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Úmysly modliteb Rytířstva Neposkvrněné
Září

– Abychom po vzoru Marie – Panny trpící a po vzoru svatých
mučedníků uměli přijímat Ježíšův kříž jako znamení spásy.

Říjen

– Abychom věrni křestním slibům znova objevovali pravou
úctu k Panně Marii a spolu s ní se zapojovali do díla
evangelizace v duchu bratrské lásky a přátelství.

Úkon odevzdání se Neposkvrněné
Neposkvrněná, Královno nebe a země, Útočiště hříšníků a naše nejlaskavější Matko, Tobě svěřil
Bůh celý řád milosrdenství. Já, ..., nehodný hříšník, padám k Tvým nohám a pokorně prosím, abys
mě celého a úplně přijala za svou věc a vlastnictví a udělala se mnou, se všemi schopnostmi mé
duše a mého těla i s celým mým životem, smrtí a věčností, cokoliv se Ti zalíbí.
Chceš-li, použij také mne celého bez jakékoliv výhrady k uskutečnění toho, co bylo o Tobě řečeno: „Ona potře tvou hlavu“ a též: „Ty sama jsi na celém světě vyhladila všechny bludy,“ abych se
stal v Tvých neposkvrněných a nejlaskavějších rukou užitečným nástrojem k probuzení a největšímu
vzrůstu Tvé slávy v tolika zbloudilých a lhostejných duších a tímto způsobem přispěl k co největšímu rozšíření blaženého království Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Neboť kam Ty vejdeš, tam vyprosíš milost obrácení a posvěcení, vždyť Tvýma rukama stékají na nás všechny milosti z nejsladšího
Srdce Ježíšova.
Dovol mi, abych Tě chválil, přesvatá Panno. Dej mi moc zvítězit nad Tvými nepřáteli.
Ó, Maria, bez hříchu počatá, oroduj za nás, kteří se k Tobě utíkáme, i za všechny, kdo se k Tobě
neutíkají, a zvláště za nepřátele Církve svaté a za ty, kdo jsou Ti svěřeni.

Milí čtenáři,
prázdniny uběhly a je tady září. Liturgický kalendář hovoří o dvou svátcích, které jsou jako spojené nádoby: Svátek Povýšení sv. Kříže a Panny Marie Bolestné.
Díváme se na kříž a vidíme, že: Život byl přibit na kříž, z Kristova boku vytryskly prameny nesmrtelnosti, krev a voda – smíření světa – a dlužní úpis našeho hříchu byl zničen, byli jsme propuštěni na svobodu a otevřel se nám ráj, byla přemožena smrt a člověk může okoušet z ovoce stromu
života.
Pod křížem stojí Matka Bolestná. Je věrná svému Synu, přijímá od něho poslání být Matkou nás
všech, aby všechny vedla ke kříží, kde bychom mohli být spolu s Ukřižovaným povýšeni, aby pod
námi zůstala země s našimi hříchy a získali jsme nebe. Její tvář je však smutná, protože cena vykoupení je nesmírná a mnozí jí opovrhují.
Drazí rytíři Neposkvrněné, spolu s Marií stůjme pevně u Ježíšova kříže, prokazujme soucit
s trpícím Spasitelem a vděčnost za dar vykoupení, spojujme naše životní s jeho křížem, abychom
nakonec i my mohli dojít ke slávě vzkříšení.
br. Bohdan

(použity myšlenky sv. Ondřeje Krétského)
První strana obálky: Madona s Dítětem, Tetín. Foto: bB
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Maria pod křížem
„Maria, má Paní, kde stojíš?
Stojíš skutečně vedle kříže?
Ne! Ty jsi na kříži se svým Synem,
protože jsi ukřižována spolu s Ním!
Jen v tom je rozdíl,
že On byl ukřižován tělesně –
Ty ale jsi byla ukřižována v srdci.
I ty rány na Jeho těle jsou ve Tvém srdci.
Ono je, má Paní,
probodeno kopím,
propíchnuto hřeby
a korunováno trním.“
Jakub z Milána

grafika: Oskoltsev | Dreamstime.com
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Z meditací
sv. Antonína Paduánského
o ukřižovaném Pánu
„Jeho ruce, poseté drahokamy, jak o tom zpívá nevěsta
z Velepísně, jsou probodnuté hřeby. Nohy, které kdysi kráčely po moři, jsou přibity. Jeho tvář, zářící jako slunce, je nyní
smrtelně bledá. Oči plné lásky, která nezůstala skryta žádnému
tvoru, se zavírají v poslední hodině. A přesto právě na kříži zjevil Kristus svoji hlubokou moudrost. Zatímco ďábel chce zničit
jeho lidství, on jej chytá na udici svého božství.
do
Svými na kříži rozepjatými pažemi chrání Kristus každého, kdo
m utrse k němu utíká. Před zlými duchy ho ukrývá do svých ran. Svým
pením vložil Kristus na ďábla kámen a svázal ho, aby už nemohl vládakou
nout podle své vůle. Přinutil ho jít nazpět tou samou cestou, jakou
eď se
sem přišel: skrze Evu, Adama a ovoce zakázaného stromu. Teď
edlivě
tou samou cestou musí vrátit. Ztratil tak všechno, co si nespravedlivě
urval – skrze Marii, skrze Krista a skrze dřevo kříže.
emlet
Kristova lidská přirozenost se podobá hroznu, který byl rozemlet
v lisu. Tím lisem je jeho utrpení na kříži. Jeho krev se vylila na celou
ouvy,
zemi. Tuto krev daruje Pán svým apoštolům: To je krev Nové smlouvy,
která se prolévá za mnohé na odpuštění hříchů (Mt 26,28).
Kristus dostal na zemi dvojí dědictví: na jedné straně námahu a utrpení – na druhé straně pokoj a mír. Protože my jsme spoludědici (Řím 8,17), získáváme také toto dvojí
dědictví. Proto jsme na falešné cestě, když chceme mít pouze to druhé dědictví bez toho prvního. Jen
tehdy, když se chopíme prvního dědictví, námahy a utrpení, získáváme nárok i na druhé dědictví, kterým
je pokoj a mír.
Když Kristus rozbil alabastrovou nádobu svého života na kříži, naplnila vůně této masti celý svět. Kéž
bychom ho jako jeho učedníci následovali! Kéž by křesťané spěchali za voňavou mastí Ukřižovaného!
Duch chudoby a dědictví jeho utrpení jsou pro srdce, které má pravou lásku, sladší než med.
Pane Ježíši, vytáhni nás udicí svého kříže z močálu pozemského smýšlení a dopřej nám, abychom tě
následovali ve tvém hořkém utrpení.“
Dienst am Glauben 6/2007, překl. -kb-, foto: bB
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Svátek Povýšení Svatého Kříže je slaven jak
v katolické církvi, tak i ve východních církvích.
Souvisí s tradicí nalezení ostatků kříže, na němž
zemřel Ježíš Kristus. Římský kalendář stanovil pro
tento svátek datum 14. září.
Tradice připisuje nalezení ostatků Kristova
kříže r. 326 sv. Heleně, matce císaře Konstantina
Velikého, jenž udělil r. 313 křesťanům po třech staletích pronásledování svobodu. Uložila je v bazilice Svatého hrobu
v Jeruzalémě. Od té
doby byly slavnostně uctívány zástupy poutníků, které
přicházely do Svaté země. To však ustalo r. 614,
kdy perský král Chosroes II. dobyl Jeruzalém a zakázal křesťanům putovat do Palestiny. Peršané zbořili svatyni a ostatky kříže odvezli z Jeruzaléma.
R. 628 však byzantský císař Heraklios přemohl
Peršany a získal ostatky kříže zpět. Sám je nesl
ve slavnostním průvodu do Jeruzaléma. Legenda
praví, že císař, oblečen do nádherných šatů, nemohl
před branami města kříž uzvednout. Jeruzalémský
biskup Zachariáš mu však poradil, aby bohaté šaty
svlékl a vyměnil je za kající. Když to císař udělal
a sundal si také boty, potom bez problémů kříž
zvedl a přinesl ho do znovu vystavené baziliky.
Koncem 7. století dobyli Palestinu muslimští
Arabové. Tehdy křesťané v obavě z likvidace této
posvátné relikvie si brali částečky sv. Kříže s sebou
do Evropy. Jeho ostatky se nacházejí v řadě evropských chrámů a katedrál. Současná protikatolická
propaganda ráda tvrdí, že prý kdyby se všechny
ostatky sv. Kříže v Evropě daly dohromady, byly
by to „tuny dřeva“. Není to pravda. Jak uvádí
na základě odborných studií německý publicista
Peter Bosse, tyto částečky by stačily na sestavení kříže o průměru cca 20 cm, výšky více než 2 m
a délky vodorovného břevna 1,8 m.
Není také pravda, že kříž se stal symbolem křesťanství až v pozdějších staletích, jak tvrdí odpůrci
církve. Archeologové odkryli r. 1996 v Betsaidě
v Palestině střep nádoby, pocházející z doby před
rokem 70, v níž pravděpodobně bylo uchováváno
mešní víno. Na střepu je vyryto znamení kříže.
Při archeologickém výzkumu města Herculaneum,
zasypaného lávou ze sopky Vesuv r. 79, byly nalezeny zbytky domácí kaple, v níž se nacházel velký
obraz kříže. První křesťanský monarcha v ději-
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nách, král města Edessy Abgar II. (176 – 214) si
nechal na svoji korunu vyrýt kříž.
Právě z Edessy pocházela sv. Helena, matka císaře Konstantina. Možná byla narozena už v křesťanské rodině, což sice popírá Eusebius z Cesareje,
ale potvrzuje sv. Ambrož. Jak věděla, kde hledat
ostatky sv. Kříže?
Odpověď je velmi jednoduchá. Ježíš Kristus
byl ukřižován na Velký pátek. Protože bylo před
Ve l i k o n o c e m i
a na tyto svátky nesměly kříže trčet
ze země, římští legionáři je museli
po sejmutí těl odsouzenců odstranit. Stará křesťanská
tradice hovoří o vyschlé cisterně vzdálené cca 40 m
od místa ukřižování, kam vojáci odhodili kříž Kristův
i kříže dvou dalších odsouzenců. Apoštolé a svědkové těchto událostí velmi dobře věděli, který z těchto
křížů patří Spasiteli, proto ho z cisterny vyzvedli. Podle svědectví Origena, Eusebia a dalších ranných církevních spisovatelů byly Kalvárie a nedaleký
Ježíšův prázdný hrob v té době předmětem posvátné
úcty prvotních křesťanů, kteří tam putovali a někde
na tomto místě také nejspíš ukrývali i sv. Kříž. Po Bar
Kochbově povstání Židů v letech 132 – 135 nařídil
císař Hadrián zničit v Palestině nejen všechny židovské, ale i křesťanské náboženské symboly (křesťany
pokládal za židovskou sektu). Kalvárie a hrob Páně
byly zasypány hlínou a na jejich místě vysázen posvátný pohanský háj s obětištěm. Pod touto vrstvou
hlíny se nejspíš octl i sv. Kříž. Vyzvednout ho nebylo možno, protože pohanský posvátný háj hlídala
stráž. Toto se mezi křesťany vědělo, proto i císařovně
Heleně bylo jasné, kde má dát kopat.
Kříž byl tedy vždycky už od dob prvotních křesťanů symbolem spásy a také naší víry. Není žádným
magickým fetišem, ale znamením poslušnosti vůči
Bohu a pokory. Na to nesmíme zapomínat, když
se jím žehnáme. Jak často děláme znamení kříže
v rychlosti a ledabyle! Kříž je výzvou, závazkem
a pozváním k následování Krista. To nám připomíná
i blahodárný zvyk nosit toto znamení na krku na zlatém řetízku nebo mít ho doma na stěně. Je to nejen
znamení pro druhé, že jsem katolický křesťan, ale
také znamení pro mne, že mým Pánem a Mistrem je
Kristus, poslušný Boha až k smrti na kříži.

Znamení spásy

Podle Kirchliche Umschau 9/2009 a Źródlo 13. 9. 2009
připravil -am-
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O poslání kněze vést
Drazí bratři a sestry,
Rok kněží se chýlí ke konci. Proto jsem v posledních katechezích začal mluvit o podstatných
úkolech kněze, tj. učit, posvěcovat a vést.
Jak pochopit v současné kultuře tuto dimenzi,
která v sobě zahrnuje pojem autority a má původ
v samotném Pánovu pověření pást Jeho stádce?
Čím je vlastně pro nás křesťany autorita? Kulturní,
politické a historické zkušenosti nedávné minulosti, zejména diktatur ve východní a západní Evropě
20. století, učinily současného člověka podezřívavým vůči tomuto pojmu. Podezření, které se nezřídka vyjadřuje v požadavku nutnosti opustit jakoukoli autoritu, která nepřichází výlučně od lidí
a která by jim naopak měla být podřízena a jimi
kontrolována. Právě pohled na režimy, které v minulém století rozsévaly teror a smrt, mocně připomíná, že autorita, jež je vykonávána bez vztahu k Transcendentnu a přehlíží nejvyšší Autoritu,
kterou je Bůh, se v každé oblasti nevyhnutelně obrací proti člověku. Je proto důležité uznat,
že lidská autorita není nikdy cílem, ale vždycky
a jedině prostředkem a že cílem je v každé době
nezbytně a vždy lidská osoba, která je stvořena
Bohem se sobě vlastní důstojností a je povolána
vztahovat se ke svému Stvořiteli během života pozemského i v životě věčném; je to autorita vykonávaná v odpovědnosti před Bohem, Stvořitelem.
Takto pojatá autorita, jejímž jediným cílem je
sloužit pravému dobru lidí a být transparentností jediného Svrchovaného Dobra, kterým je Bůh,
nejenom že není lidem cizí, ale je naopak cennou
pomocí na cestě k plné realizaci v Kristu směrem
ke spáse.
Církev je povolána a zapojena do vykonávání
tohoto typu autority, která je službou, a plní ji nikoli jménem svým, nýbrž jménem Ježíše Krista,
který obdržel od Otce veškerou moc na nebi
i na zemi (srov. Mt 28,18). Prostřednictvím pastýřů církve totiž Kristus pase svoje stádce: On je
vede, chrání a napravuje, protože je hluboce mi-

Foto: archiv RaVat

Benedikt XVI. na gen. audienci,
náměstí sv. Petra 26. 5. 2010.

luje. Pán Ježíš, Nejvyšší pastýř našich duší, však
chtěl, aby se sbor apoštolů, dnes biskupů, ve společenství s Petrovým nástupcem a kněžími, jejich
nejcennějšími spolupracovníky, podíleli na tomto
poslání pečovat o Boží lid, být vychovateli ve víře,
orientovat, oživovat a podporovat křesťanské společenství nebo – jak praví koncil – „starat se
buď přímo, nebo prostřednictvím jiných o vedení
jednotlivých věřících v Duchu Svatém k rozvíjení vlastního povolání podle evangelia, k upřímné
a činorodé lásce a ke svobodě, k níž nás osvobodil
Kristus“ (Presbyterorum ordinis, 6). Každý pastýř
je tudíž prostředníkem, skrze něhož miluje lidi samotný Kristus.
Kde může dnes kněz načerpat sílu k takovémuto plnění vlastní služby v plné věrnosti Kristu
a církvi a s naprostou oddaností stádci? Odpověď
je jediná: v Kristu Pánu. Ježíšův způsob vlády
není nadvláda, nýbrž pokorná a laskavá služba
mytí nohou, a Kristova královská hodnost není
pozemský triumf, nýbrž vrcholí na dřevu kříže,
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jenž je pro svět soudem a opěrným bodem výkonu
autority, která je opravdovým výrazem pastorační
lásky. Svatí a mezi nimi svatý Jan Maria Vianney
plnili s láskou a oddaností úkol pečovat o jim svěřený díl Božího lidu, projevovali se také jako silní
a rozhodní muži s jediným cílem, totiž prosazovat
pravé dobro duší. Tak byli schopni osobně zaplatit
i mučednictvím za věrnost pravdě a spravedlnosti
evangelia.
Drazí kněží, „paste Boží stádce vám svěřené
a vykonávejte nad ním dohled, ne proto, že musíte…, ale buďte svému stádci vzorem“ (1 Petr 5,2).
Nemějte proto strach vést ke Kristu každého ze
svých bratří, které vám on svěřil, buďte si jisti, že
každé slovo a každý postoj, sestupují-li z poslušnosti vůli Boží, přinesou plody; umějte v životě
ocenit přednosti a uznat meze kultury, do níž jsme
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zasazeni, v pevné jistotě, že zvěstování evangelia
je ta největší služba, kterou lze člověku poskytovat. Není totiž většího dobra v tomto pozemském
životě než přivádět lidi k Bohu, probouzet víru,
pozvedat člověka z netečnosti a zoufalství, dávat
naději, že Bůh je blízko a řídí individuální i světové dějiny. To je v posledku ten nejhlubší a poslední smysl poslání řídit, které nám svěřil Pán. Jde
o formování Krista ve věřících, skrze onen proces
posvěcení, kterým je konverze kritérií, hodnotové
škály a postojů, aby Kristus mohl žít v každém věřícím. Svatý Pavel svou pastorační činnost shrnuje
takto: „moje děti, znovu vás bolestně rodím, dokud
nenabudete podoby Kristovy“ (Gal 4,19).
přeložil Milan Glaser
česká sekce Vatikánského rozhlasu

Adoptuj kněze!
Co je to za nesmysl? Ale vůbec ne. V Roce kněží
vyzýval Svatý otec k naléhavé modlitbě za kněze.
Ta může mít různé formy. Jednu velice prospěšnou
praktikuje tzv. Hnutí margaretek. Jeho členky „duchovně adoptují“ některého z Otců, za něhož se
denně modlí a tak ho nadpřirozeně podporují.
Hnutí margaretek není úplně nové, má již dlouhou
tradici. Jeho zakladatelkou byla Kanaďanka Margaret
OʼDonnellová, která r. 1951 ve věku 13 let vážně onemocněla. Po třech měsících léčby v sanatoriu se vrátila domů, byla však úplně paralyzovaná, mohla pohybovat jenom hlavou. Margaret, vychovaná v příkladné
katolické rodině, ihned pochopila, že její nemoc
je povoláním. Tak jako někdo je povolán Pánem
ke kněžství, k řeholnímu životu nebo k manželství,
tak existuje i povolání k nemoci a utrpení, které je
třeba obětovat na nejrůznější úmysly. Margaret se
rozhodla pro kněze. Na svém loži se modlila a svou
nemoc obětovala za místního faráře, což potom rozšířila na celou farnost, další kněze a také na všechny
úmysly, které jí lidé přinášeli. Každým dnem vzrůstal počet duchovních, kteří Margaret navštěvovali. Ti
vydávali svědectví, jak je svou modlitbou a utrpením
vnitřně povzbudila a pomohla jim k větší horlivosti
ve službě duším. Margaret zemřela na Velký pátek
r. 1978 ve věku 40 let.

Její přítelkyně Louise Wardová, která ji navštěvovala a modlila se s ní, byla fascinovaná jejím příkladem. V srpnu r. 1981 proto založila tzv. Hnutí
margaretek, které se rychle rozšířilo v kanadských
diecézích Jolliette a Rouyn-Noranda. Základem je
skupinka sedmi osob, jež se modlí a obětují své
utrpení za jednoho konkrétního kněze sedm dní
v týdnu. Jsou jako sedm lístečků květu kolem osmého, jímž je tento duchovní, proto také symbolem hnutí je bílý květ se sedmi lístečky. Hnutí margaretek se rychle rozšířilo do celého světa. Před
deseti lety se podobná iniciativa rozvinula také
v Kolumbii. Jde o tzv. Hnutí lásky Panny Marie,
jehož podstatou se stala taktéž modlitba a oběť
za jednoho konkrétního kněze.
Co si z toho můžeme odnést do našich poměrů?
Není nutné zakládat nějakou organizační strukturu, stačí jen převzít ducha a iniciativu. Kdo se
libovolně dlouhou dobu bude pravidelně každý
den modlit za nějakého konkrétního kněze, tzn.
„adoptuje ho“, ten vykoná hodně. Pokud se bude
za tohoto konkrétního Otce modlit více lidí ve společenství, účinky se znásobí. Kněží dneška potřebují naši modlitbu a oběť pravděpodobně více než
kdy jindy.
P. Janusz Sadel, Źródlo 37/2009, překl. -kb-
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Říkám se svatými: Úchvatná Maria je pozemským rájem
nového Adama, kde se vtělil působením Ducha Svatého, aby
tam konal nepochopitelné zázraky. Maria je veliký a božský
svět Boží, kde jsou nevýslovné krásy a poklady. Ona je velebností Boha, v níž skryl jako ve vlastním lůně svého jediného
Syna a s ním všechno velmi vznešené a vzácné. Kolik velikých a skrytých věcí vykonal mocný Bůh v této obdivuhodné
stvořené bytosti! Ona sama musí navzdory své hluboké pokoře vyznat: Veliké věci učinil mi ten, který je mocný. Svět tyto
věci nezná, protože toho není schopen ani hoden.
Uznávám s celou církví, že Maria je jenom pouhá stvořená bytost, která vzešla z rukou Božích, a proto ve srovnání
s jeho nekonečnou Velebností je méně než prach, nebo spíše
není vůbec ničím. Jenom Bůh totiž může říci: Jsem, který
jsem (Ex 3,14). Tento Bůh tedy, který je tak veliký, vždy
nezávislý a sám sobě dostačující, nikdy nepotřeboval a naprosto nepotřebuje Pannu Marii, aby se splnila Jeho vůle
a projevila Jeho sláva. K tomu, aby učinil všechny věci, Mu
pouze stačí, že je chce.
Avšak když uvažujeme o věcech tak, jak jsou, tvrdím, že
Bůh od chvíle, kdy stvořil Pannu Marii, chtěl začít a dovršit svá největší díla skrze ni. Máme věřit, že svůj záměr ani
v budoucnu vůbec nezmění, vždyť je to Bůh. Nemění své
myšlení ani jednání.
Maria udílí v nebi rozkazy andělům a svatým. Jako odměnu
za její hlubokou pokoru jí Bůh dal moc a poslání, aby obsazovala svatými prázdné trůny, ze kterých byli pro svou pýchu
svrženi padlí andělé. Taková je vůle Boha, který povyšuje ponížené, aby se nebe, země i peklo musely, dobrovolně nebo
nedobrovolně, sklánět před rozkazy pokorné Panny Marie.
Bůh ji učinil Královnou nebe i země, velitelkou svých vojsk,
správkyní svých pokladů, rozdavatelkou svých milostí, vykonavatelkou svých velkých divů, obnovitelkou lidského pokolení, prostřednicí lidí, ničitelkou Božích nepřátel a věrnou
společnicí ve svých velikých činech a vítězstvích.
Kdo nemá Marii za Matku, nemá Boha za Otce. Proto zavržení, jako bludaři, rozkolníci a jiní, kteří nenávidí Pannu
Marii nebo se na ni dívají s pohrdáním nebo lhostejností, nemohou mít Boha za Otce, ačkoli se tím vychloubají,
protože nechtějí mít Marii za Matku. Kdyby ji totiž měli
za Matku, milovali by ji a uctívali, jako pravé a dobré dítě
přirozeně miluje a ctí matku, která mu dala život.
Bludař, člověk špatné nauky a zavržený, se rozezná
od předurčeného pomocí neomylného a nepochybného znamení, že bludař a zavržený Pannou Marií jenom pohrdají

foto: Lawrence OP

Ona rozdrtí hlavu hada

nebo jsou k ní lhostejní. Přitom slovem
i příkladem usilují otevřeně nebo skrytě,
někdy i pod ušlechtilými záminkami, aby
se umenšila úcta a láska k ní.
Avšak Mariina moc nade všemi ďábly se
zaskví zvláště v posledních dobách. Tehdy
satan nastrojí úklady její patě, to znamená jejím pokorným nevolníkům a chudým
dětem, které Maria povzbudí, aby mu vypověděli válku. V očích světa budou nepatrní a ubozí a budou přede všemi ponížení
jako pata. Bude se po nich šlapat, jako se
našlapuje na paty, a budou utlačováni, jako
ostatní údy těla tlačí na patu. Zato však
budou bohatí Božími milostmi, které jim
Maria bude hojně rozdávat. Svou svatostí
budou před Bohem velmi velicí a vyvýšení. Svým nadšením předčí všechny lidi
a budou tak silně opřeni o pomoc Boží,
že s pokorou své paty, ve spojení s Marií,
rozdrtí hlavu pekelného hada a nastolí vítězství Ježíše Krista.
úryvek z traktátu O pravé mariánské úctě
od sv. Ludvíka Maria Grigniona z Montfortu
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Mnoho věřících si stěžuje, že na ranní modlitbu mají málo času, neboť spěchají do práce. Jenže tady
nejde o kvantitu, nýbrž o kvalitu. Stačí alespoň v duchu si vzpomenout na Boha třeba takto:

foto: Djem82 | Dreamstime.com

Jak může vypadat ranní modlitba
„Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.“
Potom se přeneseme do Boží přítomnosti, třeba následující modlitbou nebo modlitbou v tomto duchu
vlastními slovy:
„Nejsvětější Trojice, Bože ve třech Osobách,
věřím, že Ty jsi zde přítomen. Klaním se Ti v hluboké pokoře a vzdávám úctu Tvé vznešenosti.“
Úkon víry:
„Můj Bože, pevně věřím všem pravdám, které
jsi zjevil a kterým Tvá církev učí, neboť Ty se nemůžeš mýlit a nemůžeš také lhát.“
Úkon naděje:
„Můj Bože, doufám s jistotou, že Ty mi pro zásluhy Ježíše Krista dáš svou milost v tomto světě,
abych zachovával Tvá přikázání, neboť jsi slíbil
věčný život všem, kdo tak budou činit, a Ty jsi
věrný ve svých zaslíbeních.“
Úkon lásky:
„Můj Bože, miluji Tě z celého srdce a nade
všechno, neboť Ty jsi nekonečně dobrý a nekonečně hodný lásky. Chci také milovat své bližní jako
sebe samého z lásky k Tobě.“
Poděkujme také Bohu za milosti,
a darujme se Mu:
„Můj Bože, pokorně Ti děkuji za všechny milosti, které jsi mi dal. Jen díky Tvé lásce mohu
tento den prožít, proto ho chci využít tak, abych
sloužil především Tobě. Zasvěcuji Ti všechny své
myšlenky, svá slova, svou práci, svá jednání i své
utrpení. Požehnej jim, Pane, aby všechno z toho
bylo proniknuto Tvou láskou a přispělo ke Tvé
větší chvále.“
Dejme najevo vůli varovat se hříchu
a pěstovat ctnosti:
„Vznešený Ježíši, Božský vzore dokonalosti,
který máme následovat, chci se dnes právě o to
snažit. Chci být mírný, pokorný, poslušný, trpělivý, cudný, horlivý, laskavý a oddaný jako Ty.
Především se chci ale vyvarovat těch chyb, do kte-

rých tak často upadám a ze kterých si tolik přeji
být očištěn.“
Prosme Boha o potřebné milosti:
„Můj Bože, Ty znáš mé slabosti. Bez Tvé milosti nezmohu nic. Neodpírej mi ji, můj Bože,
shlédni na mé potřeby. Dej mi sílu přemáhat zlo,
které jsi zakázal, a cvičit se v dobru, které ode
mne očekáváš, a snášet všechny bolesti, které mi
chceš seslat.“
Vzývejme Nejsvětější Pannu Marii, sv. Josefa,
naše anděly strážné a našeho svatého patrona:
„Svatá Panno, Matko Boží, má Matko a ochránkyně, odevzdávám se do Tvé ochrany a vkládám svou důvěru do Tvého milosrdenství.
Nejdobrotivější Matko, buď mým útočištěm
v mých potřebách, mou útěchou v utrpení a mojí
přímluvkyní u Tvého vznešeného Syna po všechny
dny mého života, zvláště ale v hodinu mé smrti.
Svatý patriarcho, svatý Josefe, který jsi se láskyplně na tomto světě o Ježíše a Marii staral, bdi,
prosím, nad mým životem až do posledního vydechnutí.
Svatý anděle strážný, můj věrný a nejlepší vůdče,
vypros mi milost pozorně naslouchat tvým vnuknutím. Chraň všechny mé kroky, abych se nikdy
neodchýlil od cesty Božích přikázání.
Svatý patrone, jehož jméno nosím, ochraňuj
mne a pros za mne, abych sloužil na zemi Bohu
tak jako ty a jednou Ho směl na věky v nebi oslavovat. Amen.“
Kirchliche Umschau 2/2010, překl. -kb-
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Svatý Michaeli
Archanděli,
přimlouvej se
za mne!
V roce 1950 jeden americký voják, bojující
v Koreji, napsal dopis matce. Na tom by nebylo nic
divného, kdyby neobsahoval sdělení, které oběhlo
celý svět. R. 1951 ho vojenský kaplan přečetl před
5 tisíci vojáky na základně válečného námořnictva
USA v San Diegu v Kalifornii. Dodal, že osobně
mluvil s tímto raněným vojákem, s jeho matkou
a seržantem, jenž velel jednotce. Tento kněz se jmenoval Walter Muldy. Zde je obsah dopisu raněného
vojáka matce:
„Milá mámo!
Neodvažuji se o tom psát nikomu jinému než
Tobě, protože nikdo jiný by mi nevěřil. Možná i Ty
budeš s tím mít potíže, ale musím to někomu říct.
Především Ti píši z nemocničního lůžka. Nelekej
se ale! Byl jsem raněn, teď už se však cítím dobře.
Lékaři říkají, že během měsíce se uzdravím. Ale
o tom jsem Ti ani psát nechtěl.
Vzpomínáš si, jak jsem před rokem vstupoval do armády? Jak jsi mi, když jsem opouštěl
dům, kladla na srdce, abych se každý den modlil ke sv. Michaelu Archandělovi, mému patronu,
jehož jméno jsi mi dala? Mohu Tě ujistit, že jsem
ani jeden den nezapomněl.
Když jsme přijeli do Koreje, modlil jsem se
k němu ještě víc – a sice tu modlitbu, kterou jsi
mne naučila: ‚Svatý Michaeli Archanděli, který jsi
na úsvitu své existence zvolil Boha, přimlouvej se
za mne!‘ Stále jsem ji opakoval, a když jsme pochodovali nebo odpočívali, učil jsem ji i své druhy.
Jednou nás poslali na výzvědy, abychom zjistili,
kde jsou schováni komunisté. Bylo velice chladné počasí. Myslel jsem, že znám všechny hochy
z oddílu. A zatím se náhle objevil vedle mě jakýsi
voják, kterého jsem nikdy předtím neviděl. Byl
větší než všichni ostatní muži z námořní pěchoty,
které jsem kdy potkal. Cítil jsem se vedle něj bez-
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pečně. Pochodovali jsme spolu, zatímco zbytek oddílu se rozptýlil. Navázal jsem konverzaci:
‚Je zima, že?‘ – a začal jsem se ironicky smát.
Cožpak není absurdní mluvit o počasí, když můžeme být každou chvíli zastřeleni? Můj kolega dával
najevo, že rozumí tomu, co mám na mysli. Slyšel
jsem, že se také smál, ale ne tak hlasitě jako já.
Pohlédl jsem na něho a řekl:
‚Nikdy jsem tě tady předtím neviděl. Myslel
jsem, že znám všechny z našeho oddílu.‘ ‚Právě
jsem se k němu připojil,‘ odpověděl. ‚Já jsem
Michael.‘ ‚Ale vždyť já taky!‘ - zvolal jsem. ‚Však
já vím,‘ odpověděl neznámý a začal se modlit:
‚Svatý Michaeli Archanděli, který jsi na úsvitu své
existence zvolil Boha, přimlouvej se za mne!‘ To
mne tak šokovalo, že jsem chvíli nebyl schopen
slova. Odkud znal mé jméno a modlitbu, kterou
jsi mne naučila? Potom jsem se však usmál, každý
v oddílu mne přece znal. A tuto modlitbu jsem recitoval každému, kdo měl ochotu ji poslouchat.
Kráčeli jsme vedle sebe, když tu Michael řekl:
‚Brzy budeme mít problémy.‘ Z jeho tváře zmizel
úsměv. Nepřekvapilo mne to, věděli jsme všichni,
že všude kolem jsou komunisté, a mohli jsme na ně
kdykoliv narazit. Začalo silně sněžit. Setmělo se
a objevila se mlha. Pochodoval jsem dále, ale již
nebylo vidět mého druha ve zbrani. ‚Michaeli!‘ –
zvolal jsem ustrašeně, ale náhle jsem pocítil jeho
mocnou dlaň na zádech. ‚Za chvíli se vyjasní,‘
ujistil mne. Jeho předpověď se naplnila. Během pár
minut přestalo sněžit a vyšlo slunce. Rozhlédl jsem
se kolem – a srdce se mi téměř zastavilo! Před námi
stálo sedm komunistů ve svých směšných blůzách,
kalhotech i čepicích. Ale do smíchu mi vůbec nebylo. Oni totiž mířili puškami přímo na nás.
‚Michaeli, k zemi!‘ – vykřikl jsem a sám také
na ni padl. Slyšel jsem, jak komunisté bez přestání
stříleli, kulky mi svištěly kolem hlavy. Jen Michael
pořád stál. Mámo, ti chlapi ho nemohli sejmout!
Jeho tělo už přece dávno muselo být proděravělé
jak řešeto, ale on pořád stál a dokonce se vůbec nebránil. Nestřílel, jako by byl paralyzován strachem.
To se někdy stává i nejotrlejším vojákům. Byl
jako pták hypnotizovaný hadem. Nakonec jsem
to nevydržel, vstal ze země a skočil na něj, abych
ho povalil. Ucítil jsem najednou teplo na prsou.
Vždycky jsem chtěl vědět, jaké to je, když člověka zasáhnou. Teď už to vím. Zdálo se mi, že mne
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jako oni na mne. Za okamžik seržant znovu promluvil: ‚Chlapče, každý z těch sedmi komunistů
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To je, mámo, všechno. Jak už jsem řekl, možná
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jen zdálo, snad i zima tu sehrála svou roli. Sám
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Kaplan Muldy a seržant velící oddílu ujistili, že
tato historka je pravdivá. Mezi americkými vojáky
je dodnes známá.
Przymierze z Maryją 1/2010, překl. redakce

❀ ❀ ❀
Svatý Michaeli Archanděli,
který jsi na úsvitu své existence
zvolil Boha
a úplně ses podrobil Jeho svaté vůli,
přimlouvej se za mne u Stvořitele,
abych se dnes, dle tvého příkladu,
na počátku nového dne
otevřel působení Ducha Svatého,
v každé chvíli se odevzdal Bohu
a naplnil tak s láskou Jeho svatou vůli.
Kéž spolu s tebou volám bez ustání:
Kdo je jako Bůh?
Skrze Krista, našeho Pána. Amen.
❀ ❀ ❀
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Církev ve službě člověku (6)

foto: Notanotherusername

Pohanství dobro, křesťanství zlo?

Český básník Josef Svatopluk Machar počátkem 20. stol. vydal dvě sbírky: jednu pod názvem „V záři
helénského slunce“ a druhou pod titulem „Jed z Judey“. Snadno každý uhodne, že „helénské slunce“
je pohanství a antické myšlení, zatímco „jed z Judey“ křesťanství. Machar velebí řeckořímské pohanství za jeho údajnou výchovu ke statečnosti a hrdinství, zatímco křesťanství vedlo prý ke zbabělosti a falešnému soucitu. Zároveň Machar obviňuje křesťany, že prý zničili vyspělou kulturu a civilizaci antiky.
Tyto výtky vznesl vůči křesťanství, zvláště vůči Katolické církvi, už v 19. stol. německý filozof Friedrich
Nietzche. Jeho argumenty převzal i hlavní ideolog nacismu Alfred Rosenberg do své knihy „Mýtus 20. století“. Dnes, v době systematicky vzrůstajících útoků na církev se setkáváme s podobnými tezemi stále
častěji. Historikové Christopher Knight a Robert Lomas v knize „Druhý Mesiáš“, vydané r. 2001, píší:
„Vznik pořímštělé křesťanské éry znamená počátek temného věku, období západních dějin, kdy zhasla
světla nad veškerou vzdělaností a poznání nahradila pověra.“

Pravá tvář antického „humanismu“
V minulých dílech našeho seriálu jsme ukázali, jak se žilo ve starověkém Řecku a Římě
prostému člověku a co tady křesťanství změnilo.
Nyní je třeba to shrnout. Nepochybně si ceníme výdobytků antické kultury, především filozofie, dramat, literatury a sochařství. Obdivovatelé
antiky rádi zapomínají, že to byla právě církev,
kdo uchoval a zpřístupnil všechno to hodnotné
z řeckořímské civilizace dnešním generacím. Co
bychom věděli o Platonovi, Tacitovi, Vergiliovi
nebo Ovidiovi, kdyby jejich díla neopisovali be-

nediktinští mnichové v klášterech? Kam bychom
se chodili dívat na sochy antických bohů, na díla
Myrona a Feidiase, kdyby je papežové a jiní církevní hodnostáři neshromažďovali ve svých sbírkách? Odkud bychom znali dramata Sofoklova,
Aischylova nebo Aristofanova, kdyby je neprovozovaly na veřejnosti děti z církevních škol?
Antika však měla své obrovské stíny, které odstranilo teprve křesťanství. Otrok byl pouhou věcí,
jehož mohl majitel kdykoliv beztrestně zabít, zvláště když zestárnul nebo těžce onemocněl. Otrocigladiátoři se v aréně při vzájemném zápase zabíjeli
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pro pouhé potěšení davu. Nenarozené dítě mohlo
být kdykoliv beztrestně usmrceno příslušným bylinným nápojem, o životě a smrti čerstvě narozeného člověka rozhodoval všemocný otec rodiny,
na základě jeho odmítnutí přijmout potomka propadlo ubohé novorozeně neodvratnému rozsudku
smrti, zvláště pokud bylo tělesně postižené nebo
slabé. Staří a nevyléčitelně nemocní neměli žádnou
hodnotu, probodnout se nebo vypít číši jedu, aby
nebyli „na obtíž“, se pokládalo za projev občanské
cti a slušnosti.
Manželství, formálně monogamní, mohlo být
kdykoliv rozvedeno pouze na základě faktu, že
muž se zhlédl v jiné ženě. Opuštěná a zapuzená
manželka bývala vyhnána z domu bez jakékoliv finanční náhrady a odsouzena tak na žebrotu. Nevěra
muže se pokládala za normální, nevěra ženy se
naopak trestala, otec měl právo svoji cizoložnou
dceru vlastnoručně zabít. Žena si nesměla zvolit
sama životní stav, ten jí určil otec. Sexuální promiskuita včetně pederastie byla nejenom tolerována, ale v epoše římských císařů dokonce i neskrývaně podporována. Nedílnou součást většiny
pohanských kultů tvořila chrámová prostituce.
Trestání provinilců bylo kruté. Stětí hlavy, ukřižování, nabodení na kůl, upalování na hranici, usekávání údů, ubíjení holí, roztrhání dravou zvěří
v amfiteátru, utopení v pytli spolu se psem a zmijí,
shození ze skály, pohřbení zaživa ... to všechno obsahoval římský trestní zákoník, jakož i právo soudce použít při výslechu mučení s cílem dosáhnout
přiznání. K tomu ještě přistupovala možnost uložit
trest bičování, které málokdo přežil. Římské biče
byly totiž opatřeny kovovými hřeby, jež se zadíraly
hluboko do masa. Sto ran, k nimž soudci provinilce
většinou odsuzovali, stačilo, aby dotyčný při tom
zemřel. Římské právo neukládalo tyto tresty pouze
kriminálním zločincům včetně drobných zlodějíčků, ale i „vlastizrádcům“, „rouhačům“ nebo křivopřísežníkům. Za obzvlášť těžký zločin platil tzv.
„crimen laese majestatis“, tj. urážka císaře. Ta se
trestala u římských občanů stětím hlavy, u těch,
kteří neměli římské občanství, ukřižováním nebo
upálením.

Změny, které přineslo křesťanství
Už židovský Starý zákon na rozdíl od pohanských civilizací zakazoval otroky zabíjet a týrat,
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dokonce nařizoval každý „milostivý rok“, tj. jednou za sedm let, jim nabídnout svobodu. To převzali i křesťané, jak dokazují četné výroky sv. Pavla,
především jeho list Filemonovi. Pod vlivem židovské diaspory (tzn. emigrace Židů do všech oblastí
Římské říše) a šířícího se křesťanství někteří císařové přistoupili nakonec ke zmírňujícím opatřením
vůči otrokům, císař Hadrián v 1. pol. 2. stol. např.
nařizuje, aby se s otroky jednalo „lidsky“.
K definitivnímu přijetí myšlenky, že otrok je
člověk jako každý jiný, došlo však až po vydání ediktu milánského, legalizujícího křesťanství,
za císaře Konstantina r. 313. Otrok nesměl být
beztrestně zabit a týrán, církev navíc zařadila propuštění otroka na svobodu mezi důležité a záslužné skutky křesťanského milosrdenství. To vedlo
nakonec k postupné úplné likvidaci instituce otroctví. Gladiátorské zápasy, končící usmrcením
poraženého, byly pod vlivem církve beze zbytku
zakázány.
Potraty a zabíjení čerstvě narozených dětí na základě pouhého rozhodnutí otce zakázal už císař
Konstantin, křesťanský císař Theodosius na konci
4. stol. ve svém právním kodexu pro to stanovil
stejný trest jako za vraždu. Staří a nemocní se stali
poprvé v dějinách plnoprávnými občany, zasluhujícími láskyplnou péči. Nemocnice a charitativní
zařízení jsou vynálezem církve a toto prvenství
jí nikdo nevezme. První „hospital“, tj. nemocnici
v našem chápání, založil katolický biskup a církevní učitel sv. Basil Veliký už v 1. polovině 4. stol.,
jeho příkladu následovali další biskupové a také
bohaté dámy, které na to věnovaly celé své jmění
a samy se zapojily jako ošetřovatelky nemocných:
sv. Melánie, sv. Fabiola aj.
Církev považovala manželskou nevěru a smilstvo za hřích bez ohledu na to, jestli se ho dopustí muž nebo žena. To se promítlo i do legislativy
v křesťanské éře Římské říše. Manželství bylo
prohlášeno za nerozlučitelné, muž již nesměl svoji
zákonitou ženu vyhnat bez prostředků kvůli mladší konkubíně. Žena získala právo sama si zvolit
svůj životní stav, zvláště chtěla-li se zasvětit řeholnímu životu nebo trvalému panenství ve světě.
Pederastie se stala trestnou, stejně tak chrámová
prostituce u pohanských kultů.
Církev ihned poté, kdy milánským ediktem získala možnost ovlivnit veřejný život, se snažila
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o zmírnění krutých trestů pro delikventy. Pod jejím
tlakem už císař Konstantin z úcty ke Spasiteli zakázal trest smrti ukřižováním, později byly zrušeny
i další nelidské formy poprav a také pověstné římské bičování. Zůstala jen poprava mečem.
Křesťanství – ať už se to komu líbí či nikoliv –
přineslo i tolerantnější zacházení s lidmi jiného
smýšlení. Zatímco Římská říše, velebená často
málem jako vzor náboženské tolerance, popravila během tří staletí statisíce křesťanů nejkrutějšími možnými způsoby jen proto, že vyznávali
Ježíše Krista jako Boha, křesťanský Římský stát
nepopravil jediného pohana kvůli tomu, že nechtěl
přijmout křest a zřeknout se pohanských bohů.
Zatímco katolická církev uctívá stovky svatých
mučedníků, popravených před r. 313 pro svoji
víru, její odpůrci nejsou schopni uvést jediného
pohanského mučedníka z doby po r. 313, odsouzeného k smrti pro své náboženství. Je sice pravda,
že rozvášněný, převážně křesťanský dav počátkem
5. stol. ubil k smrti pohanskou filozofku Hypathii,
je pravda, že docházelo k ničení antických umělec-
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kých pamětihodností obrovské ceny, ale církevní
autorita toto vždy odmítala.
Když byl r. 384 popraven v Trevíru heretik
Priscillian vzdorocísařem Maximem, papež
Siricius spolu se sv. Ambrožem, sv. Martinem
Tourským a sv. Janem Zlatoústým to kategoricky
odsoudili. Bludaři byli od té doby trestáni maximálně pouze vyhnanstvím, jak dokazují příklady
Makedonia, Nestoria, Eutycha, Dioskura aj. Je též
faktem, že křesťanští císařové zakazovali pohanské
kulty, protože nebyl respektován zákaz posvátné prostituce, čarování a věštění, nicméně nikdo
nesměl být násilím nucen ke křtu, neboť taková
svátost by byla svatokrádeží. Takže budeme-li bilancovat, jestli byla tolerantnější a humánnější pohanská Římská říše nebo její křesťanská podoba
po r. 313, výsledky jednoznačně hovoří ve prospěch té druhé. Křesťanství a církev humanizovaly
tehdejší společnost způsobem, jakým se nemůže
pochlubit žádné jiné náboženství nebo jakýkoliv
odlišný světový názor.
Radomír Malý

Tuto otázku si kladou mnozí věřící, když sledují
nejnovější vlny protikřesťanské kampaně v médiích.
Odpovědět na ni samozřejmě neumíme, nejsme proroci. Některé souvislosti však nutí k zamyšlení.
Za vlády komunistů jsme se ve své většině domnívali, že taková míra perzekuce křesťanství není
v jiném stávajícím politickém systému „za železnou oponou“ možná. Komunismus se r. 1989
vnitřně rozložil, nicméně marxisticko-leninský
totalitarismus zdaleka ještě neodešel ze scény.
Skončil v Evropě, ale v Asii zůstal a nic nenasvědčuje jeho zániku. Čína dokázala geniálně skloubit
komunistickou diktaturu s kapitalistickou ekonomikou – a pronásledování křesťanů trvá dál, jak dokazují tisíce uvězněných nebo zmizelých duchovních i laiků z řad katolické církve i protestantských
denominací. V komunistické Severní Koreji, sužované nejzločinnějším režimem světa, je křesťanství

foto: Costa007 | Dreamstime.com

Čeká nás nové
pronásledování křesťanů?

přísně zakázáno a lidé jsou popravováni i za pouhé
vlastnictví bible. Pronásledování církve pokračuje
brutálním způsobem i ve Vietnamu, kde také přežívá komunistický režim. I latinskoamerická Kuba
je dosud ovládána komunisty, kteří pronásledují
církev. Komunismus získal v posledních desetiletích moc i v jiných latinskoamerických zemích,
konkrétně ve Venezuele, v Bolívii a v Ekvádoru
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Všude tady je církev vystavena tvrdému ideologickému nátlaku.
Nejsou to ale jenom komunisté, kdo pronásleduje
křesťany. Většina států, kde je vládnoucím náboženstvím islám, zintenzívnila v posledních desetiletích
svoji perzekuci křesťanství, která nabývá místy i teroristických forem, při nichž se vyznavači Ježíše
Krista stávají obětmi brutálních vražd. Tak se děje
především v Súdánu, ale i v Iráku, v Íránu, v Egyptě,
v Pákistánu aj. V Saúdské Arábii je křesťanství postaveno zcela mimo zákon a vlastnictví bible bylo
ještě nedávno trestáno smrtí podobně jako v Severní
Koreji. Islámské teroristické oddíly stále častěji
napadají a vraždí křesťany v Africe. A nejedná se
pouze o islám, v poslední době jsou křesťané čím dál
častěji obětí teroru hinduistických fanatiků v Indii
nebo buddhistických v Barmě a Nepálu.
Zbývá ale ještě obrovský počet států s parlamentní demokracií, především v Evropě, v Severní
Americe a v Oceánii, kde křesťané mají vnější svobodu. Nelze však nevidět, že v poslední době se leccos změnilo i tady. Církev sice nikdo neomezuje co
do vnějších aktivit, může svobodně zakládat sdružení a spolky, vlastnit média a školy, pořádat náboženské akce. Jenže na základě rozsudků justičních
orgánů musejí kříže pryč ze škol a veřejných zařízení, v některých zemích včetně tradičně katolického
Španělska se nesmějí na školách zpívat koledy a slavit na veřejnosti Vánoce s Ježíškem. V USA na základě příslušných zákonů jsou pokutováni nebo
jinak trestáni studenti, kteří při slavnosti k ukončení
školního roku zmíní slovo „Bůh“. Ve Velké Británii
jsou vyhazovány ze zaměstnání letušky, když odmítnou sejmout z krku křížek, stejně tak zdravotní
sestry a učitelky, když řeknou pacientovi nebo nemocnému žákovi, že se za něho pomodlí. O těchto
případech psala Immaculata ve svém zpravodajství
v minulých číslech. Zdravotníci, kteří nechtějí asistovat při potratu z důvodů svědomí, musejí stále
častěji opustit své místo, lékárníci, odmítající prodávat antikoncepčně-abortivní preparáty, přicházejí
o svou licenci. Pedagogové, pokud nechtějí učit
nemravnou sexuální výchovu, která „poučuje“ už
předškolní děti o AIDS, homosexualitě a kondomech, mají obrovské problémy, končící často jejich
odchodem ze školství.
Toto na Západě ještě před 40 lety nebylo. Odkud
se to tedy vzalo? Hlubokému omylu by podlehl
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ten, kdo by hledal vnější příčiny této skutečnosti.
Nikoliv, ty jsou především vnitřní. Ideový základ
současných demokratických států tkví v protikřesťanském osvícenství a ve Velké francouzské revoluci, která znamenala krvavou genocidu francouzských katolíků – a na to nelze zapomenout.
Komplikovaný historický vývoj nakonec přinutil
demokratické země akceptovat křesťanství jako duchovní pilíř společnosti, zvláště po zkušenostech se
zločinnými protikřesťanskými totalitami nacismu
a komunismu. Proto se po II. světové válce mohli
stát praktikující katolíci Konrad Adenauer, Alcido
de Gasperi, Charles de Gaulle aj. vedoucími státníky západní Evropy a švédský evangelický mystik
Dag Hamarskjöld generálním tajemníkem OSN.
Šlo ale jen o přechodné období poválečné euforie.
Již od 60. let se pozvolna začínala situace měnit.
Napomohla tomu zejména tzv. sexuální revoluce
mládeže r. 1968. Falešně chápaná myšlenka volnosti
jako možnosti dělat si co chci bez ohledu na mravní
zákon vedla vlivné zednářské lóže, propojené hlavně se socialistickými stranami, k intenzivnímu boji
za legalizaci pornografie, antikoncepce a především
potratů. Později k tomu ještě přistoupila úporná
snaha o legalizaci homosexuálních svazků a eutanazie. Proti tomu zde ale stála a stojí katolická církev
se svojí naukou, podobná sv. Janu Křtiteli, jenž měl
odvahu říct i mocnému Herodovi Antipovi: „Není ti
dovoleno mít tuto ženu...“ (Mt 14,3). Proto muselo
nutně dojít ke konfliktu, který se bude zcela zákonitě dále prohlubovat s nárůstem nemorálních zákonů.
Tady je kořen nejnovějších útoků na Svatého otce,
jichž jsme svědky. Právě papežové posledních let
Jan Pavel II. a Benedikt XVI. často téměř osamoceni bránili statečně přirozený mravní řád a životy těch
nejbezbrannějších.
Liberálové a socialisté vidí v křesťanství
a v Desateru největší překážku k prosazení svých
záměrů celosvětové legalizace potratů, antikoncepce, eutanazie, porna, sexuální promiskuity a sodomie. Proto dřív nebo později přistoupí k pronásledování křesťanů, které už je v západních státech
do jisté míry realitou. Ve Švédsku byl před léty odsouzen na podmínku do vězení protestantský pastor Akel Green jen proto, že při bohoslužbě citoval
z Písma svatého věty proti homosexualitě, v USA
a v Kanadě už známe takových případů celou řadu,
desítky křesťanských protipotratových aktivistů se
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octly ve vězeních za nenásilný protest a modlitební
akci proti těmto zločinům.
Není pochyb, že toto pronásledování pronikne i k nám. Jakou ale bude mít konkrétní podobu, nevíme. Brutální komunistické policejně-administrativní šikany už pravděpodobně vyčpěly.
Jsou tady ale k použití jiné, rafinovanější metody.
Na Západě se úspěšně využívá rozkladných sil
uvnitř samotné církve, před nimiž varovala Panna
Maria v některých církevně schválených zjeveních
(La Sallette, Akita). Existuje řada teologů, ale i církevních hodnostářů, kteří papeže neposlouchají,
přizpůsobují se nemravným názorům a zákonům,
tvrdí, že antikoncepce, smilstvo a dokonce i potraty
nejsou hříchem, a podporují snahy o uzákonění tzv.
„registrovaného partnerství“. Hovoříme o „liberálních křesťanech“, kteří někde získali pozice i v katolické církvi. Ti se pronásledování bát nemusí.
Dnešním antiklerikálům nevadí církev, která mlčí
k propagaci hříchů, takovou jsou ochotni i štědře finančně dotovat. Nebezpečím je však pro ně ta podoba církve, kterou reprezentuje papež Benedikt XVI.
Ona je „znamením, jemuž budou odporovat“ (Lk
2,34) – a proto „zničte tu hanebnici“ (Voltaire)!
Kristovi nepřátelé tady obratně využívají „trojského koně ve městě Božím“, jak zní název práce
katolického apologety Dietricha von Hildebranda.
Hlasatelé autentické katolické nauky jsou napadáni a dokonce kriminalizováni. Loni např. papež
Benedikt XVI. jmenoval světícím biskupem v rakouském Linci dr. Gerharda Wagnera, pravověrného, zbožného a úspěšného faráře. Vnitrocírkevní
liberálové ihned proti němu rozpoutali štvavou kampaň, která ho přinutila rezignovat na biskupský úřad.
Důvody? Prohlásil, že homosexualita je léčitelná,
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a připustil, že hurikán Kathrine, jenž řádil v americkém New Orleansu, mohl být Božím trestem
za obří potratové kliniky, největší v USA, jež se tam
nacházely. Mluvit o Božích trestech je ale v dnešní
„svobodné“ společnosti „drzost“ nejvyššího kalibru! Letos biskup z německého Augsburgu dr. Walter
Mixa, známý svou podporou hnutí na obranu nenarozených, musel odstoupit na základě obvinění,
které u prokurátora vznesli proti němu samotní pracovníci biskupské kurie. Prý sexuálně zneužíval jednoho ministranta. Vyšetřování bylo rychle zastaveno, protože ten, koho měl biskup údajně „zneužít“,
se velmi rozhořčeně ohradil, že to není pravda a že
on nikdy nic takového neřekl. Biskup Mixa už byl
ale mimo úřad, neomodernisté dosáhli svého. Tyto
a podobné útoky, jejichž součástí je i vylhaná kriminalizace nepohodlné osoby, směřují ve skutečnosti
mnohem výš – k samotnému Svatému otci, jenž se
stal trnem v patě mnoha hlasatelům nemravnosti,
skrytých i uvnitř církve.
U nás se snaha posunout demoralizaci společnosti ještě dál ukázala markantně vydáním školní
učebnice sexuální výchovy, jež se setkala s negativním vyjádřením České biskupské konference. Tyto tendence budou nejspíš pokračovat a s ní
i útoky proti církvi a křesťanské etice.
Jenže může tomu být i úplně jinak – u nás i v jiných demokratických zemích. V současné ekonomické krizi si společnost blahobytných zemí
sáhla téměř na dno své existence. Pokud pochopí,
že příčinou je morální propad, změní i vůči církvi
a hodnotám, které ona reprezentuje, svůj postoj.
Tato naděje tu stále je – a my ji můžeme posílit naší
modlitbou a autentickým křesťanským životem!
R. Malý

Modlitba za vlast
„Ježíši, my Tě potřebujeme – bez Tebe nezmůžeme nic. Sešli nám Ducha Svatého a od základů nás obnov! Přijď, Duchu Svatý, tak
naléhavě Tě potřebujeme! Přijď do všech srdcí a naplň je vírou, nadějí a láskou. Přijď a očisť naše myšlenky, aby ve všem hledaly Boha.
Přijď do rodin a daruj jim krásné vztahy! Přijď k mladým a nadchni jejich srdce pro Ježíše a pro Marii! Přijď a požehnej naší práci, aby
přispěla k výstavbě Božího království. Přijď a daruj nám křesťanské politiky, kteří budou bránit pravdu a život! Přijď a chraň naši zem
před mocí temnot, daruj nám obrácení a mír! Přijď do Církve a jejích společenství a posvěť je ohněm své lásky! Přijď a povolej mnoho
kněží, řeholních bratří a sester, kteří Ti budou sloužit celým srdcem! Přijď, Duchu Svatý, a vyzbroj nás, abychom ve Tvé síle mohli sloužit
Božímu království! Svatý Josefe, ochránce Církve, oroduj za nás! Všichni svatí a světice, orodujte za nás! Maria, královno srdcí, vypros
všem lidem přesvědčení, že společná modlitba je moc, která přitahuje na celý svět Boží milosrdenství.“
P. Petrus Pavlicek, Dienst am Glauben 3/2006
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SEDM MUČEDNÍKŮ
Z TIBHIRINE V CANNES
Xavier Beauvois přichází s filmem o trapistech
zavražděných v Alžírsku v roce 1996
Velkou cenu poroty v Cannes získal letos film francouzského režiséra Xaviera Beauvoise Des hommes et des dieux.
Ocenila ho také Ekumenická porota tohoto mezinárodního
filmového festivalu. Snímek soutěžil o proslulou „Zlatou
palmu“ na filmovém festivalu v Cannes spolu s dalšími patnácti celovečerními filmy. Film a událost, kterou vypráví,
stojí za to si přiblížit víc.
V roce 1996 totiž islámští extremisté krutým způsobem
zavraždili sedm mnichů trapistů v Tibhirine v Alžírsku.
Tato událost otřásla laickou veřejností ve Francii a dodnes
je v Esagonu předmětem pátrání, jak soudního, tak novinářského. Klasická rekonstrukce onoho masakru v souvislosti
s občanskou válkou v Alžírsku (150 000 obětí na životech
v několika letech) se začíná drolit. Podle oficiálního tvrzení unesla Islámská ozbrojená skupina GIA v noci z 26.
na 27. března 1996 sedm trapistických mnichů, jež pak
v následujících týdnech popravila stětím. Jejich těla nebyla nikdy nalezena, pouze uťaté hlavy, a to 30. května.
Že je v té záležitosti hodně temného a záhadného, dosvědčují různé podrobnosti, které francouzský tisk občas přináší.
Několikrát se jimi zabývaly noviny Le Figaro, Le Monde
a La Croix. Základem je prohlášení vojenského pověřence
na francouzském vyslanectví v Alžíru v oněch letech, generála Francoise Buchwaltera, který loni v jedné fázi procesu
kvalifikoval masakr mnichů jako „omyl alžírské armády“.
Scénář filmu Des hommes et des Dieux napsal Etienne
Comar, který použil jako poradce P. Henryho Quinsona,
řeholníka z Marseille, jenž upoutal pozornost svou mimořádnou životní cestou: od burzovního agenta v New Yorku
po katolického bratra laika. Vylíčil ji v knize „Od šampaňského k žalmům. Dobrodružství bankéře z Wallstreetu, který
se stal mnichem na periferii“.
Film, který byl natočen v koprodukci Why Not Production,
Armada Films a France 3 Cinéma, režíroval Francouz Xavier
Beauvois, čtyřicátník, který již jednou vyhrál Zlatou palmu
v Cannes svým filmem Nʼoublie pas que tu vas mourir!
(Nezapomeň, že zemřeš!).
„Byl jsem ohromen až otřesen, když jsem pročítal dokumentaci historie těchto mnichů trapistů,“ vysvětloval v interview pro deník Le Parisien. „Je to silný námět a velmi
působivý. Těchto sedmi mnichů si obyvatelstvo kraje, kde

byl jejich klášter, velmi vážilo, měli ty
nejlepší vztahy s muslimy.“ Film byl
natáčen od prosince do ledna v Maroku,
a to ve starém klášteru Meknés, protože poměry v Alžírsku nebyly ještě
klidné. Mezi hlavními představiteli vyniká herec Lambert Wilson (který hrál
ve filmu bratří Wachowských Matrix
Reloaded, 2003). Ten hraje nejsilnější postavu komunity trapistů z kláštera Notre-Dame dʼAtlas, totiž převora
Christiana de Chergé, autora oné proslulé modlitby „Ad-Dio“ v níž se obrací v Kristově lásce ke svému budoucímu islámskému bratru-katovi. Film
se zabývá všedním životem trapistů
během „horkého“ údobí alžírské občanské války, neboli od roku 1993 (v tom
roce teroristé GIA dali cizincům sídlícím v zemi ultimátum, že musí opustit
Alžírsko) do března 1996, kdy byli trapisté uneseni ze svého kláštera.
„Od nich jsem se naučil, co to znamená říci ‚křesťanská oběť‘, neboť oni
zůstali po boku obyčejných lidí, svých
přátel a riskovali život,“ tak vzpomíná
na sedm mnichů Jean Guitton, autor nedávné knihy Cristianofobia a nyní pracuje
na novém vydání svého díla Si nous tai-

16

IMMACULATA

son (Mlčíme-li), věnovanému mučednictví mnichů z Tibhirine,
jež získalo cenu Francouzské akademie Montyon. Právě rozhodnutí sedmi trapistů zůstat v Tibhirine, zatímco zuřila vichřice islámského terorismu, učinila jejich svědectví solidarity
dramaticky výmluvné i ve francouzském panorámatu.
Reakce na film režiséra Beauvoise byly v současné době
příznivé. „I když nás scénář zklamal,“ tvrdí Hubert de
Chergé, bratr Christiana, převora z Tibhirine, „je třeba uznat,
že film předává něco z poselství, které nám ti bratři zanechali.“ A Pierre Laurant, synovec bratra Luca, dalšího ze zavražděných mnichů, připouští: „Musím přiznat filmu vysokou
kvalitu. Zůstává mimo politické a soudní polemiky a objasňuje, aniž by něco idealizoval, smysl této mnišské přítomnosti, která se odvážila jít až k mučednictví.“ P. Jean Marie
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Laussause z Mission de France, který
žije již deset let v Tibhirine, na webové
stránce PIME píše: „Tento film zdůrazňuje věrnost mnichů tomuto obyvatelstvu a této zemi. Věrnost, která předpokládá trvalost. Toto filmové dílo, které
znovu předkládá život, volbu a drama
trapistů z Tibhirine a zdůrazňuje věrnost
až k prolití krve, propaguje výzvu, která
se na nás stále obrací, totiž „Žít s...“ má
tuto cenu a je stále aktuální.
Josef Koláček,
česká sekce Vatikánského rozhlasu

Muednice blíženské
lásky z doby komunismu
Katolické oběti nacistického a komunistického pronásledování
ování postupně zaplňují církevní kalendář. Jednou z nich je
i slovenská řeholní sestra bl. Zdenka Schelingová, povýšená
na oltář papežem Janem Pavlem II. r. 2003. Od její smrti
uplynulo 31. července 55 let.
Pocházela ze severoslovenské vesnice Krivá, kde se narodila roku 1916. Už jako 15letá vstoupila do řeholní kongregace Sester sv. Kříže, které se věnovaly ošetřování nemocných.
Absolvovala katolickou střední zdravotní školu a r. 1936 byla
povolána do Bratislavy, kde působila v nemocnici jako laborantka a asistentka u rentgenu až do svého uvěznění v roce
1952. O jejím působení a příkladném křesťanském chování
podal krásné svědectví pozdější biskup mons. Pavol Hnilica,
jenž byl roku 1948 v Bratislavě hospitalizován a v nemocnici se s ní setkal:
„Tehdy v Bratislavě v nemocnicích ještě pracovaly řeholní sestry, protože za ně nebyla náhrada. Všiml jsem si jedné
z nich, která přímo vyzařovala ducha oběti. Pomyslel jsem
si: Toto je skutečně ideál řeholní sestry. Měl jsem často příležitost s ní hovořit. Má radost se přímo změnila v jásot, když
byla roku 2003 blahořečena.“
Komunistický teror proti katolické církvi počátkem 50. let
eskaloval. Kněží, řeholníci i aktivní laici byli zatýkáni. StB používala často vůči nim při výsleších kruté mučení se záměrem
dosáhnout „přiznání“ k neexistujícím zločinům „velezrady“,
„vyzvědačství pro Vatikán“ apod. Následky tohoto bestiálního
týrání bývaly mnohdy tak závažné, že si vyžadovaly hospitalizaci. StB je umísťovala do bratislavské nemocnice, v níž ses-

bl. Zdenka Schelingová
tra Zdenka pracovala. Leželi na zvláštním
vězeňském oddělení a personál se pod
hrozbou zatčení nesměl s nimi stýkat.
Sestra Schelingová však na to nedbala,
a protože dokonale znala svou nemocnici,
vždycky si našla způsob, jak tajně proniknout do „zakázané“ části budovy k uvězněným kněžím. Salesián Štefan Sandtner
např. vzpomíná, jak se sestře Zdence podařilo propašovat jej do sesterského pokoje, aby tam mohl sloužit mši svatou.
Zatčení sestru Zdenku nakonec neminulo. Pomohla totiž 20. února r. 1952
k útěku otci Štefanu Koštialovi. Tohoto
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kněze zatkla StB přímo ve zpovědnici.
Obvinila ho ze „špionáže pro Vatikán“.
Vyšetřovatelé ho surově bili, aby se „přiznal“. Otec Koštial odolával. Mlácení
obuškem a kopání zanechalo na něm
zdravotní následky, takže musel být odtransportován do nemocnice na vězeňské oddělení. Sestra Zdenka se ve vší tichosti postarala o jeho útěk. Otec Koštial
se nějakou dobu skrýval, nakonec byl ale
vypátrán a odsouzen k 18 letům vězení. Nebylo těžké zjistit, že v době jeho
útěku z nemocnice měla řeholní sestra
Zdenka službu. StB ji proto okamžitě zatkla, a sice v kostele během mše svaté.
I ona byla krutě mučena. StB nic
nedbala na to, že je ženou a řeholnicí. Podle svědectví jejích spoluvězeňkyň
se z výslechů téměř pravidelně vracela
na celu s krvavými ranami na celém těle.
Do svého deníčku si napsala: „Neměli
jsme žádný strach trpět. Bůh nám vždycky dá potřebnou odvahu. Když přijmeme utrpení, dá nám také více milosti.
S odevzdaností do jeho vůle chci vytrvat
až do smrti a potom se dívat na Božské
slunce, kterým je on sám.“
17. června 1952 ji odsoudil Státní soud
v Bratislavě ke 12 letům vězení. Byla
tak poznamenaná následky mučení, že
téměř nemohla odpovídat na soudcovy
otázky. Při procesu vyšlo najevo, že zaměstnanec nemocnice, jenž jí pomáhal
při organizování útěku kněze Koštiala,
byl agentem StB a hlavním svědkem
obžaloby. Sestra Zdenka před soudem
řekla: „Necítím se vinna. Jednala jsem
pod dojmem slov dozorce, který řekl, že
všichni kněží budou vyvezeni do Ruska,
kde je popraví. Slepě jsem uvěřila jeho
slovům a chtěla ze soucitu těmto nešťastným kněžím pomoci.“
Následovaly pobyty v ženských věznicích, nejprve v Pardubicích, která byla
obzvlášť obávaná, potom v Brně. Tam
sestra Zdenka onemocněla rakovinou.
Když lékaři zjistili, že nemá šanci přežít, byla podmínečně propuštěna v dubnu
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r. 1955 na svobodu. Komunistický režim neměl zájem, aby zemřela ve vězení a lidé ji považovali za mučednici. 31. července r. 1955 umírá v trnavské nemocnici v mladém věku 38 let.
V Trnavě se také konal její pohřeb, samozřejmě ve vší tichosti,
neboť úřady si z pochopitelných důvodů nepřály publicitu.
O metodách, jaké StB při výslechu používala, se blahoslavená Zdenka svěřila své spoluvězeňkyni Heleně Kordové,
jež o tom podala svědectví. Vyprávěla jí:
„Při prvním výslechu mne hodili v šatech do jakýchsi
necek s ledovou vodou. Potom jeden muž s těžkou botou si
na mne v těch neckách stoupl a tlačil mne ke dnu. Cítila jsem
strašlivou bolest. Má hlava upadla pod vodu, ten muž ji ale
zvedl, abych se neutopila. Bolest byla tak silná, že jsem ztratila vědomí. Později jsem procitla na betonové podlaze. Tělo
se třáslo zimnicí, neboť jsem měla na sobě promočené, těžké
a na kůži se lepící šaty.
Po dlouhé době vtrhli do místnosti dva muži. Popadli mne
za vlasy a vtáhli do jakési kanceláře. Strhli ze mne šaty, svázali mi ruce a vytáhli nějakými řemeny na hák, visící za prostěradlo na stropě. Potom přišli ještě další tři muži, řvali jako
zvířata a chtěli mne přinutit, abych jim řekla, kdo se mnou při
pomoci knězi k útěku spolupracoval. Na to jsem dávala pokaždé stejnou odpověď: ‚Nikdo, nikdo se mnou nespolupracoval.‘
Tu mne začali bít gumovými hadicemi. Bili tak dlouho, dokud
jsem neztratila vědomí. Když jsem ho znovu nabyla, ležela
jsem opět na betonové podlaze v jakémsi lněném pytli. Znovu
mne odvlekli a pověsili na hák s hrozbou, že když neprozradím své komplice, zabijí mne. Odmítla jsem. Tentokrát jsem
ztratila vědomí hned po prvních úderech hadicí. Mé tělo bylo
samá rána a krev. Pak ještě bili mojí hlavou o zeď. Když ani to
nepomohlo, dali mne na samotku.“
Tak tedy zacházel „sociálně nejspravedlivější politický
systém“ s nejlepšími a nejušlechtilejšími lidmi. Zde stály
proti sobě dva světy: svět křesťanské lásky proti světu bezbožecké nenávisti. Vypadalo to, že ten druhý zvítězí a ten
první nemá šanci. Měl totiž zdánlivě silnější zbraně: moc,
peníze a represivní aparát. Jenže jeho představitelé zapomněli, že Ježíš Kristus, jemuž sestra Zdenka zasvětila svůj život,
disponuje mnohem účinnějším arzenálem, proti kterému nic
nezmohou: modlitbou a obětí. Tím přemohla tato pokorná
sestra, podobně jako tisíce jiných katolických mučedníků té
doby, celou obrovskou dobře zorganizovanou mašinérii StB
a justice. Totalitní rudý Babylon je dnes v Evropě na smetišti dějin. Církev je tu však stále a nepřemůže ji žádný
další Babylon v jiném balení a zabarvení. Pán jí slíbil svoji
ochranu a trvání až do konce světa. Blahoslavená Zdenko
Schelingová, oroduj za nás!
Podle Triumph des Herzens 4/2006

-kab-
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Těžký hřích potratů nenechává všechny občany
naší země lhostejnými a v tom je dobré znamení.
Především jistá část mladých lidí se nemíní s vraždami nenarozených dětí smířit. Vznikla iniciativa
„Stop genocidě“, která pořádá o tomto zlu informační výstavu pro veřejnost. Položili jsme jejímu
organizátoru panu Janu Vránovi tyto otázky:
Můžete nám říci, jak a proč vznikla vaše iniciativa „Stop genocidě“?
Sdružení Stop genocidě vzniklo registrací na ministerstvu vnitra za účelem realizace osvětového projektu – stejnojmenných petičních výstav.
Jejich iniciátoři usilují o legislativní změnu zákona na ochranu lidského života v tom smyslu,
aby lidský život byl chráněn od okamžiku početí.
K vysvětlení slouží šestnáct informačních panelů,
které návštěvníkovi přibližují téma potratové genocidy a ukazují podobnosti mezi umělými potraty
a běžně přijímanými formami genocid.
S jakými potížemi při organizování jste se
setkali? Jaké administrativní či jiné potíže vám
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působili majitelé ploch, kde jste výstavy pořádali, ředitelé škol atd.?
První organizační potíž bývá najít někoho, kdo
by měl chuť a čas pomoci spolupořádat výstavu u něj ve městě. Je nutno včas nahlásit akci
na úřadě, předem vyhlédnout místo (nejlépe před
střední školou), oslovit několik dalších příznivců
s prosbou o pomoc, která spočívá v diskusi s lidmi
a v rozdávání letáků, a domluvit se s místním knězem, od něhož očekáváme modlitební podporu,
nejlepší formou je adorace za obměkčení srdcí
těch, kteří výstavu zhlédnou.
Samozřejmě se vyskytly i jiné potíže, způsobené některými lidmi v pozici vedení školy, byly
tady i pokusy vypudit nás z veřejných prostranství
u škol městskou policií. Tomu se nelze divit. Naše
doprovodné panely totiž, jak mi řekl jeden moudrý
kněz, konfrontují člověka s pravdou a pro člověka,
který se na zlu potratů podílí, to může být někdy
více, než může snést.
S jakými reakcemi návštěvníků jste se setkali? Stalo se, že vám některá nastávající maminka po zhlédnutí výstavy řekla, že chtěla jít

MŮŽE BÝT TOTO
LIDSKÝM PRÁVEM?

JE-LI TOTO NELIDSKÉ,
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původně na potrat a teď se rozhodla dítě si ponechat?
Reakcí na naše panely je celé spektrum. Řekněme
od řídkých velmi negativních po „běžné“ negativní,
„běžné“ pozitivní, pozitivní se zájmem a vysoce pozitivní. („Jsem tak rád že tohle někdo dělá, to je perfektní...“) Nejhorší reakce jsou ty žádné, lhostejné.
Zpětná vazba s lidmi, kteří viděli výstavu, je bohužel velmi malá, často se s nimi už nikdy nesetkáme. Doufáme samozřejmě, že případy, o kterých
mluvíte, existují. Ale kolik jich je a jaký na tom
měly podíl panely spolu s přímluvnými modlitbami, to ví zatím jen Pán Bůh.
Vzpomenu na jednu moji známou ze základní
školy. Je nevěřící, volí KSČM. Jednou na učilišti
jim ve třídě pustili Němý výkřik a od té doby by
nikdy v životě na potrat nešla.
Setkali jste se i s agresivními reakcemi nebo
výhrůžkami?
Viděli jsme několik agresivních jedinců, jeden
novinář byl téměř nepříčetný.
Vyhrožování mělo převážně formu anonymních
výkřiků a nadávek, které vycházely z nějaké party
nebo hloučku. Jednalo se spíše o pubertu a snahu
„ukázat se“ než o opravdovou nenávist vůči našemu
způsobu zápasu za ochranu nenarozených dětí.
Proč jsou podle vás potraty genocidou?
Genocida je masovou vraždou lidí kvůli nějakému společnému znaku. U potratů je tímto společným znakem to, že oběť se ještě nenarodila, ještě
je v mateřském lůně. Umělé potraty jsou největší
genocidou na světě, která stále trvá. Z oficiálních
statistik vyplývá, že je nejčastější nepřirozenou příčinou smrti na světě. U nás se zabíjí v průměru
sedmdesát dětí denně včetně sobot, nedělí a svátků.
V Číně je to více než třicet pět tisíc denně, celosvětově čtyřicet pět milionů potratů ročně. Takové
masakry neexistovaly nikdy v dějinách, dokonce
ani ve válkách ne. Žádná jiná genocida nebyla také
společností tak přijímaná a obhajovaná jako toto neustávající zabíjení nevinných a bezbranných lidí.

Fakta o potratech
Následující údaje se týkají pouze chirurgických umělých potratů, protože statistiky a jakékoli odhady zabíjení počatých dětí prostřednictvím antikoncepce (hormonální antikoncepce, nitroděložní
tělíska a tzv. „pilulky po“) nejsou možné.
SVĚT
Počet umělých potratů za rok: cca 42 miliónů
Počet umělých potratů za den: cca 115 tisíc
76 % všech umělých potratů se provádí v rozvojových zemích
a 14 % v rozvinutých zemích. Nepoměr je dán rozvrstvením počtu
obyvatelstva.
Pokles počtu potratů je větší v rozvinutých zemích. Je ovšem ovlivněn
masivním rozšířením hormonální (abortivní) antikoncepce.
© říjen 2007, Guttmacher Institute

ČESKÁ REPUBLIKA
Počet umělých potratů v roce 2007
za den: 70
za týden: 489
za měsíc: 2 118
za rok: 25 414
Od legalizace umělých potratů v roce 1957 jich bylo provedeno
nejméně 3 138 000.
Každé 4. dítě je usmrceno umělým potratem.
Oproti roku 2006 se zastavil klesající trend počtu umělých potratů a počet umělých potratů vzrostl.
© Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
© Hnutí Pro život ČR

Pane Vráno, děkujeme za rozhovor a přejeme i vyprošujeme v modlitbě co nejvíce změn
smýšlení u těch, kteří vaši výstavu zhlédnou.

PŘÍČINOU SOUČASNÉ KULTURY SMRTI (ukazující se v umělých potratech, zabíjení lidských embryí během umělého oplození,
eutanazii, ranných abortivech včetně potratového efektu hormonální
antikoncepce a nitroděložních tělísek) je sociální darwinismus. Pokud
je totiž člověk jen chytré zvíře, neexistují v konečném důsledku
žádné argumenty, proč by neměl být zabíjen. Neexistují ani žádné
nezpochybnitelné argumenty, proč existuje rovnost jako předpoklad
demokracie. Nelze nic říct proti rasismu, proti ufetování se, proti hédonismu, proti nelidskému jednání totalitních režimů atd.
Všechny hodnoty odrážející důstojnost a nedotknutelnost člověka,
jejíž zbytky zatím v naší civilizaci přetrvávají, vycházejí z křesťanské
civilizace. Člověk se totiž od zvířat liší nesmrtelnou duší a osobní zodpovědností vůči Stvořiteli a zde i nachází svoji důstojnost, nedotknutelnost, rovnost a svobodu. Bez Boha je dovoleno naprosto vše.

Rozhovor vedl -rm-

z informační kampaně „Stop genocidě“
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Když děti
ztrácejí víru...
Vážným problémem, který trápí některé věřící rodiče a prarodiče, je skutečnost, že jejich děti
ztrácejí smysl pro tradiční náboženské hodnoty,
někdy dokonce i odpadají od víry a přestávají
chodit do kostela. Často se ptají: „Co jsme tady
udělali špatně? Jakých výchovných omylů jsme se
dopustili, že náš syn (naše dcera) už nemá žádný
vztah k víře a svátostnému životu, dokonce si
i tropí posměch z Božích přikázání a myslí si, že
v dnešní ‚zlaté době‘ svobody si může člověk dovolit všechno včetně toho, co je v rozporu s Božím
zákonem?“
Samozřejmě vinu mají ti rodiče, kteří se nestarali o náboženskou výchovu a vzdělání svých
dětí. Tuto povinnost omezili pouze na příkazy:
„Musíš jít v neděli do kostela, tak tomu v naší rodině vždycky bylo, budeš poslouchat, jinak tě potrestám...“ Proti tomu se dítě samozřejmě vzbouří
a utvrdí se v představě, že katolická víra je něco,
co se násilím vnucuje.
Ale ve většině případů nejde o tyto otce a matky.
Velmi často se jedná o hluboce věřící rodiče, kteří
pečlivě dbali o náboženskou výchovu svých potomků, víru jim hlásali jemně a s taktem a sami
dávali dobrý příklad. Jenže ďábel nikdy neodpočívá a používá všechny prostředky, aby naše děti
o správný vztah k Bohu připravil. I když byly sebelépe vychovány v katolické víře, jsou to po dosažení dospělosti svobodné bytosti s vlastní vůlí
a musí nástrahám světa čelit sami. Proti nebezpečí, že klesnou do života ve hříchu nebo že přímo
odpadnou od víry, je sice dobrá náboženská výchova doma mocnou zbraní, nicméně neuchrání je
automaticky, protože není schopná negovat jejich
osobní volbu. Tady jde totiž o zcela svobodné
a dobrovolné rozhodnutí, ať už se nám to líbí nebo
nelíbí. Jako lidé se svobodnou vůlí mohou zvolit –
k zármutku rodičů – i zlo, aniž by otec nebo matka
na tom sami měli nějakou vinu.
V současném světě číhá mnoho nástrah. Stačí
jen, když mladý člověk vstupující do života se
přestane pravidelně zpovídat a přijímat svátosti,
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aby se od svého nevěreckého okolí „tolik neodlišoval“. Pracovní vypětí v zaměstnání či při studiu
nebo různé „koníčky“ ho odvádějí od modlitby,
na kterou „nemá čas“. Jakmile se věřící člověk
přestane zpovídat a modlit, je to závažný krok
směrem k vlažnosti ve víře. A tady už se objevuje nebezpečí odpadu. Třeba začne chodit s dívkou (chlapcem) – a protože většina zamilovaných
dnes spolu intimně žije, tak se přece „nemůžeme
lišit“, zvláště když parner(ka) není věřící nebo má
v tomto směru liberální názory. Je zde ale církev
se svojí naukou, která to označuje jménem „hřích“
– a tak to mladému člověku předávali doma i rodiče. Jenže on si v takové situaci řekne: „Životní
realita je jiná, církev v tomto zaspala dobu, mí
rodiče jsou příslušníky starší generace a dosud to
nepochopili...“ – a hned máme dítě tam, kde jsme
je nechtěli mít. Jestliže církev „zaspala dobu“
ve věci 6. přikázání, tak zcela logicky ji „zaspala“ i v mnoha dalších bodech – a kolegové, přátelé a také mnozí pedagogové se již postarají buď
o úplný odpad od víry, nebo alespoň o maximální míru vlažnosti v náboženském ohledu. To se
naprosto reálně stává i v těch rodinách, kde Bůh
a víra byli na prvém místě, a je třeba to uznat jako
fakt a konkrétní nebezpečí.
Otázkou je, jak se mají rodiče, případně i prarodiče, zachovat, když vidí, jak jejich dospělé „ratolesti“ odpadají od víry nebo žijí v rozporu s křesťanskou morálkou. Jde opravdu o závažný problém
a neexistuje na něj univerzální recept, použitelný
ve všech případech. Jedno je ale jisté: Své dospělé
děti nutno stále „vidět“, mít s nimi kontakt a mluvit
s nimi. Ignorovat je a dávat jim najevo nepřátelství,
protože žijí ve hříchu a odpadly od víry – to by byl
opravdu nejhorší myslitelný postup. Bohužel jsou
rodiče, kteří takovou situaci právě tímto způsobem
řeší. I bloudící člověk totiž reaguje příznivěji, když
vidí, že je milován. Proto mu nelze odpírat naši
lásku a srdečnost.
Na druhé straně však náš postoj musí být jasný
a čitelný, žádná falešná „tolerance“. Dospělý syn
nebo dcera musejí vědět, že já jako otec či matka,
dědeček nebo babička s tím nesouhlasím. Není
samozřejmě vhodné a užitečné jim to neustále
„otloukat o hlavu“, ale čas od času, zejména když
se naskytne vhodná příležitost, je třeba se zeptat:
„Byl(a) jsi už u zpovědi?“, „Kdy budeš mít cír-
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kevní sňatek?“, „Kdy se rozejdeš se svou vdanou přítelkyní (svým ženatým přítelem)?“ apod.
Velkou pomocí mohou tady být slova sv. Františka
Saleského, jenž radil působit „fortiter in re, suaviter in modo“, tj. pevně ve věci, ale laskavým
způsobem.
A neklesejme na mysli. I když se naše dobrá
vůle setká s odmítnutím a zlostí, nevzdávejme to.
Mocnou zbraní je láska, ještě mocnější modlitba. Sv. Monika se dočkala obrácení svého syna
sv. Augustina až po 18 letech. Ale dějiny znají

mnoho příkladů obrácených duší, dokonce i velkých světců, jejichž rodiče zvítězili až „ze hrobu“.
Zemřeli, aniž se dočkali obrácení svých potomků,
ale mnoho let po jejich smrti, když si děti ve svém
hříchu sáhly na samé „dno“, v hloubce pádu si najednou vzpomenuly na modlitby a prosby rodičů
a v jejich životě nastala radikální změna. Láska
je věčná!
P. Adam Martyna, Przymierze z Maryja 2/2010,
volný překlad -ram-

Poslední výzva:
Otevete svj padák!
Dva parašutisté skákali z letadla ve výšce
3 000 m. První z nich si pohodlně zkřížil ruce
na břiše a o nic se nestaral. ‚Mám přece padák,
takže se mi nemůže nic stát,‘ řekl si. Svůj omyl
poznal, až když v rychlosti 150 km/hod. narazil na zem. Jeho kolega byl chytřejší. Věděl, že
padák je bezpečný, ale musí se při klesání dolů
otevřít, nutno zatáhnout za provazy.
Tak je to i s naší vírou. Můžeme přijímat
všechno, co nám hlásá, souhlasit do posledního
písmene s věroukou i mravoukou, když ale ne-

foto: Joggiebotma | Dreamstime.com
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budeme Ježíše Krista neustále prosit, aby vstoupil do našeho života a vzal ho pod svou ochranu, nepomůže nám to. Podobáme se prvnímu
parašutistovi, který sice měl padák jako spolehlivou ochranu, ale byla mu k ničemu, neboť
nechtěl padák otevřít. Víra je pro nás takovým
padákem. Poskytuje spolehlivou ochranu, ale
musíme sami něco pro to udělat: nespoléhat se
na sebe, ale na Krista, Jemu se svěřit do rukou.
To je to pravé otevření padáku.“
Dienst am Glauben 3/2008
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Postižená umělkyně
maluje nohama a děkuje Bohu
Malgorzata Waszkiewiczová z polského Wloclawku se narodila r. 1973 s těžkým poškozením mozku. Její ruce jsou úplně
ochrnuté a má silnou vadu řeči. Nemůže žít sama, potřebuje
pomoc druhé osoby. Přesto ukončila školu s výborným výsledkem. Naučila se všechno dělat nohama, které zůstaly zdravé.
Jimi ne pouze chodí, ale také píše a maluje. Svými obrazy, především krajinomalbou, se stala známou v celém Polsku, i když
počátky byly pro ni neobyčejně těžké. Před deseti lety se stala
stipendistkou Světového svazu umělců malujících ústy a nohama se sídlem v Lichtenštejnsku.
To, co jí pomohlo vyniknout navzdory svému postižení, byla
její hluboká katolická víra. Říká: „Denně děkuji Bohu za všechno. Cítím jeho neustálou péči. On je inspirací pro mé obrazy, zvláště pro ty, které ukazují krásu přírody,
jíž on je Stvořitelem. Odhaluji Pána také v druhém člověku, ať už známém nebo anonymním. Nezřídka
se odvolávám také k Božímu sluhovi, Svatému otci Janu Pavlu II., jenž byl pro mne někým výjimečným.
Dokázal ocenit každého člověka, zvláště postiženého. Když maluji své obrazy, často se zamýšlím nad
smyslem utrpení a nad potřebou naděje, bez níž by se nedalo žít.“
Paní Waszkiewiczová už má za sebou nejeden umělecký úspěch, nejznámějším se stal její obraz
„Zamyšlený papež v Tatrách“. Hodně se angažuje také v dobročinných akcích, výtěžek z prodeje svých
obrazů věnuje na pomoc trpícím a potřebným. Je vždycky šťastná, když může někomu pomoci.
Právě tuto vlastnost si u ní nejvíce cení její manžel – je totiž od r. 2007 šťastně vdaná. Sama o tom říká:
„Společně prožíváme radostné i smutné chvíle a víme, že vždycky můžeme spoléhat jeden na druhého.
V našem bytě vládne srdečná atmosféra. Víme, že Bůh je pokaždé s námi a život s Bohem je vždycky
bohatší a krásnější.“ A její muž Dariuš sděluje: „Manželku jsem poznal v sanatoriu v Zakopaném. Od té
doby jsme nerozlučnou dvojicí. Každý den si vzájemně pomáháme. Gosia je pro mne takovým ‚andělem
chodícím na zemi‘. Je velice skromná, není u ní žádná malířská pýcha. Vidí každého potřebného. V ní miluji všechno, především to, jak se upřímně usmívá a jak má velké srdce. Vůbec mi nevadí, že když jdeme
ulicí, tak se lidé za námi otáčejí. S touto osobou teď půjdu celý život.“
Úcta a obdiv, s jakými oba tito manželé mluví o svém protějšku, jsou až dojemné. Kolik manželů je toho dnes schopno? Nejsou tady naopak slyšet spíše stížnosti jednoho na druhého? Malířka paní
Waszkiewiczová umí nejen navzdory svému postižení chválit Pána, ale zároveň spolu se svým mužem učí
dnešní manželské páry, jak mají na veřejnosti mluvit jeden o druhém.
-kb- podle Źródlo 24/2009

foto: archiv
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Pro kategorické „ne“ školní sexuální výchov
Ministerstvo školství postupně zavádí od tohoto
školního roku na našich školách tzv. „sexuální výchovu“ jako samostatný předmět již od 1. třídy.
V červnu se sešel Výbor na obranu rodičovských
práv (VORP), aby vyjádřil svůj rozhodný nesouhlas
s tímto krokem. Ministerstvo vydalo k tomu také
příručku, která jasně ukazuje, oč strůjcům projektu
ve skutečnosti jde. Jen namátkově vybíráme, co se
mají naše děti v tomto novém předmětu „dozvědět“:
1) „Ve 4.–5. třídě se má žák orientovat v bezpečných způsobech sexuálního chování mezi chlapci
a děvčaty...“
2) Na tomtéž stupni, tj. cca u desetiletých dětí,
„... si s žáky zahrajeme motivační hru... Vymění si
místa všichni, kteří se už někdy ... líbali, ... onanovali, ... myslí si, že poprvé určitě použijí kondom...“
3) Žáci mají být v tomto věku náležitě poučeni
o antikoncepci – „vyučující může žáky přivítat podáním ruky v kondomu...“
4) Učitel by měl žákům v tomto věku „vysvětlit,
co je to necking, petting, orální sex atd.“
5) „Homosexualita je normální menšinová sexuální orientace...“
To je pouze nepatrný výsek z bodů navrhovaného předmětu, pro katolíka absolutně nepřijatelný.
Podobnými a ještě horšími hrůzami se publikace
přímo hemží. Pro nás však platí tyto zásady:
Právo na poučení dětí v sexuálních otázkách náleží v prvé řadě rodičům. Musí být též přiměřené
věku dítěte a jeho chápání. Škola má morální povinnost v tomto ohledu postupovat ve shodě s rodiči, jak požadoval už papež Pius XI. v encyklice
„Divini illius Magistri“ a jak konstatuje i dokument vatikánské Kongregace pro rodinu z r. 1995.
V brožurce se automaticky počítá s tím, že děti
už od nejútlejšího věku budou sexuálně žít, marně
bychom tam hledali pasáže, jak pěstovat jejich
vůli k sebeovládání a jak jim prezentovat pohlavní čistotu až do manželství jako něco vznešeného,
ušlechtilého a krásného.
Sexuální výchova tak, jak je ministerstvem navrhována, je kapitulací před současným mediálním trendem, který vede mládež k promiskuitnímu
chování, ano, dokonce lze říci, že je i podněcuje
a podporuje.

VORP proto navrhuje, aby rodiče vyvinuli tlak
na ředitele škol, neboť na nich záleží, jestli sexuální výchovu do výuky zapracují nebo ne, je
to v jejich kompetenci. Pokud většina škol tento
předmět do výuky nezařadí, ministerstvu nezbude,
než aby projektu „odtroubilo“. Podle zkušeností
nepatří většina ředitelů škol mezi radikální zastánce sexuální výchovy, její zařazení do výuky jim
totiž přinese administrativní „práci navíc“, proto je
spíše pravděpodobné, že se tomu budou bránit, což
je pro katolické rodiče nadějné. Kdo chce bližší
informace a pomoc, je možno se obrátit na e-mailovou adresu info@prolife.cz nebo brychtanna@
seznam.cz, případně si pročíst a najít další kontakty
na webových stránkách www.nesexuveskole.cz.
-rm-

Důvody proč odmítáme
státní sexuální výchovu ve škole:
Negativní dopad ve světě
Není pravda, že školní sexuální výchova přispívá k odložení
pohlavní aktivity do vyššího věku. V zemích, kde byla zavedena,
se naopak tento věk snížil, mnohonásobně se zvýšila promiskuita mládeže, výskyt pohlavních chorob a těhotenství mladistvých. (Např. Švédsko, USA, Velká Británie.) Některé země proto
od této výchovy ustoupily.
Předčasnost
Předčasné a názorné zasvěcování dětí do pohlavního života
na I. stupni ZŠ ruší jejich vývoj v klidové předpubertální fázi,
kdy se má rozvíjet cit, soucit a altruismus. Narušuje a ničí jejich
zdravý stud, který je nejlepší zárukou oddálení pohlavního života až do stabilního vztahu.
Sobectví
Sexuální výchova, jak ji publikace prezentuje, je vyloučena
z kontextu manželství a rodičovství. Silně se propaguje autoerotika a vlastní sobecký zážitek bez láskyplného vztahu k druhé
osobě. Péče o dítě se vůbec nevyskytuje, to je naopak považováno za nebezpečí, kterému je třeba se vyhnout. Chybí výchova
ke zdrženlivosti, zmínka o hodnotě panenství a panictví jako
daru druhému člověku...
více informací naleznete na sevru www. nesexuveskole.cz
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Otevřená náruč
***
Je apríl, i kdy počasí tomu neodpovídá. Obloha
je totiž bez mráčků a jasné paprsky slunce ohlašují
už od rána, že bude krásný den. Jeník vstává ze
všech první, i když je sobota a mohl by si pospat.
Jindy by chodil po špičkách, ale tentokrát vrazí
do ložnice a celý udýchaný ohlašuje: „Tatí, u branky stojí pan farář a něco ti chce.“
„Co? Kdo?“ zmatkuje rozespalý třicátník, který
si vzápětí protře své velké tmavé oči a prsty si pročísne kaštanové vlasy, které mu padají do čela.
Jeník odpovídá stále vzrušeně: „Pan farář!
A něco potřebuje!“
Štíhlý muž opouští lůžko, navléká na sebe župan
a klopýtá k domovním dveřím. Teprve tam ho zastaví Jeníkovo vítězné zvolání: „Apríl! Apríl!“
Tatínek se zarazí, jako by ho píchla vosa do zad.
Vztekne se, ale než se otočí, stačí se ovládnout.
Otevírá náruč a vzápětí se k němu rukama kolem
krku a nohama kolem pasu přimyká devítiletý
Jeník, mazel od narození.
Hned po snídani jdou spolu na Skály. Maminka
jim mává z okna a utrousí sama pro sebe: „Sluší
jim to.“
A zopakují to i jiné ženy v oknech i za okny,
kterým nesmí nic uniknout. Líbí se jim oba turisté
v bílých botaskách i tričkách a modrých šustkách –
podobají se sobě nejenom oblečením, ale i úsměvem, chůzí, prostě vším.
Skály je vysoká lesní stráň, která se zvedá z roviny na východní straně obce. Mezi stromy tam
vystupují pevné kamenné útvary, na které se dá
vystupovat. Jak se Jeník na výpravu do Skal těšil!
Může se tam chodit jenom zjara. Později jsou
velká skaliska i kamenná suť pokryty vyhřívajícími se zmijemi.
Tatínek s Jeníkem zdolávají postupně Čertovu
skálu, Vojenský štít, Mamutí lávku i Hrad. A protože se blíží poledne, je třeba myslet na návrat.
Tatínek je už hodně dole a volá Jeníka, kterému
se ze Skal nechce. Ale musí! Jeník tedy sestupuje se skály a zdolává kamenné pole. Zastavuje se,
podívá se pod nohy, aby dobře vykročil a neupadl.

Strne hrůzou. Pravou nohou stojí na zmiji, která je
sice ještě ztuhlá, ale přesto se natáčí, aby ho uštkla
do lýtka.
„Pomóóóóc!“ vzkřikne chlapec a dává se
na útěk.
„Zmije!“ křičí a má strach, že ho jedovatý plaz
pronásleduje.
Tatínek pod ním se nevzrušuje. „Apríl! Dobrý
apríl!“ odpovídá na synův křik.
„Zmije!“
„Apríl!“
„Spadnu,“ volá v hrůze Jeník, který nedovede
v kamenné suti v prudkém svahu zabrzdit.
Tatínek konečně chápe situaci. „Pojď!“ volá
a rozevírá náruč.
Silný muž ustojí pád chlapce do roztažených
rukou. Jeník se v silných pažích chvěje, drápe se
nahoru a brečí. „Zmije šla po mně,“ sděluje rozechvělý hoch tatínkovi a z náruče ho dostane až
polední zvon, který svolává k modlitbě „Anděl
Páně“.
***
Otevřenou tatínkovu náruč sice Jeník postupně
opustil, ale když vyrostl v muže, uměl otevírat
náruč druhým. Jak ráda v ní přebývala jeho dívka
a později manželka Alžběta. Vybral si hodnou
a milou ženu. I postavou se k němu hodila: štíhlá
jako on, vlasy sice světlé, ale plné kudrlinek. Vzali
se s velkou láskou a toužili mít kupu dětí. A Bůh
jim žehnal. S velkou radostí přijali prvorozeného
Pavlíka a pak postupně Marušku, Josífka a Aničku.
Potřebovali velké auto, aby mohli jezdit k rodičům. Po dlouhém šetření se jim to podařilo. Byl
to sice starší vůz, ale zachovalý. A hlavně: pojal
sedm lidí, což byl i počet jejich rodiny, když se jim
mezitím narodila Růženka. Zvláště Alžběta byla
šťastná, že mohli trávit některé neděle tam, kde se
ona narodila a vyrůstala.
Jednoho srpnového dne odjíždí Jenda pomoci
kamarádovi na stavbu. „Vrátím se kolem sedmi,“
volá muž z auta při odjezdu. Do setmění se však
nevrací. Alžběta má o něho strach, zvláště když
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foto: Katseyephoto | Dreamstime.com

je mobil hluchý. Úpěnlivě se za něho s dětmi
modlí. Sama pak stále dokola prosí: „Bože, ať se
mi vrátí!“
Konečně! V deset hodin večer se otevírají dveře.
Pomalu se v nich objevuje Jenda – otrhaný, špinavý, potlučený a čpící kouřem.
Alžběta se ho zprvu leká, ale pak se zeptá:
„Jendo, jsi celý?“
„Já jo ... zázrakem. Ale z auta nezbylo nic.“
Muž stojí, jako by čekal, zdali může jít dál. Žena
se k němu rozbíhá. Rozpřahuje ruce a tiskne ho
ve své náruči. Přitom mu šeptá: „Co auto... Bez
toho budeme. Hlavně, že ty jsi živý a zdravý. Jsem
tak šťastná, že jsi doma.“
„A vůbec mi nenadáváš?“
„Děkuji Bohu, že jsi doma.“
Přestože je Jenda na smrt unavený, nemůže
usnout. Stále se mu vracejí obrazy z autohavárie,
hořící vůz. Ale nakonec vítězí obraz jediný: otevřená náruč Alžběty a její slova: „Jsem šťastná, že
jsi doma.“
Usíná s vědomím, že on má doma větší cenu než
celý dům a všecko, co je v něm.
***
Jak se Jenda těšil na důchod... A když se dočkal, tak nastoupil do služby kostelníka, jak slíbil panu faráři. Doma se stará o vnoučky, pěstuje
zeleninu pro celou rodinu. Přitom si nestěžuje, že
ho bolí v zádech – však to zase přejde, říká si sám
pro sebe.
Až ho jednou rýplo v zádech a nemohl se hnout,
začala jeho cesta po lékařích, operace a dlouhá rekonvalescence. Jak je pro něho těžké, když musí
polehávat, nemůže ani kopnout na zahradě, prchá
před vnoučky a nemůže ani zastávat kostelnickou
funkci.
Stěžuje si manželce, která ho věrně ošetřuje:
„Jsem vyřazený, zahrada je zarostlá, vnoučky nemůžu chovat a v kostele si musí pan farář dělat
všechno sám. A k tomu ještě ty bolesti.“
Alžbětě je líto, že její muž musí trpět. Myslí si
však, že Jenda má na víc, než jak dosud nemoc
prožívá. Sedá si k jeho lůžku a zeptá se: „Jendo,
dovedeš si vybavit 2. zastavení křížové cesty z našeho kostela?“
„Jistě. Ježíš tam přijímá kříž.“

„Jak jej přijímá?“
„Čeká na kříž.“
„A co dělají jeho ruce?“
„Jsou otevřené ke kříži.“
„Ano, tak přijímal Ježíš kříž. Jendo, je krásné a někdy i obtížné otevírat svou náruč druhým
lidem. Ale je mnohem těžší ochotně otevírat náruč
kříži. Ježíš tě k tomu zve: ,Vezmi svůj kříž a následuj mě!‘ “
Alžběta odchází za domácí prací. Jenda přemýšlí a modlí se. Přitom se mu postupně vyjasňuje
tvář. Chce následovat Ježíše, touží být jako on,
a proto otevírá náruč kříži.
Když za ním Alžběta snad za hodinu přichází,
je všechno stejné jako předtím. Ale jiná je tvář nemocného. K tomu Jenda otevírá i svou náruč, aby
svou ženu objal. Je to vroucí obětí plné vděčnosti.
Alžběta však přitom poznává, že v náručí se musí
podělit o místo s křížem, který tam tlačí i ji.
Josef Janšta
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Drahé děti,
Pán Bůh nás má velice rád a chce, abychom byli
šťastní. A dává nám k tomu návod: to jsou jeho
přikázání. Jejich souhrn je: milovat Boha celým
j
srdcem a milovat bližního jako
sebe.
Jeden člo-věk se ptal
Pána Ježíše:
„A kdo je
můj bližní?“
Odpověděl mu vypráuví tam
věním. Mluví
o Jerichu, to jee menší
město vzdálené od
Jeruzaléma několik
hodin cesty pěšky,
a o Samaritánovi.
Samaritáni jsou malý
národ uprostřed Svaté
země. Židé často chodili přes Samařsko
a Samaritáni zase
přes území Židů. Ale
neměli se rádi, dívali
se na sebe nevlídně
a nepřátelsky.
Pán Ježíš vyprávěl
o člověku, který cestoval z Jeruzaléma
do Jericha. Cestou ho
přepadli lupiči. Zbili
ho tak, že mu způsobili hrozné rány, a zůstal tam ležet polomrtali
vý. Všechno mu sebrali
a utekli.
Za nějakou dobu tudy šel kněz z jeruzalémského chrámu. Uviděl tam ležet toho zraněného,
ale nepomohl mu, pospíchal dál. Možná, že se
bál, aby ho lupiči taky nepřepadli. Stejně to udělal i chrámový služebník, který tam šel za chvíli.
Ale potom tudy cestoval Samaritán. Uviděl toho
zraněného a bylo mu ho líto. Nevadilo mu, že je
z nepřátelského národa. Ošetřil a obvázal jeho rány
a na svém oslu ho dovezl do hostince, kde bylo
možné přenocovat. Zůstal s ním do druhého dne,
a když už musel jít dál, zaplatil hostinskému, aby
se o něj staral, dokud se neuzdraví.
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Pak se Pán Ježíš zeptal: „Co myslíš, kdo se zachoval jako bližní k tomu, kterého přepadli lupiči?“ Odpověděl: „Ten, kdo mu pomohl.“ Pán Ježíš
řekl: „Jdi a stejně jednej i ty!“
To říká nám všem. Milovat bližního znamená
nejen
nikdy nikomu neublížit, ani
slovem, ale
i tomu, kdo trpí a potřebuje pomoc, pomátak jak můžeme.
můžeme
hat tak,
Ať by to byl kdokoli, každý člověk je
náš bratr nebo sestra.
Někdy sami nemůžeme
dostatečně pomoci,
ale můžeme pomoc
přivolat. Pán Bůh nežádá, abychom dělali
to, co není možné,
ale to, co můžeme,
máme udělat. I kdybychom neměli dělat
nic, vždy se můžeme za druhé modlit.
Už to je krásný čin
lásky k bližnímu.
Snažme se nikdy
nikoho nezarmoutit, ale pokud možno
každému přinést trochu radosti. Třeba
je
jenom
slovem, laskavým
pohledem, úsměvem.
Každý sebemenší skutek lásky k bližnímu přináší také velikou radost i nám samým.
Pán Ježíš také říká: „Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratrů, pro
mne jste udělali.“ Za to nám chystá překrásnou odměnu v nebeské radosti. Jsou to poklady, které si
ukládáme v nebi. I pohárek vody podané žíznivému se stává takovým pokladem, jak říká Pán Ježíš.
Svatá Kateřina Sienská, světice, která je nyní nebeskou ochránkyní Evropy, potkala jednou na ulici
hladového, chatrně oblečeného žebráka, který prosil o nějaká dárek. Neměla u sebe žádné peníze ani

Kdo je můj bližní?

č. 110 (4/2010)

NEPOSKVRNĚNÁ

jídlo. Ale nosila na šňůrce malý jednoduchý kovový křížek, a tak jej dala tomu žebrákovi. V noci se
jí ukázal Pán Ježíš. Ukázal jí krásný zlatý kříž posázený perlami a drahokamy a řekl jí, že taková je
pro ni odměna v nebi za ten křížek, který v osobě
toho žebráka dala jemu.
Panna Maria nám dává zářivý poklad lásky
k bližním. Když jí archanděl Gabriel řekl, že bude
mít syna a že to bude Syn Boží, řekl jí také, že její
už stará příbuzná svatá Alžběta také čeká narození
syna Jana Křtitele. Panna Maria si uvědomila, že
teď bude svatá Alžběta tím víc potřebovat pomoc
v práci v domácnosti. A tak místo toho, aby se zabývala jen tím, že bude Matkou Boží a co všechno
se změní v jejím životě, hned se vypravila na dlouhou, namáhavou a nebezpečnou cestu, aby jí pomá-
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hala. Když na svatbě v Káně nastala nesnáz kvůli
nedostatku vína, hned si toho všimla a pomohla.
Když Pán Ježíš z lásky k nám tolik trpěl, ona ho
doprovázela a ve svém srdci trpěla spolu s ním
za nás. A teď z nebe pomáhá nám všem stále. Proto
je nazývána „Matka ustavičné pomoci“. A přináší
radost do srdcí, proto je také nazývána „Příčina
naší radosti“.
Prosme ji, aby také nám vyprošovala podobnou pohotovou ochotu pomáhat druhým a přinášet
všude radost, a ona bude také stále s láskou pomáhat nám.
Rád na Vás vzpomíná, Boží požehnání, radost
a vše dobré Vám všem přeje a vyprošuje
Váš P. Bohumil Kolář

foto: Felixcasio | Dreamstime.com

O dvou bratrech
Žili dva bratři. Jeden byl dobrý a druhý zkažený. Jednoho dne přiběhl ten zlý bratr domů a plášť měl
celý od krve a řekl: „Právě jsem zabil člověka.“ Jeho bratr mu odpověděl: „Vezmu si tvůj plášť a ty si
vezmi můj. Poté odejdi.“ Nato ten bratr, který byl vinen, odešel, a když přišla policie, zatkla toho, který
měl na sobě krvavé šaty, a odsoudila ho na smrt. Když umíral, nechal svému bratru poslat zprávu,
ve které bylo napsáno: „Posílám ti bílý plášť. Nezapomeň, že jsem zemřel proto, abych tě zachránil.“
To je přesně to, co pro nás udělal náš Pán. Oblékl si na sebe plášť našich hříchů.
Fulthon Sheen, Katolícke noviny 11. 9. 2008
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w?5B
Vážení ctitelé Panny Marie,
již je tomu 15 let, co jsme se sousedkou Vašimi
členy, proto jsem se rozhodla Vám napsat něco
o nás. Stárneme, mně je 71 let a sousedce 70.
Dříve jsme jezdily každou první sobotu v měsíci
na poutní místo Hrádek na pobožnost, kde jsme
prosily a modlily se i za Vás. Daly jsme slib Panně
Marii, že se budeme každý den modlit sv. růženec
za obrácení k Pánu Bohu, který plním. Bohužel je
Hrádek od nás 20 km. Vozil nás tam můj muž, ale
ze zdravotních důvodů to špatně zvládal. Je mu 81,
je po mrtvici a operaci očí. Nyní nás vozí do 3 km
vzdáleného kostela 3x týdně na každou mši. Před
každou mší se modlíme sv. růženec.
Ještě v loni jsme chodily do kostela pěšky.
Několik let jsem přicházela i na ranní mše, dokud
nám je sloužil starý pan Děkan. Tou dobou jsem
chodila do kostela 5x v týdnu.
Po mé životní těžké práci jsem se rozstonala,
dostávala jsem záchvaty od srdce z vyčerpání.
Jednou jsem měla být sama doma přes noc. Bála
jsem se záchvatu, proto jsem prosila Pána Boha,
Pána Ježíše a Pannu Marii, aby ode mě odejmuli
ten strach a přebývali se mnou. Prosba byla upřímná. Pán mi pomohl a do srdce mi dal Boží mír,
spojil mi mysl se srdcem. Láskou ke všem lidem,
láskou nelidskou, láskou nesmírnou, na kterou se
nedá zapomenout.
Měla jsem několik úkazů ve snu. Jednou jsem
cítila únavu. Lehla jsem si pod posvěcený obraz
Srdce Pána Ježíše a Srdce Panny Marie, který
visí nad postelí. Usnula jsem a ve snu vidím
Monstranci, která vyzařovala. Okolo ní svítily
jiskřičky jako elektřina. To moje srdce to táhlo
k Srdci Pána Ježíše. Tím jsem zjistila, že mu mám
naslouchat, že mě vede on. Jednou pršelo, říkám:
„Pane Ježíši, dnes nebudu moci jít do kostela.“
Byla jsem z toho smutná. Samo mě to vedlo, abych
si lehla. Hned jsem usnula, zdálo se mi, jak jsem
ležela na zemi a nade mnou svítila Monstrance.
To mi bylo jako úkaz, že jsem selhala. Vstala jsem
a jela do kostela.
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Ke psaní by toho bylo více, ale nechci Vás s tím
zatěžovat. Váš časopis je poučný, odebírám rovnou dva výtisky. Jeden si nechávám, druhý vždy
někomu věnuji. Chtěla bych ještě dále přinášet
oběti, při kterých prosím a modlím se za všechny živé i zesnulé. Děkuji Pánu Bohu, Pánu Ježíši,
Panence Marii za celoživotní pomoc a ochranu.
Zdraví Vás všechny Vaše členka
Jiřina

Chtěla bych poděkovat Neposkvrněné Panně
Marii za narození zdravých dvojčátek, za vyslyšení prosby a dar zdraví a Boží požehnání pro celou
rodinu.
Také děkuji sv. Judovi Tadeáši za pomoc mně
i mým dětem. Sv. Antonínovi, sv. Pavlovi za obrácení syna a za zaměstnání. Sv. Ritě za pomoc v nesnázích, sv. Monice za obrácení nás všech a lepší
vztahy mezi sebou. Maria Matičko, vezmi nás pod
svůj ochranný plášť. Otče nebeský, zůstaň s námi
a žehnej nám.
rytířka Neposkvrněné od Uh. Hradiště

Děkuji Panně Marii i sv. Tadeáši za velká dobrodiní a pomoc. Prosím o modlitbu za zdraví rodiny a za práci.
Iveta Musilová

Chtěla bych poděkovat Bohu za uzdravení z drog
a infekční nemoci. Děkuji za kněze, za dar lásky,
víry, modlitby a odpuštění.
čtenářka Hana

Chtěl bych veřejně poděkovat za nečekané
uzdravení.
Před dvěma lety jsem měl podstoupit operaci
oka. Měl jsem proděravělou oční sítnici. Druhý
den po příjezdu do nemocnice jsem ležel na oddělení nachystaný na operaci a čekal jsem, až na mě
přijde řada. Byl jsem zařazen až do druhé skupiny pacientů. Celou dobu jsem se modlil růženec
a manželka doma vzývala o pomoc Pannu Marii,
matku Vojtěchu, pana arcibiskupa A. C. Stojana,
sv. Terezičku a sv. Klementa M. Hofbauera.
Vtom za mnou přišla mladá lékařka a začala mě
přesvědčovat, abych ještě před operací podstoupil
vyšetření a potom jezdil na pravidelné kontroly za účelem lékařského výzkumu. Nejdřív jsem
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odmítal, protože dojíždění do nemocnice by pro
mě bylo náročné. Ale nakonec mě paní doktorka
přemluvila.
Poté následovalo vyšetřování na mnoha různých
přístrojích. Bylo to velmi nepříjemné a zdlouhavé,
až jsem byl nervózní, že nestihnu operaci. Při posledním vyšetření mi lékařka ukázala starý záznam
s nálezem a nový záznam z toho dne: oko bylo zahojené. A tak jsem místo operace jel zase domů.
Když jsem potom přijel na kontrolu ke své doktorce, velmi se tomu divila, že se s něčím takovým
ještě nesetkala.
Věřím, že to uzdravení byl Boží zásah v mém
životě. Kdybych býval nebyl zařazen až do druhé
skupiny pacientů a kdyby mě mladá lékařka nepřesvědčila, abych podstoupil vyšetření, operace by
asi proběhla podle plánu i s výměnou čočky.
Děkuji všem blízkým za jejich modlitbu a Pannu
Marii prosím dál o přímluvu za celou rodinu, abychom vytrvali věrni ve víře a vděční za všechny
Boží milosti.
jménem tatínka M. Černá

Plním slib a chválím sv. Judu Tadeáše před světem jako mocného a rychlého přímluvce, děkuji
Bohu, Panně Marii, sv. Josefu, sv. Ritě z Cascie,
sv. J. M. Vianneyovi, andělům strážným, svatým
za vyslyšení proseb v posledních dnech a prosím
je, aby mě i nadále neopouštěli.
Cilka ze severní Moravy

Má nejstarší dcera, které lékaři řekli, že pro její
zdravotní gynekologické problémy může otěhotnět jedině pomocí umělého oplození, již podruhé
otěhotněla přirozeným způsobem a letos v dubnu
se jí narodila druhá zdravá holčička. S vděčností
a pokorou děkuji Panně Marii, Nejsvětější Trojici
a sv. Judovi Tadeášovi za tento velký dar a za to,
že má dcera s jejich pomocí zvládla i poporodní
komplikace. Rovněž upřímně děkuji Panně Marii
za stálou ochranu celé rodiny.

Matko Boží pros za nás hříšné.
čtenářka Štěpánka

Chci splnit svůj slib a poděkovat nebeské Mamince za její přímluvy u nebeského Otce
a jejího Syna Pána Ježíše. Podrobila jsem se
dosti bolestivému vyšetření, kde bylo podezření
na vážné onemocnění. Vyšetření jsem dobře snesla a bylo negativní. Také chci poděkovat za to, že
snaše se podařilo sehnat práci. Ještě jednou moc
děkuji a prosím o mateřskou ochranu pro moji rodinu a rodiny svých dětí.
vděčná rytířka z Vysočiny

Děkuji Matičce Boží, Pánu Ježíši a Pánu
Bohu za mé uzdravení i za uzdravení mého bratra Vladimíra a za veškerou pomoc Boží. Díky
za vše.
vaše čtenářka a rytířka z Jihlavy

Chtěla bych poděkovat za Boží milosrdenství.
Žijeme ve společné domácnosti s rodiči a Bohu
díky, že jsme se vždycky usmířili a odpustili jsme
si. Děkuji za trpělivost mého manžela a za hodné
naše děti. Modlím se za dar víry pro ně a já děkuji
za předání víry mé rodině. Děkuji za Boží milosrdenství a všem za modlitby, oběti a pomoc.
čtenářka Lenka

Naše dcera se podrobila operaci nádoru na krku.
V den operace jsme se modlili růženec za zdárný
průběh. I další dny jsme se modlili za její uzdravení.
Taky byla odsloužena mše svatá. Nález byl pozitivní. Nádor byl ale obalen vrstvou tuku, který zabránil vzniku a šíření metastáz. Chemoterapie nebyla
nutná. Nyní je dcera pod dohledem lékařů.
Děkujeme P. Marii a P. Ježíši za vyslyšené modlitby a nadále prosíme o zdraví a Boží ochranu
pro dceru.
děkují vděční rodiče a příbuzní z Moravy

čtenářka za Slovácka

Chtěla bych splnit svůj slib, veřejně poděkovat
Panně Marii za vyslyšení mých proseb a pomoc
Boží v těžkostech. Rovněž moc děkuji za všechny
přijaté milosti a dobrodiní. Nyní prosím o Boží požehnání a za dar víry pro svou rodinu.

O modlitbu prosí:
Bohumila T., Anna K.
❈ ❈ ❈
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ZPRÁVY
Filipíny: Biskup diecéze Lucena mons. Emilio Marquez
odmítl církevní pohřeb pro zemřelého guvernéra tamní
provincie Rafaela Nantese, neboť byl aktivním svobodným zednářem. Odvolal se na kánon 1184 Kodexu kanonického práva, který odmítá církevní pohřeb v těchto případech, pokud nebožtík neprojevil před smrtí lítost.
Nasz Dziennik, 28. 5. 2010
Irsko: 70 procent dospělého obyvatelstva si přeje podle
nejnovějších statistických průzkumů zachování současného legislativního zákazu potratů a odmítá jeho změnu.
Pouze 13 procent požaduje zákonné uvolnění potratů,
17 procent nemá v této otázce jednoznačný názor.
kath.net, 19. 5. 2010
Velká Británie: V severoanglickém městě Workington
byl zatčen na ulici baptistický kazatel Dale McAlpine,
protože v kázání pod širým nebem prohlásil praktikovanou homosexualitu za hřích. Po sedmi hodinách ho
policie propustila na kauci a udělila mu zákaz pouličních kázání.
kreuz.net, 3. 5. 2010
Německo: Každé třetí školou povinné dítě je v této zemi
podle profesora univerzity v Kielu Hartmunda Bosinského
pohlavně zneužíváno – a sice buď v rodině, nebo učitelem
nebo lékařem nebo sportovním trenérem. Zneužívání katolickými duchovními je podle Bosinského statisticky zcela
zanedbatelné. Počet zneužívaných dětí stoupl z několika
tisíc v roce 1949 na 220 tisíc v roce 2009.
kreuz.net, 4. 5. 2010
Německo: V bývalé komunistické části Německa, tzv.
Německé demokratické republice, patřilo v kárném táboře pro mladistvé v Torgau sexuální zneužívání chovanců
ke zcela legálním formám, s nimiž se ani vychovatelé
a dozorci netajili a které orgány činné v trestním řízení
vůbec nestíhaly. Vyplynulo to z nedávného projednávání žaloby některých bývalých chovanců před berlínským
soudem. Obvinění bývalí dozorci a vychovatelé nepopřeli
skutkovou podstatu věci, jen se divili, proč je toto po létech stíháno.
Fels 5/2010
Itálie: Prefekt Papežské rady pro rodinu kardinál Ennio
Antonelli v rozhovoru deníku „Il Foglio“ řekl, že nejnovější útoky proti Svatému otci a katolické církvi jsou
vedeny proto, poněvadž církev je v tomto světě morální
autoritou, hájící nekompromisně Desatero Božích přikázání a nedotknutelnost nenarozeného života. Je výčitkou
svědomí současného lidstva, proto musí být zkompromitována a její autorita znevážena. V podobném duchu se
vyjádřil i známý italský politik Rocco Butiglione.
Nasz Dziennik, 27. 4. 2010

Švýcarsko: 28letý poštovní doručovatel Emmanuel
N., otec rodiny s jedním malým dítětem, byl s okamžitou platností propuštěn ze zaměstnání. Důvod? Odmítl
doručit pornografickou zásilku, neboť mu to nedovolovalo jeho svědomí. Je přesvědčeným a praktikujícím katolíkem. Experti na pracovní právo považují rozhodnutí
ředitelství pošty za oprávněné, neboť prý „erotický trh je
legální a pošta to musí respektovat“.
kath.net, 12. 4. 2010
Vatikán: Svatý otec Benedikt XVI. varoval v promluvě
k brazilským biskupům před „anarchistickým utopismem
a liturgickým synkretismem“. Řekl, že je nebezpečné
podléhat naivní představě o automatickém vývoji lidské
společnosti k dobru, jak se děje v některých intelektuálních kruzích, což zasahuje i některé katolíky. Rovněž tak
papež odmítl banalizaci liturgie, kdy mši sv. spolu s katolickým knězem „celebrují“ u oltáře i příslušníci jiných
křesťanských denominací nebo dokonce jiných náboženství, což je bohužel častým jevem právě v Brazílii.
Glaube und Kirche 5/2010
Indie: Generální představená řádu Misionářek lásky,
založeného bl. Matkou Terezou, sestra Mary Prema
Piericková řekla na tiskové konferenci v Kalkatě, že
ke svatořečení Matky Terezy chybí již jen prokázaný
zázrak. K blahořečení vyžaduje katolická církev jeden
zázrak (ten se v případě Matky Terezy stal, proto byla
pouhých šest let po své smrti blahořečena), ke svatořečení dva zázraky. Zároveň sestra Prema poukázala na výrok
Matky Terezy: „Až jednou od vás odejdu, budu vám moci
ještě více pomáhat než dosud.“
Glaube und Kirche 5/2010
Vatikán: Za pět let budou mít historikové k dispozici
16 milionů stránek archivních materiálů z doby pontifikátu papeže Pia XII. Slíbil to prefekt Vatikánských tajných archivů biskup Sergio Pagano. Vysvětlil, že dosud
tyto materiály nebyly k dispozici výlučně z technických
příčin. Ke zpřístupnění badatelům je totiž potřeba tyto
písemnosti zinventarizovat, zkatalogizovat a očíslovat.
Na tom pracuje pouhých 55 osob. Nicméně přesto už
i v těchto nezpracovaných fondech bádala na základě
zvláštního povolení řada historiků nejrůznějšího vyznání
a přesvědčení.
Źródlo, 14. 2. 2010
USA: Catholic Radio and Television Network (CRTN),
což je katolická mediální stanice, otevřela svoji internetovou stránku www.WhereGodWeeps.org, která je věnována výlučně pronásledování křesťanů ve světě. Jen
v minulém roce bylo zabito pro své křesťanské přesvědčení 170 tisíc lidí.
Źródlo, 14. 2. 2010
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ZPRÁVY
Vatikán: Populační fond OSN (UNFPA) propaguje interrupci jako základní právo člověka v rámci Mezinárodního
roku mladých, který Spojené národy vyhlásily 12. srpna.
Jak upozorňuje Osservatore Romano, na internetových
stránkách Fondu se dočteme o akcích pro mladé, jejichž
cílem má být „univerzální přístup k službám zajišťujícím
sexuální a reprodukční zdraví“; newspeek, za kterým se
neskrývá nic jiného než antikoncepce a interrupce, dodává vatikánský deník. V přípravných dokumentech ke konferenci probíhající v mexickém Leónu na druhou stranu
zcela chybí zmínka o Konvenci o právech dítěte, dokumentu, který „jistě není dokonalý, ale poukazuje na základní práva a povinnosti rodičů ve výchově a vzdělávání
dětí“, podotýká Osservatore Romano.
RaVat, 24. 8. 2010
Londýn: Diskriminace gayů, či katolíků? Pokusy o zachování poslední katolické adopční agentury, která beznadějně válčila o právo nezprostředkovávat adopce pro
homosexuály, definitivně selhaly. Dalších 10 církevních
agentur, některé z více než stoletou historií, ukončilo svou
činnost po té, co v roce 2006 britská vláda začala vyžadovat služby pro homosexuály. Organizace Catholic Care
se jako jediná proti rozhodnutí odvolala. Nejvyšší soud
v březnu přiznal, že odvolání je opodstatněné. Vládní komise pro charitativní organizace nicméně opět rozhodla,
že katolická organizace nemá právo diskriminovat páry
téhož pohlaví.
RaVat, 20. 8. 2010
Latinská Amerika: Další země Jižní Ameriky se stala
cílem vlivných lobby, usilujících o legalizaci soužití osob
téhož pohlaví. Po Argentině, Mexiku a Kostarice je nyní
na řadě Kolumbie. Předseda tamějšího episkopátu požádal Ústavní soud, aby se vyslovil proti dovolání, které
podaly organizace propagující homosexualitu ve věci
společného soužití dvou osob téhož pohlaví. Jejich požadavek spočívá – jako všude – na tvrzení o údajné diskriminaci tzv. sexuálních menšin. Arcibiskup Rubén Salazar
poukazuje na to, že život společnosti je třeba budovat
na solidních základech rodiny, založené na svazku muže
a ženy. Přirovnal to k principu ekonomie a finančnictví,
kde úspěch závisí na podávaných konkrétních zárukách.
„Zavedení padělaných peněz by způsobilo devalvaci reálné ekonomiky, která by tak byla vystavena bankrotu,“
tvrdí kolumbijský primas. Stejně tak je tomu, kladou-li
se svazky osob téhož pohlaví zákonem na stejnou rovinu
jako manželství, čímž je tato instituce zpochybňována
a spolu s ní i celý sociální a právní řád.“
Církev v Kolumbii kromě toho zaslala Ústavnímu
soudu zvláštní memorandum na téma rodiny. 11 stránkový dokument vysvětluje, že právní koncese pro tzv.
sexuální menšiny vyplývají z falešného pojetí lidských

práv. Homosexualita totiž nevyplývá z přirozenosti člověka, ale je kulturním jevem. Proto uznání tzv. homosexuálních manželství není ničím jiným než prosazováním
homosexuality.
RaVat, 16. 8. 2010
Vatikán: Církev v misijních zemích řídí stovky center
pro prevenci a léčbu HIV/AIDS. Kongregace pro evangelizaci národů poslala nyní 1,2 milionu eur do 131 center
v 41 zemích, většinou na africký kontinent. V Africe církev provozuje 104 zdravotnická zařízení ve 24 zemích.
V Americe má církev 14 center v 6 zemích, v Asii
11 zařízení v 9 zemích a v Oceánii 3 centra ve 2 zemích.
Res Cleritatis, Fides, 25. 8. 2010
Vatikán: „Ježíšovi přátelé“ je název knihy pro děti,
kde Benedikt XVI. shrnuje příběh dvanácti apoštolů
a svatého Pavla. Kniha má 48 stran a ilustroval ji italský výtvarník Franco Vignazia. Vydává ji vydavatelství
San Giuliano Milanese. Úvod napsal španělský kněz
P. Julian Carron, předseda společenství Communione
e Liberazione. P. Carron vysvětluje, že v této práci „nás
papež bere za ruku a doprovází v poznávání, kdo byli
první Ježíšovi společníci, jak se s ním setkali a jak je
Ježíš přiměl, aby ho nikdy neopustili“.
Res Claritatis, VIS, 22. 7. 2010
Vatikán: Benedikt XVI. věnoval 25 tisíc eur na pomoc
postiženým záplavami v České republice. Tento projev
charity se řadí mezi mnohé ostatní dary, které každoročně
papež rozdá postiženým různými přírodními katastrofami
na celém světě. Charitativní pomoci se ve Vatikánu věnuje
Papežská rada Cor Unum, která monitoruje situaci ve světě
a shromažďuje potřebný peněžní fond, tzv. Svatopetrský
haléř, kterým disponuje Svatý otec. Papežův dar postiženým záplavami v České republice ve výši 25 tisíc eur
byl reakcí na dopis litoměřického biskupa, mons. Jana
Baxanta, ze čtvrtka minulého týdne. Mezi potřebné bude
rozdělen prostřednictvím Diecézní charity Litoměřice.
RaVat, 17. 8. 2010
Brno: Motivační program pro ženy. Centrum naděje
a pomoci pořádá od 14. 9. 2010 a následně od 23. 11. 2010
Motivační program pro ženy. V průběhu osmi setkání
vždy 1x týdně účastnice mají možnost sdílení o radostech i těžkostech všedního i nevšedního života, podpořit
znovunalezení své krásy a svých darů, uvědomění si své
jedinečnosti.
Setkání budou probíhat v prostorách Centra naděje
a pomoci (CENAP) na Vodní 13, Brno. Kurz je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP
LZZ a pro účastnice je poskytován zdarma.
Přihlášky a další informace naleznete na www.cenap.
cz, tel.: 543 331 471.
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RYTÍŘSTVO NEPOSKVRNĚNÉ

Hnutí, jehož členové se snaží o obrácení hříšníků a těch, kdo ještě nepoznali Krista, zvláště o obrácení nepřátel
Církve, o jednotu křesťanů a o posvěcení všech pod ochranou a prostřednictvím Neposkvrněné.
PODMÍNKY:
1. Odevzdat se úplně Neposkvrněné. Stát se nástrojem v Jejích mateřských rukou.
2. Nosit zázračnou medailku.
3. Zapsat se do knihy Rytířstva v sídle kanonicky ustanoveném.
PROSTŘEDKY:
1. Denně se modlit střelnou modlitbu k Neposkvrněné: „Ó Maria, bez hříchu počatá, oroduj
za nás, kteří se k Tobě utíkáme, i za všechny, kteří se k Tobě neutíkají, a zvláště za nepřátele
Církve svaté a za ty, kdo jsou Ti svěřeni.“
2. Využívat pro Neposkvrněnou všechny morálně dobré prostředky, jaké dovoluje stav, podmínky
a okolnosti. Nejúčinnější prostředky jsou – modlitba, pokání a svědectví křesťanského života.
3. Doporučuje se šíření zázračné medailky Neposkvrněné.
* * * Národní centrum MI, Minoritská 1, 602 00 Brno * * *

Sub Tuum Praesidium
Pod ochranu Tvou se utíkáme,
svatá Boží Rodičko.
Neodmítej naše prosby v našich potřebách,
ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky,
Panno slavná a požehnaná!
Paní naše, Prostřednice naše, Orodovnice naše,
u Syna nám smilování vypros,
Synu svému nás doporuč,
k Synu svému nás doprovoď.

Panna Milosrdenství (1440 – 1441), Bartolomeo Bon. Victoria and Albert Museum, Londýn

ROK KOLBEOVSKÝ

14. srpna 2010 - 15. srpna 2011
70. výročí mučednické smrti sv. Maxmiliána M. Kolbeho

Kde najdu štěstí?
Všichni touží po štěstí a honí se za ním,
ale jen málo lidí je nachází,
protože nehledají tam, kde je.
Příliš velké je srdce člověka, než aby se
dalo naplnit penězi, smyslností nebo
svůdným, byť omamným, dýmem slávy.
Ono touží po dobru vyšším,
neomezeném a nekonečném.
Takovým dobrem je pouze Bůh.
sv. Maxmilián Maria Kolbe

