text podtr-
huje, že samotný oltář plní dvojí  
úlohu. Jednak je obětním oltářem,  
na kterém se při mši svaté zpřítomňu-
je Kristova oběť, dokud on nepřijde. 
Je ale také stolem, u kterého se shro-
mažďují věřící, aby Boha chválili  
a přijímali Kristovo tělo a krev. Proto 
oltář musí být středem a srdcem kaž-
dého kostela. Z prastaré tradice se  
do něj někdy vkládají ostatky světců, 
mučedníků. 

Rychle přeběhneme dvě stránky před-
pisů pro stavbu oltáře a dostáváme  
se tak k vlastnímu slavení zasvěcení 
oltáře. Nejprve se dozvídáme, že  
přísluší diecéznímu biskupovi. 
Z principu se má konat při mši svaté, 

neboť každý oltář se stává zasvěce-

ným především slavením eucharistie. 
Předpokládá se vhodný den, aby  
se věřící mohli v hojném počtu zú-
častnit. 

Jak obřad zasvěcení probíhá? Do kos-
tela vstoupí liturgický průvod 
s biskupem. Ten nejprve pozdraví lid 
a pak požehná vodu, kterou pokropí 
věřící i oltář. To nahradí úkon kajíc-
nosti. V tomto úvodu také biskup po-
žehná sedes a ambon, pak bude násle-
dovat bohoslužba slova. Po čteních 
pronese biskup homilii a pomodlíme 
se Vyznání víry. Pak zazní litanie  
ke všem svatým a po nich vložíme  
do mensy oltářní kámen s ostatky 
svatých, který sloužil v oltáři dosud  
a ještě dříve v nějakém starším. Vy-
jádří se tak pěkně kontinuita starého 
s novým.  

Nyní přicházíme k tomu nejdůležitěj-
šímu, k modlitbě zasvěcení.  Pro její 
hloubku a krásu ji uvádím celou, 
vždyť „tajemství křesťanského oltáře 
je možné nejlépe porozumět při po-
hledu na slova modlitby, jíž církev 
oltář Bohu zasvěcuje“:  

Chválíme tě, Bože, a oslavujeme  
za tvou nevýslovnou dobrotu. Tys 
ustanovil, aby se tajemství oltáře  
naznačené různými předobrazy napl-
nilo a zjevilo v Kristu. 

Noe, patriarcha lidského rodu očiště-
ného vodou potopy, postavil ti oltář  
a přinesl oběť, kterou jsi, Otče,  
se zalíbením přijal, a tak jsi obnovil  
s lidmi smlouvu lásky. 

Obřad zasvěcení nového oltáře 
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Obřad zasvěcení nového oltáře 

Abrahám, otec naší víry, celým srd-

cem uvěřil v tvé slovo a poslušností 

se ti zalíbil, když vystavěl oltář a byl 

připraven obětovat svého milovaného 

syna Izáka. 

 

Mojžíš, prostředník starozákonní 

smlouvy, zbudoval oltář, jenž se po-

kropen beránkovou krví stal předob-

razem oltáře kříže.  

Kristus, kněz a zároveň oběť, toto 

všechno naplnil svým velikonočním 

tajemstvím. Vyzdvižen na dřevo kříže 

odevzdal se ti, Otče, jako oběť nepo-

skvrněná, a tak zahladil hříchy celé-

ho světa a uzavřel s tebou smlouvu 

novou a věčnou. 

Proto tě, Bože, pokorně prosíme:  

ať tvé požehnání spočine na tomto 

oltáři, zbudovaném na místě, kde se 

shromažďuje tvá církev. Ať je navždy 

zasvěcen ke slavení Kristovy oběti  
 

a stane se stolem, z něhož bude tvůj 

lid čerpat sílu účastí na posvátné 

hostině.  

Ať tento oltář je pro nás znamením 

Krista, z jehož probodeného boku 

vytryskla krev a voda, pramen a po-

čátek svátostí Církve.  

Ať je stolem prostřeným k hostině,  

k níž máme zasednout spolu s Kris-

tem, kde ti můžeme svěřit své starosti 

a posilnit se na další cestu.  
 

pokračování na str. 4 
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Obřad zasvěcení nového oltáře 

pokračování ze str. 3  

Ať je místem důvěrného spojení  

s tebou, místem radosti a pokoje, 

aby ti, kteří se zde budou sytit tělem 

a krví tvého Syna, byli naplněni jeho  

Duchem a stále rostli ve tvé lásce.  

Ať je zdrojem jednoty církve a bratr-

ské svornosti, k němuž se budou  

věřící společně scházet a čerpat zde 

ducha vzájemné lásky.  

Ať je středem, ke kterému směřují 

naše chvály a díky, dokud s jásotem 

nevejdeme do věčného domova, kde 

ti budeme přinášet oběť ustavičné 

chvály s Kristem, naším veleknězem  

a živým oltářem. Neboť on s tebou  

v jednotě Ducha Svatého žije a kra-

luje po všechny věky věků. Amen. 

Pak následuje pomazání křižmem, 

okuřování, přikrytí a osvětlení  

oltáře.  

Pomazáním křižmem se oltář stává 

znamením Krista, který je a nazývá 

se Pomazaný (z řečtiny Christos  

= pomazaný). Otec jej pomazal  

Duchem Svatým a ustanovil ho  

nejvyšším Veleknězem, který se 

obětoval za všechny. 

 

Spalováním kadidla na oltáři se na-

značuje, že Kristova oběť, která se  

na něm neustále tajemně zpřítomňu-

je, vystupuje k Bohu jako příjemná 

vůně; a také to, že modlitby věřících 

skrze Krista vystupují k Bohu Otci. 

Přikrytím oltáře se vyjadřuje, že 

křesťanský oltář je Pánovým stolem, 

stolem eucharistické hostiny, ve kte-

ré přijímáme Jeho Tělo a Krev. 

Osvětlením oltáře světlem svící  

se připomíná, že Kristus je „světlo 

k osvícení pohanů“ a církev má toto 

světlo vyzařovat do světa. 

Když je oltář takto připravený, bis-

kup k němu přistoupí a bude na něm 

slavit eucharistii, která představuje 

nejstarší a nejpodstatnější část celé-

ho obřadu. Poprvé přijmeme eucha-

ristického Krista z nového oltáře.  

S vděčností zazpíváme chvalozpěv  

a ze srdce poděkujeme všem, kteří 

se o toto krásné dílo zasloužili.  

Budeme odcházet se vzpomínkou  

v srdci a dle tradice s obrázkem  

a posvícenským koláčkem v ruce. 

http://www.farnost-chrudim.cz/

