
IMMACULATA

Raduj se, Ty sídlo nekonečného Boha! 
Raduj se, Ty bráno svatého tajemství!
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Úkon odevzdání se Neposkvrněné

Neposkvrněná, Královno nebe a země, 
Útočiště hříšníků a naše nejlaskavější 
Matko, Tobě svěřil Bůh celý řád milosrden-
ství. Já, ..., nehodný hříšník, padám k Tvým 
nohám a pokorně prosím, abys mě celé-
ho 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 jaké-
koliv výhrady k uskutečnění toho, co bylo 
o Tobě řečeno: „Ona potře tvou hlavu“ a též: 
„Ty sama jsi na celém světě vyhladila všech-
ny bludy,“ abych se stal v Tvých neposkvr-
něných a nejlaskavějších rukou užitečným 
nástrojem k probuzení a největšímu vzrůs-
tu Tvé slávy v tolika zbloudilých a lhostej-
ných duších a tímto způsobem přispěl k co 
největšímu rozšíření blaženého království 
Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Neboť kam Ty 
vejdeš, tam vyprosíš milost obrácení a po-
svěcení, 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.

První strana obálky: Vitráž z katolického kostela v Dublinu.  
Foto: Jaroslaw Baczewski | Dreamstime.com

Úmysly modliteb Rytířstva Neposkvrněné 
Duben – Aby ustavičný modlitební dialog se zmrtvýchvstalým Kristem 

nás posiloval na cestě ke svatosti.

Květen – Abychom podle příkladu Panny Marie, naší Matky, dovolovali 
Duchu Svatému, aby formoval a obnovoval náš život.

Červen – Aby víra ve skutečnou přítomnost Ježíše v Nejsvětější svátosti 
oživovala v nás jistotu jeho přítomnosti v našem životě 
a inspirovala nás ke službě chudým lidem.

Pouť 
Neděle 23.6.2013uťoPo

Kontakt:
immaculata.minorite.cz
info.mi@minorite.cz

RyRytítísstvtvoo 
NeNepoposkskvrnnnénéné
O, MMO, Mariaaria, bez prvotnvotního ího híchu ppoato á, 
oorodo uj za nás!

NároárNároNár dní dní dní dn centcentcentcentrum rurum ru MMIMIMI
MinoMinoMinoinononoritsrittstská káká , Br, BBrrnonoonn
immammaaculau ata.mta.minorno ite.czc

Národní pouť 
Rytířstva Neposkvrněné 
a čtenářů časopisu Immaculata 
Blatnice pod sv. Antonínkem

Program:
10.15   přivítání poutníků
10.25 růženec
11.00 mše svatá

hlavní celebrant: 
P. Bogdan Sikora OFMConv., 
provinciál Řádu minoritů v ČR
12.00 prostor pro vzájemné 
 setkání a sdílení 
13.30 závěrečná modlitba 

a požehnání
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foto: Keung1616 | Dreamstime.com

Modlitba sv. Anselma (+1109)

Maria, Matko a Panno, jediná, jíž není 
na světě rovné a jež svými zásluhami 
převy šuješ lidi i anděly, ty, kterou Bůh 
chránil neporušenou tělem i duší, 
abys byla hodna dát Božímu Synu 
výkupnou cenu za na še spasení, jeho 
přesvaté tělo a krev. Vzý vám tebe, 
skrze niž byl spasen celý svět, oroduj 
za mne ubohého, poskvrněného 
všemi nepravostmi.

Z mlhy a prachu nečistoty k tobě 
volám, milovaná Matko, a dobře vím, 
kolikrát už ses mě ubohého ujala 
a zastala u věčného Soudce. Ozdobo 
panen a Paní národů, Královno 
andělů, očisto hříšníků, svatá a čistá 
ustavičná Panno, pomoz mně ubo
hému, podej ruku ztracenému!

Jestliže už nemohu doufat, že 
obdržím an dělské roucho nevinnosti, 
dej, ať pro tvé zásluhy obdržím 
svatební šat kajícnosti a jsem pozván 
k hostině Beránkově. I když jsem se 
svými hříchy připravil o výsadu být 
blíž u tvého svatého trůnu, dovol, ať 
si za sloužím alespoň stát v koutku 
a navěky se radovat  
z tvé nevýslovné slávy. 
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Milí Rytíři Neposkvrněné
a  čtenáři  našeho  časopisu,  o  Velikonocích 

přijímají  křest  noví  křesťané  a  my  všichni 
dříve  pokřtění  obnovujeme  své  křestní  sliby. 
Vyznáváme  víru  v  Boha  a  zříkáme  se  všeho, 
co  je  s  touto  vírou  v  rozporu.  Znovu  si 
uvědomujeme,  že  jsme  byli  v  Božím  jménu 
osvobozeni od hříchů a že nám byl ve víře svěřen 
poklad věčného života.

Co však znamená „věřit“? V listu Židům (Žid 
11,6)  čteme:  „Kdo  k  němu  (Bohu)  přistupuje, 
musí věřit, že Bůh je a že se odměňuje těm, kdo 
ho hledají.“ Tedy jakýsi první krok ve víře je víra 
v Boží existenci, což bychom mohli nazvat „víra 
v Boha“. Avšak zůstat u takové víry by bylo ještě 
málo. Jsme pozváni k dalšímu kroku. Od „víry 
v  Boha“  chceme  přejít  k  „víře  Bohu“.  On 
nám  posílá  své  Slovo,  které  se  stalo  tělem, 
a hovoří k nám o cestě spásy, o odpuštění hříchů, 
o  příslibu  věčného  štěstí  a  věčného  života. 
V  okamžiku,  když  uvěříme  Bohu  a  přijmeme 
jeho  Syna  za  svého  Spasitele  a  Pána  –  naše 
víra se začne stávat vztahem k osobě, která nás 
miluje a za nás se obětuje.

Tuto víru jsme přijali od těch, kteří nám svým 
životem  i  slovem  svědčili,  že  Bůh  skutečně 
existuje, že člověka stvořil z lásky a pro lásku, že 
se k němu sklání a je mu blízko. Oni také svou víru 
přijali od jiných svědků víry a tito zase od jiných. 
Takto postupně docházíme až k apoštolům (kteří 
za  víru  v  Krista  položili  svůj  život)  a  nakonec 
k samotnému Ježíši Kristu, který svá slova stvrzuje 
vlastní  krví  prolitou  na  kříži  a  následně  svým 
zmrtvýchvstáním. My jsme jejich svědectví přijali 
za  pravdivé,  protože  je  –  a  především  Ježíše 
Krista –  pokládáme za svědky věrohodné.

Nyní  se  od  nás  požaduje,  abychom  svou  víru 
žili každý den. Aby se naše víra neomezovala  jen 
na  nedělní  bohoslužbu,  ale  abychom  všechny  své 
každodenní starosti i radosti prožívali vždy ve svět-
le víry, tedy ve vztahu k živému Ježíši. V jeho sva-
tém jménu jsme byli pokřtěni. A už jen tím, že se 
nazýváme křesťané, jako bychom vzývali do svých 
životů  jeho  jméno.  Avšak  kdybychom  se  křesťa-
ny jen nazývali, ale vůbec se neřídili  tím, co nám 

Kristus říká, vzývali bychom 
Boží jméno nadarmo. Zasta-
vili bychom se na jen tak le-
dajaké „víře v Boha“.

Posílit  ve  víře  Bohu 
Vás  chceme  i  my  tímto 
naším  časopisem.  Doufáme,  že  Vám  nabízené 
články  pomohou  prohloubit  Vaši  víru,  abyste 
s  přesvědčením  a  s  radostí  mohli  říkat  „vím, 
komu jsem uvěřil“ (2 Tim 1,12).

Toto je i cíl Rytířstva Neposkvrněné. Skrze víru 
Bohu chceme vložit do Boha celou svou důvěru 
a naději – chceme se Bohu cele odevzdat, protože 
jsme  poznali,  že  je  dobrý,  když  se  nezdráhal 
za  nás  obětovat  svého  Syna.  Uvědomujeme  si 
však,  že  jsme  velice  slabí,  nestálí  a  nevděční, 
že  v  těžkostech  od  víry  odpadáme,  a  proto 
potřebujeme  povzbuzení  a  posilu.  Tu  hledáme 
u  hrdinky  víry  Panny  Marie,  která  pod  křížem 
svého  Syna  nepřestala  Bohu  důvěřovat,  ale 
doufala  až  za  hrob  –  její  víra  byla  nakonec 
odměněna  radostí  z  Ježíšova  zmrtvýchvstání. 
Jako její rytíři chceme stát po jejím boku a nechat 
se  jí  vést,  abychom  stále  lépe  poznávali  svého 
Spasitele,  stále  více  odpovídali  na  jeho  lásku 
a takto byli i posilou pro lidi kolem nás.

Povzbuzení  ve  víře  slouží  i  naše  návštěvy 
skupinek  rytířů,  kteří  nás  k  sobě  pozvou. 
V  poslední  době  jsme  měli  možnost  navštívit 
rytíře  v  Kunovicích,  Těšeticích  u  Olomouce 
a v Uherském Hradišti. Jsme rádi, když se od Vás 
dozvídáme, že Vám tato setkání jsou k užitku. 

Naše  víra  nás  také  nenechává  lhostejnými, 
co  se  týká  dění  v  naší  společnosti.  Víte,  že 
od dob komunismu přetrvává zákon o umělých 
potratech,  v  jehož  důsledku  jsou  usmrcováni 
nevinní  a  bezbranní  lidé  před  narozením. 
V loňskem roce bylo takto usmrceno na 25 000 
dětí.  Proto  jsme  se  připojili  k  akci  občanského 
hnutí  Pro  život  ČR,  které  letos  pořádalo  již 
13. ročník pochodu pro život. Chtěli jsme takto 
podpořit  kultury  života  v  naší  vlasti  a  vyjádřit 
nesouhlas  se  stávajícími  zákony,  jež  jsou 
v příkrém rozporu s Božími přikázáními.
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Jsme rádi, že nám do redakce a do centra Ry-
tířstva  Neposkvrněné  posíláte  vyplněné  dotazní-
ky,  o  nichž  jsme  hovořili  v  minulých  číslech 
Immaculaty. V současné době jsme od Vás obdr-
želi na 750 dotazníků. Dotazník již nezveřejňuje-
me, ale prosíme, i nadále nám zasílejte informace, 
které byly v něm žádány (na webu naleznete elek-
tronickou  verzi  http://immaculata.minorite.cz/). 
Tedy kontaktní údaje na Vás (e-mail, mobil), aby-
chom Vás mohli  rychle  i  levně  informovat o při-
pravovaných  akcích.  Také  prosíme  o  informace 
o zemřelých členech rytířstva, za něž pak je každý 
měsíc sloužena mše svatá.

Z  připravovaných  akcí  bychom  Vás  rádi 
již  dnes  pozvali  na  Národní  pouť  Rytířstva 
Neposkvrněné do Blatnice pod Sv. Antonínkem, 
a  to dne 23.  června 2013. V plakátku na konci 
časopisu najdete podrobnější informace. Věříme, 
že  se zde  s mnohými z Vás potkáme a budeme 
moci  prožít  pěkné  chvíle  sdílení  naší  víry 
v živého Boha.

Jinou  příležitostí  k  setkání  bude  1.  květen, 
kdy se chceme zúčastnit zahájení poutní sezony 
na  Mariánském  poutním  místě  na  Cvilíně 
u  Krnova,  jež  spravují  naši  bratři  minorité. 
Z Brna vypravíme autobus, který pravděpodobně 
zcela  nenaplníme,  takže  pokud  byste  se  někdo 
chtěl  připojit  po  cestě  (Olomouc,  Šternberk, 
Bruntál), dejte nám vědět.

Co  se  týká  organizačních  věcí,  informujeme, 
že jsme byli nuceni změnit bankovní číslo účtu. 
Stávající číslo bude funkční jen do konce dubna. 
Pro zaslání svého příspěvku používejte již číslo 
nové: 7498984001 / 5500. Na tomto místě Vám 
chceme  srdečně  poděkovat  za  všechny  dary, 
které  jste  nám  zaslali.  Díky  nim  Immaculata 
může  stále  vycházet  a  doufáme,  že  Vám  letos 
budeme  moci  zaslat  i  nějaký  knižní  dárek. 
Děkujeme také za každý dopis či pohlednici, jež 
jsou pro nás vždy povzbuzením a vždy potěší.

Nakonec  přijměte  v  této  velikonoční  době 
přání opravdové víry, vytrvalé naděje a dokonalé 
lásky po vzoru naší Paní Panny a Matky Marie – 
věrné služebnice Páně.

br. Bohdan Heczko OFMConv,  
provinční asistent pro MI

setkání MI v Těšeticích

setkání MI v Kunovicích

setkání MI v Uherském Hradišti

13. ročník pochodu pro život v Praze
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Drazí bratři a sestry,
dnešní evangelium ze čtvrté kapitoly svatého 

Lukáše  je pokračováním toho z minulé neděle. 
Přivádí nás opět do synagogy v Nazaretu, obci, 
kde Ježíš vyrostl a kde všichni znají jeho i jeho 
rodinu.  Nyní  se  po  delší  nepřítomnosti  znovu 
vrátil  a  během  sobotní  liturgie  čte  Izaiášovo 
proroctví  o  Mesiáši,  oznamuje  jeho  naplnění, 
naznačuje, že se týká Jeho osoby, že Izaiáš mlu-
vil  o Něm. To vyvolá mezi obyvateli Nazareta 
rozruch.  Na  jedné  straně  „mu  všichni  přisvěd-
čovali, divili  se milým slovům z  jeho úst“  (Lk 
4,22);  svatý  Marek  uvádí,  že  mnozí  pravili: 
„Kde se to v něm vzalo? Jaká moudrost mu byla 
dána!“ (Mk 6,2). Na druhé straně však jej jeho 
krajané znali příliš dobře: „Je jako my – říkají. 
Jeho  nárok  nemůže  být  nic  jiného  než  domýš-
livost.“  „Není  to  syn  Josefův?“  (Lk  4,22),  což 
je něco jako: co si vlastně  ten  tesař z Nazareta 
vůbec myslí?

Protože  si  je  vědom  této  uzavřenosti,  kte-
rou  potvrzuje  přísloví  „žádný  prorok  není 
vítán ve  svém domově“,  Ježíš  se  obrací  k  lidu 
v  synagoze  slovy,  která  znějí  jako  provokace. 
Poukazuje  na  dva  zázraky,  vykonané  velkými 
proroky Eliášem a Elizeem na těch, kdo nepat-
řili k Izraeli, aby ukázal, že někdy se najde více 
víry mimo hranice Izraele. Reakce je okamžitě 
jednomyslná: všichni povstali a vyvedli jej ven 
a snažili se jej dokonce shodit dolů ze srázu, ale 
On  se  svrchovaným  klidem  prošel  mezi  rozlí-
cenými lidmi a odešel. V tomto bodě bezděčně 

vyvstává otázka: Proč vlastně Ježíš vyprovoko-
val  tuto  roztržku? Zpočátku nad ním  lidé  žasli 
a  možná  by  mohl  dosáhnout  určitého  konsen-
su… Právě o to však jde, že Ježíš nepřišel hle-
dat  konsensus  lidí,  nýbrž –  jak  řekne na konci 
Pilátovi  –  „aby  vydal  svědectví  pravdě“  (Jan 
18,37).  Pravý  prorok  neposlouchá  nikoho  ji-
ného  než  Boha,  dává  se  do  služeb  pravdy  a  je 
připraven  osobně  zaplatit.  Je  pravda,  že  Ježíš 
je  prorokem  lásky,  avšak  láska  má  svou  prav-
du. Ba dokonce, láska a pravda jsou dvě jména 
téže  reality,  dvě  Boží  jména. V  dnešní  liturgii 
znějí také tato slova svatého Pavla: „Láska ... se 
nevychloubá,  nenadýmá,  nedělá,  co  se  nepatří, 
nemyslí jen a jen na sebe, nerozčiluje se, zapo-
míná, když jí někdo ublíží, má zármutek, když 
se dělá něco špatného, ale  raduje  se, když  lidé 
žijí podle pravdy“ (1 Kor 13,4-6). Věřit v Boha 
znamená zřeknout se vlastních předsudků a při-
jmout konkrétní tvář, ve které se On zjevil, člo-
věka Ježíše Nazaretského. A na této cestě Jej lze 
poznat a sloužit Mu v druhých.

V tom je inspirativní Mariin postoj. Kdo jiný 
znal důvěrněji Ježíšovo lidství? Nikdy jí to však 
nebylo  kamenem  úrazu  jako  nazaretským  kra-
janům.  Střežila  ve  svém  srdci  toto  tajemství 
a  dovedla  jej  přijímat  stále  více  a  stále  nověji 
na  cestě  víry,  až  k  noci  kříže  a  plnému  světlu 
Zmrtvýchvstání. Maria, pomoz také nám věrně 
a radostně kráčet touto cestou.

přeložil Milan Glaser,  
Česká sekce Vatikánského rozhlasu

Věřit v Boha  
znamená přijmout 
Ježíše Nazaretského 

Rozjímání Benedikta XVI.  
před modlitbou Anděl Páně  
dne 24. 2. 2013 na nám. sv. Petra
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 „Není-li však žádné vzkříšení mrtvých, 
nevstal  ani  Kristus!  A  jestliže  Kristus 
nevstal,  marné  je  naše  kázání,  marná  je 
naše  víra.“ To,  co  Pavel  píše  Korinťanům, 
platí  i  dnes:  „Máme-li  naději  v  Krista  jen 
v  tomto  životě,  pak  jsme  nejubožejší  ze 
všech lidí“ (1 Kor 15,13.14.19).

Naše  víra  ztrácí  základ,  jestliže  by 
Kristus  zemřel,  aniž  by  vstal  z  mrtvých. 
Jestliže by Kristus zůstal mrtev, pak by byl 
jeho  kříž  nesmyslnou  krutou  smrtí,  která 
by nás z ničeho nevykoupila. Naše láska by 
patřila  mrtvému,  mrtvému  tělu,  naše  víra 
by  byla  vzpomínkou  na  člověka  z  minu-
losti, ne na  toho, který  řekl: „Hle,  já  jsem 
s vámi po všechny dny až do konce světa“ 
(Mt  28,20).  Svou  naději  bychom  mohli 
vsadit jen na časný život a museli bychom 
říci: „Jezme a pijme, vždyť zítra zemřeme!“ 
(1 Kor 15,32).

„Ale  Kristus  z  mrtvých  vstal,  a  to  jako 
první  z  těch,  kteří  zesnuli“  (1  Kor  15,20). 
Velikonoční  tajemství,  Ježíšova  smrt 
a zmrtvýchvstání, je základem naší víry. Jak 
Ježíšova smrt, tak i jeho zmrtvýchvstání jsou 
skutečné  události.  Ačkoliv  Ježíšovu  smrt 
na  kříži  mohli  vidět  v  Jeruzalémě  všichni, 
viděli Zmrtvýchvstalého jen svědci, které si 
vybral. Přesto je jeho vzkříšení událost,  jež 
zanechala dějinně postižitelné stopy.

První stopou je prázdný hrob. Kdyby ne-
byla  skutečnost  prázdného  hrobu  veřejně 
známa, nemohli by Ježíšovi učedníci mlu-
vit  v  Jeruzalémě  o  jeho  zmrtvýchvstání. 
Prázdný  hrob  ovšem  nedokazuje,  že  Ježíš 
vstal z mrtvých. Jeho tělo mohlo být odne-
seno (Mt 28,15; Jan 20,13-15).

Teprve  Ježíšova  zjevení  učedníkům  vy-
světlila,  proč  již  není  jeho  tělo  v  hrobě: 
„Není tady, byl vzkříšen“ (Lk 24,6). Svědci 
jeho zjevení i při všech rozdílech ve svých 
zprávách  potvrzují,  že  se  jim  Ježíš  zjevil 

Vstal z mrtvých

skutečný,  viditelný,  hmatatelný,  že ho mohli  poznat 
podle  jeho  ran  (Jan  20,27).  Zároveň  potvrzují,  že 
toto pravé a skutečné Kristovo tělo nebylo znovuoži-
veným  pozemským  tělem,  ale  že  má  zároveň  nové 
vlastnosti  těla  oslaveného.  Z  jeho  zjevení  tušíme, 
jak bude jednou při vzkříšení mrtvých vypadat naše 
oslavené tělo.

Kristus skutečně vstal! Tato jistota víry je základem 
naší naděje. Potvrzuje, že Ježíš je skutečně Boží Syn, 
že  jeho  slova  jsou  spolehlivá  a  pravdivá,  že  má  moc 
odpouštět hříchy a že za nás, i za mne, zemřel. Protože 
Kristus  vstal  z  mrtvých,  je  přítomen  ve  svém  slově, 
ve společenství církve, v chudých a trpících, ve svých 
svátostech,  v  osobě  služebníka,  ale  zejména  je  příto-
men  „pod  eucharistickými  způsobami“:  „Kristus  je 
ve vás, naděje na věčnou spásu“ (Kol 1,27).

z publikace „Základy naší víry“  
od Christopha Schönborna, KNA 1996
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To všechno  je správné a díky za  to! Lze říci, 
že  každý  katolík  má  svůj  subjektivní  důvod, 
proč věří, proč se modlí, přistupuje ke svátostem 
a snaží se žít podle Božích a církevních přikázá-
ní. Ten je nepochybně důležitý a potřebný, leč – 
a nikdo si to nevykládej špatně – sám o sobě ne-
stačí. Nutno připojit ještě známý výrok sv. Pavla 
„Vím, komu jsem uvěřil!“ 

Věřím  na  prvém  místě  Ježíši  Kristu,  Božímu 
Synu. Věřím tomu, co On jako Bůh lidstvu zjevil. 
Církev, kterou založil, mi o tom poskytuje informa-
ce platné pro všechna staletí. Věřím – to znamená, 
že  přijímám  všechno  jako  pravdu,  neboť  to  řekl 
sám Ježíš Kristus, Boží Syn,  jenž dokázal nejpře-
svědčivěji  své  Božství  tím  největším  zázrakem  – 
vzkříšením z mrtvých. To je obsaženo v Písmu sva-
tém a v Tradici, čili nauce, kterou Církev převzala 
od Krista a aktualizuje ji v každé době, aniž by tím 
popřela jedinou větičku z toho, co dříve učila. 

Věřím – to znamená, že přijímám tyto pravdy 
svým rozumem a svou vůlí, neboť vím, že za tím 
vším stojí  hned na prvopočátku osobní  svědec-
tví apoštolů, učedníků a vůbec všech Ježíšových 
vyznavačů,  kteří  ho  osobně  poznali,  a  většina 
z nich za toto svědectví položila život na popra-
višti. Nikdo neobětuje život za něco, o čem ví, že 
je to nepravda, leda blázen. Ty stovky prvotních 
mučedníků, kteří dosvědčili, že se osobně setkali 
s Kristem, viděli ho konat zázraky, stanuli před 
jeho prázdným hrobem nebo se jim on sám zjevil 
jako Zmrtvýchvstalý, ti blázny být nemohli, tak 
hromadný výskyt duševně nemocných se nikdy 
nikde nekonal a je i podle psychologie a socio-
logie nemyslitelný a absurdní.             

Ani  tento  souhlas  rozumu  a  vůle  však  ještě 
nestačí. Věřím – to neznamená říci pouze „ano, 

je  to  pravda,  co  Církev  učí“.  Víra  je  také  od-
hodlání,  svobodné  rozhodnutí  rozumem  a  vůlí 
plnit všechno, k čemu On, Ježíš, skrze Písmo sv. 
a Tradici vyzývá. Věřit učiteli zeměpisu či mate-
matiky nebo hlasateli  televizních  zpráv  je  něco 
diametrálně  odlišného  od  onoho  „věřit  Kristu“. 
Zatímco  to první  předpokládá pouhé  rozumové 
přitakání  větám,  které  slyším,  uznání,  že  jsou 
pravdivé,  to  druhé  chce  něco  mnohem  víc:  ná-
sledovat Ježíše ve svém osobním životě, osvojit 
si  jeho  pohled  na  druhého  člověka,  na  lidstvo 
a  svět,  a podle  toho  se chovat  a  jednat.  „Věřit“ 
se zde nerozlučně pojí se slovesem „konat“, jak 
píše sv. Jakub, že „víra bez skutků je mrtvá“ (Jak 
2,20). Správná katolická víra, ortodoxie, v sobě 
zahrnuje i správné jednání podle ní, ortopraxi. 

Říká-li  tedy  zdravotník,  že  věří,  ale  přitom 
dělá  potraty  nebo  při  nich  asistuje,  tak  nemlu-
ví  pravdu.  On  možná  pouze  rozumem  uznává, 
že  to,  co  říká  Bůh  skrze  Církev,  je  pravdivé, 
ale pokud sám se tím ve svém jednání vědomě 
a  dobrovolně  neřídí,  nelze  ho  v  přesném  slova 
smyslu pokládat za věřícího. Totéž konstatovali 
nedávno biskupové USA na adresu těch politiků, 
kteří  rádi zdůrazňují svůj katolicismus a  říkají, 
že osobně jsou proti potratům ve smyslu nauky 
Církve, ale  toto prý nemohou veřejně prosazo-
vat,  neboť  by  tím  „vnucovali“  své  přesvědčení 
jiným.  Jinými  slovy  tedy:  víra  je  pouze  jejich 
soukromou záležitostí, což ovšem odporuje celé 
katolické nauce,  jež spočívá právě na vydávání 
svědectví světu a na prosazení Kristova evange-
lia do všech sfér společenského života. Rovněž 
tak  je  těžké  nazvat  věřícím  podnikatele,  který 
slovy  uznává  katolickou  zásadu  spravedlivé 
ceny zboží  a  spravedlivé mzdy zaměstnancům, 

Proč věřím?
Praktikující věřící katolíci uvádějí jako odpověď na tuto otázku různé důvody, převáž-

ně subjektivně motivované. Víra pomáhá v životní orientaci nebo v různých těžkostech, 
Bůh buď přímo nebo prostřednictvím Matky Boží či některého světce uzdravil z nemoci nebo vyslyšel 
prosbu, pro někoho je svědectvím o existenci Boha a pravdivosti katolické nauky ušlechtilý život nebo 
morální postoj konkrétního katolického křesťana apod., pro jiné je zase argumentací k obhajobě víry 
náboženská výchova, kterou získali od rodičů či prarodičů a jejich příklad atd.
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ale  přitom  říká,  že  on  to  nemůže  realizovat, 
neboť jinak by prý neobstál v konkurenci. 

Zde  je  hlavní  kámen  úrazu,  proč  tolik  lidí 
nevěří.  Kdyby  víra  znamenala  pouhé  uznání, 
že  to,  co  je  obsaženo  v  Písmu  sv.  a Tradici,  je 
pravdivé,  statistiky by nejspíš vykazovaly dale-
ko  méně  ateistů  a  nábožensky  lhostejných  lidí, 
neboť články víry neodporují lidskému rozumu, 
jak  postřehl  ve  20.  století  německý  spisovatel 
Reinhold Schneider,  když napsal:  „Rozum víru 
nijak  neboří.“  Jenže  sloveso  „věřit“  zahrnuje 
i úsilí uvést katolickou nauku do svého osobního 
života a do života prostředí, v němž se pohybuji, 
ať už se jedná o rodinu, zaměstnání, přátele, or-
ganizace, politická sdružení atd., a to je právě to 
těžké, do čeho se mnoha lidem „nechce“, proto 
raději hledají všechny možné výmluvy, aby ne-
museli věřit,  jak výstižně konstatoval před více 
než  půl  stoletím  kardinál  Michael  Faulhaber 
z Mnichova.

A právě proto věřím. Věřím, protože katolická 
víra není určena pouze mně jako můj čistě osobní 
názor, ale všem lidem – a já ji mám zprostředko-
vat tam, kde žiji. Věřím, protože ona není žádnou 
suchou naukovou teorií, ale impulzem k životu, 
na jehož konci je setkání s milující a milovanou 
bytostí  –  trojjediným  Bohem.  Věřím,  protože 
Vzkříšení  Ježíše  Krista  z  mrtvých  jednoznač-
ně  odhaluje,  že  víra  není  mrtvou  literou,  nýbrž 
osobním  vztahem  s  Bohočlověkem,  který  defi-
nitivně přemohl smrt a nabízí nesmrtelnost kaž-
dému, kdo o ni  stojí. Věřím, protože  reálně za-
kouším a prožívám toto spojení s Pánem, a také 
s  Pannou  Marií  a  svatými,  neviditelné,  avšak 
hmatatelné  skrze  svátosti,  modlitbu  a  meditaci. 
Věřím, protože zjišťuji, že On právě prostřednic-
tvím svátostí, modlitby a adorace mění můj život 
k té konečné podobě, která je potřebná k trvalé-
mu životu s ním na věčné věky.

R. Malý

Viděné a víra
Často věříme věcem, které jsme neviděli 
a nedokážeme si je představit. Věříme, že nás počali 
naši rodiče. Věříme ve svoje dávné předky. Žádný 
z těchto faktů jsme neviděli, nemůžeme si je ověřit 
nebo dokázat. Jednoduše je přijmeme na základě 
tvrzení někoho jiného. Samozřejmě, že toho 
„někoho jiného“ musíme považovat za spolehlivého 
a důvěryhodného a to, co nám řekne, nesmí být 
v rozporu s tím, o čem víme z jiných zdrojů, že 
je pravda. Vědění tedy závisí na věcech viděných 
a věcech věřených. Co se týče prvých, sami jsme 
jejich svědky. Co se týče druhých, jsme závislí 
na důvěryhodných svědcích. Tato druhá forma 
poznání ale není podřadnější ve srovnání s tím, co 
jsme viděli, protože je podložena svědectvím těch, 
o kterých soudíme, že jsou naprosto spolehliví. Jak 
Pán sám řekl: Blahoslavení jsou ti, kteří neviděli,  
ale uvěřili.

sv. Augustin, výklad Matoušova evangelia 5,8

foto: Sumikophoto | Dreamstime.com
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Smyslem Desatera je láska
Podstatou  Desatera  jsou  tři  přikázání  lásky: 

miluj  Boha,  miluj  sám  sebe  a  miluj  bližního 
jako  sebe  sama!  Deset  přikázání  –  to  je  soubor 
podmínek,  které  nutno  splnit,  abychom  dorost-
li  do  lásky.  Desatero  je  obranným  systémem, 
který chrání před vším, co nás vzdaluje od lásky, 
od  schopnosti  milovat.  Nabízí  nám  neomylné 
normy,  jejichž  respektování garantuje,  že v čas-
ném  životě  si  zvolíme  cestu  blahoslavenství 
a  věčného  života. Ti,  kteří  tyto normy porušují, 
odsuzují samy sebe na cestu prokletí a smrti.

Ježíš  má  vždycky  pravdu.  I  tehdy,  když  nás 
ujišťuje,  že  život ve  shodě  s Božími přikázání-
mi  je  lehkým  břemenem.  Nesnesitelnou  zátě-
ží  se  naopak  ukazuje  život  toho,  kdo  Desatero 

porušuje, kdo týrá druhé, krade, zraňuje, zabíjí, 
cizoloží. To není náhoda, že Bůh dal izraelské-
mu národu Desatero právě tehdy, kdy setřásl jho 
egyptského otroctví a stal se svobodným. Byl to 
Boží dar Izraelitům k tomu, aby, když se osvo-
bodili od vnějšího otroctví, neupadli do vnitřní-
ho otroctví hříchu.

Zásady Desatera nejsou omezením, ale ochra-
nou  naší  svobody.  Člověk,  který  je  zachová-
vá,  účinně  chrání  svoji  důstojnost  a  svatost. 
Desatero mi připomíná, že nejsem ani zvířetem, 
ani bohem. Mám příliš vysokou hodnotu na to, 
abych  postupoval  systémem  „pokus  –  omyl“, 
neboť  v  nejdůležitějších  životních  otázkách  se 
může člověk dopustit takového omylu, který již 
nelze napravit.

Desatero čtené nanovo
Existují dva omyly při výkladu Desatera Božích přikázání. Ten první spočívá v moralizování. 

Moralizátor je ten, kdo jenom straší a napomíná, pořád se odvolává na morální normy, ale nevysvětluje 
jejich smysl, nepoukazuje na pozitivní plody, jež přináší respektování Božích přikázání. Reakcí na to je 
buď vzpoura, nebo naivní přesvědčení, že příslušné chování je špatné jen proto, že je zakázané. 

Druhým omylem je nesmělost, strach mluvit o závaznosti morálních norem. V dnešní primitivní kul-
tuře, která téměř terorizuje mládež i dospělé slogany o toleranci a přijetí, vyžaduje připomínání etic-
kých pravidel takřka heroickou odvahu.
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Stupnice mravních norem  
není náhodná
Ne  všechny  etické  normy  mají  stejnou  zá-

važnost.  V  morálce  nerozhoduje  princip  de-
mokracie,  ale  princip  aristokracie.  To  zname-
ná,  že  existují  normy,  jež  zavazují  vždycky 
a všude. Jsou také normy druhého nebo i třetího 
řádu,  např.  tolerance,  jež  nemůže  být  vždycky 
a všude uplatněna. Žádná moudrá máma nebu-
de přece tolerovat, když její pětiletý synek chce 
jíst jenom čokoládu, nebo když její patnáctiletá 
dcerka chce jít do školy nevhodně oblečená. 

Hierarchie morálních norem je důležitá, neboť 
když  nerespektujeme  základní  morální  zása-
dy, nebudeme schopni  respektovat ani  ty další. 
Například  přikázání  „Nebudeš  cizoložit!“  jsou 
schopni  respektovat  pouze  ti  lidé,  kteří  zacho-
vávají prvních pět přikázání. Jestliže někdo po-
staví na místo Boha sex (1. přikázání), jestli má 
narušené  rodinné  vztahy  (4.  přikázání),  jestli 
nedbá  o  vlastní  zdraví  a  život  (5.  přikázání), 
potom nebude mít sílu ani motivaci, aby ovládal 
své pudy a přijal zodpovědnost za svoji sexuální 
sféru. Pokud vychovatel není schopen vysvětlit 
smysl  prvních  pěti  přikázání,  tak  nebude  moci 
ani  objasnit  smysl  přikázání  „Nebudeš  cizolo-
žit!“.  Bez  vztahu  k  prvním  pěti  přikázáním  je 
tato norma nesrozumitelná.

Zapomenutá přikázání
Bůh ví, že o osudu jednotlivých lidí i celého 

lidstva rozhodují nikoli politické zřízení, ekono-
mika nebo ozbrojené síly, ale to, co se děje mezi 
mužem a ženou. Právě proto pouze tyto dva za-
hrnuje  Bůh  do  své  největší  ochrany  v  manžel-
ském svazku, který je svátostí. Svátost nespojuje 
rodiče s dětmi, ani příbuzné a přátele navzájem, 
ale pouze manžely. 

Před několika dny jsem četl rozhovor s jednou 
mladou Srbkou. S bolestí si postěžovala, že ko-
lébka jejího národa, Kosovo, se už nikdy k nim 
nevrátí,  protože  její  rodáci  po  dlouhá  desetile-
tí  vraždí  své  vlastní  děti.  „Měli  jsme  všechno, 
moc, peníze, technologii, média. Jen jedno nám 
scházelo:  děti.  Pouze  jedno  těhotenství  z  pěti 
bylo donošeno do konce. Srbští  tesaři  si vydě-
lávali výrobou  rakví,  zatímco albánští výrobou 

kolébek.  Ještě  na  počátku  20.  století  nás  bylo 
v Kosovu 70 %, dnes jenom 8 %.“ 

Bůh  vysvětluje  v  Písmu  svatém,  že  rození 
dětí  může  být  požehnáním  pouze  tehdy,  když 
muž  miluje  (a  ne  požaduje  pro  sebe)  svoji 
ženu  tak velice,  že kvůli ní opustí  i  své  rodiče 
a  stane  se  jí  přítelem  navždy,  bude  ji  milovat 
jako  sama  sebe.  Mimo  tento  kontext  manžel-
ské  lásky  je  sexualita  prokletím  a  plodnost  se 
stává  břemenem.  Nejlepším  důkazem  toho,  že 
novomanželé  se  opravdu  milují,  je  to,  že  se 
chtějí dělit o vzájemnou lásku s dětmi. A když 
z nějakých důvodů to nelze hned splnit, oba dva 
trpí. Tam, kde novomanželé netouží po dětech, 
tam neexistuje opravdové manželství, ale skry-
tý egoismus ve dvou. Egoista je schopen splnit 
pouze  takovou manželskou přísahu: „Já, egois-
ta, beru si tě za manželku (manžela) a slibuji ti, 
že v  tvém neštěstí se budu starat  jenom o sebe 
a neopustím tě do té doby, dokud život s tebou 
bude  pro  mne  příjemný.“  Samota  v  mezilid-
ských vztazích, především v manželství, začíná 
právě  tehdy,  kdy  jeden  nemiluje.  Člověk,  jenž 
miluje, nikdy není sám. 

Když se muž a žena navzájem milují a berou 
zodpovědnost za osud svých dětí,  tak ve všem, 
co konají, jsou zavázáni řídit se morálními zása-
dami, které jim dal Stvořitel – Přítel. Nemohou 
sami  rozhodovat  o  tom,  co  je  dobré  a  co  zlé. 
Bůh  to  vysvětlil  prvním  lidem  obrazným  způ-
sobem, snadným k pochopení: „Nebudeš jíst ze 
stromu poznání dobrého a zlého…“ (Gen 2,17). 
On  nám  rozumí  a  ví,  že  každý  potřebuje  jeho 
pomoc, když chce odlišit dobro od zla, prospěch 
od  křivdy  a  rozvoj  od  degenerace.  Stvořiteli 
jde o  to, aby si člověk nenamlouval, že sám je 
schopen neomylně rozlišit dobro od zla. Vlastní 
mocí je člověk pouze schopen smíchat dobro se 
zlem a páchat zlo, aniž by ve skutečnosti jedno 
od druhého rozeznal. Žel, současná kultura nám 
vnucuje, abychom se v morálních otázkách ra-
dili spíše s jakýmsi syčícím hlasem (z televize, 
rozhlasu, tisku) než s Bohem.

P. Marek Dziewiecki, Źródlo 25/2009,  
zkrácený překl. -red-
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Ježíš však řekl svým učedníkům: Amen 
pravím vám, že bohatý těžko vejde 
do  království nebeského, atd. (srov. Mt 19, 
1626). U příležitosti tohoto lakomce pronesl 
Ježíš řeč o lakotě. A je potřeba poznamenat, že 
se má za to, že tento boháč držel své bohatství 
s láskou. Mnozí je totiž vlastní, ale nemilují.

Neříká se: Není možné, aby bohatý vešel 
do nebeského království – ale že je to těžké. Co 
je totiž nemožné, vůbec se nemůže stát. Co je 
těžké, s námahou se stát může. Může se totiž 
stát, ale pouze s nezměrnou námahou, aby se 
s pomocí Boží milosti ten, kdo má peníze nebo 
v  peníze doufá, vyvlékl z  tenat hamižnosti 
a vstoupil do nebeských bran.

A  znovu vám říkám: Je snazší, aby velbloud 
atd. Tímto velbloudem je Kristus, který se 
dobrovolně ponížil a  přijal na  sebe jho naší 
slabosti. Jehla pak označuje tíseň utrpení. Tímto 
utrpením mohl jako jehlou znovu zašít roztržený 
šat naší přirozenosti, to je obnovit ji po  pádu. 
Proto se říká: Je snazší, aby velbloud prošel 
uchem jehly, to znamená, je snazší, aby Kristus 
trpěl pro milovníka světských věcí, než aby se 
milovníci světských věcí ke Kristu obrátili.

Jinak také: Je snazší pro pohanský národ 
pokřivený hrbem hříchů, aby prošel úzkou 
cestou života, než pro žida, který se chlubí 
mnohými věcmi (bohatstvím Zákona a Božími 
přísliby), ale nechce se pokořit a  podřídit 
lehkému jhu Kristovu.

Jinak se také říká, že v Jeruzalémě byla jakási 
brána, které se říkalo ucho jehly, a  jí nemohl 
velbloud projít jinak, než bez nákladu a vkleče. 
Ta brána ukazuje, že bohatí nemohou vstoupit 
těsnou cestou, která vede do  života, pokud 
neodloží své (byť nemilované) bohatství, 
nezřeknou se špíny hříchů a  nemají srdce 
zkroušené pokorou.

Když to však učedníci slyšeli, velmi se podě
sili a říkali: Kdo tedy může být spasen? Koho 
jiného se týká tato otázka, když je nesrovna
telně větší zástup chudých, kteří (na  rozdíl 
od  zatracených boháčů) mohou být spaseni, 
než že se vztahuje na  všechny, kteří bohat
ství milují, i  kdyby neměli být počítáni mezi 
bohaté. Ježíš však vzhlédl a pravil: U člověka 
je to nemožné, ale u  Boha je možné všech
no. Nemá se tomu rozumět tak, že by chtiví 
a pyšní (jak vyplývá z označení tohoto člově
ka) měli vejít do nebeského království se svou 
chtivostí a  pýchou, ale že je u  Boha možné, 
aby se (jako se to také už stalo a denně vidíme, 
že se to děje) jeho slovem obrátili od chtivosti 
po věcech časných k slávě věčné a od zhoub
né pýchy k  uzdravující pokoře. Všimni si, že 
svým pohledem reaguje na  vzbuzenou po
zornost.

Anselmus Laudinensis: Ennarationes in Mattheum,  
Vol 162, sl. 1414C-1415B /PL 162,1414-1415,  

z latinského originálu přeložil Dominik Opatrný,  
převzato z revue.theofil.cz

Velbloud uchem jehly
Výklad od Anselma z Laonu
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Běda
Tato  apoštolova  slova  jsou  jako  vyšitá  pro 

dnešní nepoctivé zaměstnavatele, tuneláře a ko-
rupčnické mafiány. Rozhodně neplatí boháčům 
jako  celku  bez  konkrétního  určení,  ale  lidem, 
kteří zneužívají svého postavení a hromadí ma-
jetek  na  úkor  buď  zaměstnanců,  jež  okrádají 
na  mzdě,  případně  jiným  způsobem,  nebo  zá-
kazníků, jimž prodávají nekvalitní zboží za pře-
mrštěnou cenu, nebo obchodních partnerů, které 
podvádějí  a  lstivě  přivádějí  na  mizinu,  aby  se 
potom mohli zmocnit jejich majetku.  

Jakubovo „běda“ je obzvlášť alarmující v naší 
době,  kdy  někteří  mladí  lidé  často  celý  svůj 
život  podřizují  ideji  hromadění  peněz,  aniž  by 
brali  v  úvahu  morální  principy,  jež  se  k  tomu 
vztahují. Ježíš varoval před bohatstvím – ne, že 
by samo o sobě bylo špatné, ale z důvodu závis-
losti, jakou s sebou přináší.

Na  druhé  straně  ale  v  plném  rozsahu  platí 
slova  encykliky  Lva  XIII.  „Rerum  Novarum“ 
z  r.  1891:  „Právo  mít  soukromý  majetek  je 
člověku  dáno  od  přirozenosti…“  (RN  čl.  5). 
A na  jiném místě  tento papež píše: „…soukro-
mé  vlastnictví,  majetek,  je  přirozeným  právem 
člověka a používat  toho práva, zvláště v životě 
společnosti,  je  nejen  dovoleno,  nýbrž  naprosto 
nutno…“ (RN č. 19).

Závislost silnější než alkohol
Bohatství, pokud člověk na něm lpí, je velmi ne-

bezpečné, neboť podobně jako alkohol představuje 
překážku na cestě do nebe. Stačí jenom připome-
nout  Kristovo  podobenství  o  boháči  a  Lazarovi. 
Peníze a rajský komfort života a přitom reálná moc 
nad „chudáky“, kterou zajišťuje tučné konto – to je 
často silnější pokušení než alkohol. 

Maria,  dívka  sotva  odrostlá,  vyzpívala  před 
Alžbětou  v  Magnificatu  znepokojující  strofu: 
„…a  bohaté  propustil  s  prázdnou…“  To,  jak 
je  těžké  bohatým  lidem,  propadlým  závislosti 

na majetku, vstoupit do Božího království, vy-
světluje Pán Ježíš obrazem ucha jehly a velblou-
da, jemuž je snadnější tudy projít než bohatému 
vejít  do  Božího  království.  Toto  přirovnání  se 
zdá být nadsazené, jenže v tehdejším Jeruzalémě 
se nazývala „uchem jehly“ jedna z velmi úzkých 
jeruzalémských  bran,  jíž  velbloud  velice  těžko 
procházel. V tomto kontextu proto není situace 
boháče, pro něhož je bohatství smyslem života, 
nezměnitelná, ale vážná. 

Posláním  kněze  je  napomínat  bohaté,  aby  ne-
skládali svou naději do majetku, ale aby jej využí-
vali k dobrému. Vždyť kolik chudých je ve světě, 
někdy i v našem městě! Proto všechna čest náleží 
těm  bohatým  lidem,  kteří  svým  podnikáním  vy-
tvářejí nové pracovní příležitosti a tím i obživu pro 
druhé! Papež Pius XI. o tom píše ve své encyklice 
„Quadragesimo Anno“ r. 1931 takto: „Vynakládat 
bohatší  příjmy  na  to,  aby  se  vytvářela  pracovní 
příležitost a možnost výdělku – pokud se přitom 
lidstvu  opatřují  statky  opravdu  užitečné  –  to  je 
třeba posuzovat  jako vynikající a potřebám doby 
plně odpovídající ctnostný skutek velkorysosti…“ 
(QA čl. 51). Dějiny znají celou řadu ušlechtilých 
podnikatelů  s křesťanskou motivací, kteří  se  stali 
svým bohatstvím a podnikáním opravdovým dob-
rodiním pro druhé. Ti uslyší u posledního  soudu 
známou Kristovu větu „Pojďte, požehnaní…“ 

Nelze ale popřít ani druhou stránku věci. Hodně 
bohatých  se  jistě  dočká  deziluze,  až  se  jednou 
budou muset rozloučit se svým majetkem a pozi-
cí ve  společnosti. Odejdou smutní od úzké brány 
a jejich osud nebude záviděníhodný, podobně jako 
úděl boháče z Kristova podobenství o Lazarovi. 

Otroci 21. století
Není  pochyb  o  tom,  že  zde  na  zemi  se  na-

cházejí  někteří  zaměstnanci  v  těžké  situaci. 
Především  v  obchodní  sféře,  kde  obrat  peněz 
je  nejčilejší,  dochází  k  obrovským  zneužitím. 
Běžná  je nedostačující mzda pracovníků, často 

Běda nepoctivým boháčům!
„Nuže, boháči, zaplačte a zanaříkejte nad svými bědami, které vás stihnou!... Hle, zadržená mzda 

dělníků, kteří vaše pole požali, volá vzhůru…“ (Jak 5,4).
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jsou  zaměstnáni  bez  smlouvy.  V  supermarke-
tech pracuji pouze  ti, kteří „nemají  jinou mož-
nost“, nazývaní „otroky 21. století“.

Na  jejich  obranu  se  staví  nejen  odbory,  ale 
i  sv.  Jakub ve  svém  listu,  když píše:  „Hle,  za-
držená  mzda  dělníků  …  volá  vzhůru  a  jejich 
volání  se dostalo k uším Pána zástupů…“ (Jak 
5,4). Apoštol  také  ukazuje  na  důsledky  neetic-
kého  chování  některých  zaměstnavatelů:  Jejich 
bohatství shnije a zreziví.

Před bránou ucha jehly, která je zároveň sym-
bolem brány nebeské, už nebude s kým se podě-
lit, ani s čím. Bohatí, kteří měli příležitost udělat 
toto za života, po smrti už ji mít nebudou.

Dobré a zlé stránky bohatství
Bohatství  je ale potřebné. Peníze mají  sloužit 

všem, a ne být ukrývány na kontech se záměrem 
„odpočívej,  jez, pij  a užívej“. Pokud  jsou vydá-
vány  pouze  na  vlastní  potřeby,  stávají  se  „zka-
ženou mincí“. Právě  toto  je příčinou marnotrat-
nosti  a defraudace veřejných  financí. Materiální 
statky  nenáleží  pouze  nepočetným  reprezentan-
tům  lidského  rodu,  ale  jsou  obecným  dobrem. 
Pouze  tehdy  mohou  zabezpečit  rozvoj  světa. 
Koncentrace kapitálu jen v několika málo korpo-
racích  z  principu  ubíjí  spravedlivou  konkurenci 
a vyřazuje střední vrstvu. Právě střední vrstva je 
motorem vyváženého rozvoje, je-li zlikvidována, 
potom  dochází  ke  křiklavé  společenské  polari-
zaci neúměrného bohatství na jedné straně a ob-
rovské chudoby na straně druhé. Přesně toto píše 
papež Pius XI., jako by žil nyní: „Nejnápadnější 
je dnes skutečnost, že se v současné době nejen 
bohatství,  ale  úžasná  moc  a  despotická  hospo-
dářská  diktatura  soustřeďuje  v  rukou  několika 
málo lidí... Tuto ekonomickou nadvládu vykoná-
vají zvláště ti, kdo jsou držiteli a pány finančního 

kapitálu,  vládnou  i  nad  úvěrem  a  neomezeně 
rozhodují, komu se má půjčit  a komu nikoli … 
a  mají  tak  ve  svých  rukou  duši  hospodářského 
řádu, takže bez jejich příkazu se nikdo neodváží 
ani vydechnout…“ (QA čl. 105–106).  

Podvod bohatství
Nový  řád  světa  a  perspektivy  zvyšování  ži-

votní úrovně na zemi, o nichž přesvědčují nej-
větší  boháči  světa,  jsou obyčejným podvodem. 
Každý den ve  světě umírá hladem cca 25  tisíc 
lidí. Počet podvyživených je značně vyšší a čítá 
více než miliardu. 

Avšak  v  nejtíživější  situaci  se  nenacházejí 
umírající hladem a podvyživení. Nikoli jim ad-
resoval Kristus své „běda“. To platí právě bohá-
čům, pokud na svém bohatství  lpějí natolik, že 
jsou pro ně ochotni dopouštět  se krádeží, pod-
vodů a bezohlednosti vůči chudákům. Katolický 
katechismus  počítá  mezi  čtveřici  hlavních  hří-
chů zadržení dělníkovy mzdy a útisk chudého. 
Blahoslavenství  se  ale  dočkají  ti  bohatí  lidé 
a  podnikatelé,  kteří  chápou  svůj  majetek  jako 
příležitost ke konání dobra a považují se za jeho 
správce, nikoli vlastníky. 

Ostrá slova Ježíše Krista a sv. Jakuba proti bo-
hatým rozlišují boháče podle smýšlení a boháče 
fyzické.  „Běda“  sv.  Jakuba  náleží  těm  prvním. 
Mezi nimi mohou být i chudáci, kteří nic nemají, 
ale závistivě se dívají na majetek druhých a neza-
stavují se ani před krádeží a podvodem. K „chu-
dým v duchu“, které Kristus blahoslavil, naopak 
mohou  náležet  i  osoby  s  obrovským  majetkem, 
jestliže si jsou vědomy, že Bůh jim ho dal proto, 
aby skrze něj prokazovaly skutky lásky k bližní-
mu. Na to bychom neměli nikdy zapomínat. 

podle: P. Ignacy Kosmana OFMConv., RN 1/2011,  
zpracoval  -ram-
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Boží  povolání  jsou  různá  a  nevyzpytatelná. 
Svatého  Benedikta  Josefa  Labra  povolal  niko-
li  ke  klášterní  samotě,  ale  k  samotě  „věčného 
poutníka“, jímž zůstal až do konce života.

Narodil  se ve  francouzském Amettes  r. 1748 
v  rodině drobného obchodníka. Benedikt  Josef 
byl  nejstarším  z  patnácti  dětí.  Jeho  mládí  po-
znamenala  hluboká  zbožnost  rodičů.  Již  jako 
chlapec byl mimořádně citlivý na lidskou bídu, 
i  v  zimě  nosil  chudým  jídlo.  Vzdělání  získal 
ve škole, vedené místním farářem. 

V 16 letech chtěl vstoupit do přísného řehol-
ního řádu trapistů, rodina se však tomu vzepřela 
kvůli  Benediktovu  chatrnému  zdraví.  Proti  její 
vůli  se  nakonec  vydal  k  nejbližšímu  trapistic-
kému  klášteru,  byl  ale  odmítnut. To  se  opako-
valo  i  u  dalších,  kde  žádal  o  přijetí.  Konečně 
r. 1769 ho vzal do noviciátu klášter v Sept-Fons. 
Jeho zdravotní stav však nevydržel jejich tvrdou 
asketickou  řeholi,  proto  ho  představení  hned 
po roce propustili.

Tehdy pochopil, že Pán ho volá k  ještě větší 
samotě, než  té, která  je v klášteře. Vypravil  se 
na poutnické cesty a zůstal na nich až do konce 
života.  Od  té  doby  zavládl  v  jeho  duši  pokoj. 
Hledal Boží vůli  a pochopil,  že Pán ho nevolá 
k životu v řádu, ale k životu v osamocení upro-
střed světa: v pokoře, chudobě a kajících skut-
cích. Rozhodl se stát tulákem a věčným Božím 
poutníkem.  Zdokonalil  se  v  modlitbě,  od  níž 
jej  nic  nemohlo  odvést  nebo  mu  ji  znechutit. 
Oblečen do pláště, v  ruce  tašku a na hlavě ka-
puci  putoval  světem.  V  tašce  měl  své  pokla-
dy:  Písmo  sv.,  breviář  a  knihu  „O  následování 
Krista“ od bl. Tomáše Kempenského. Na prsou 
měl  kříž  a  v  ruce  růženec.  Jeho  pokrmem  byl 
krajíček chleba a nápojem pohárek vody. To si 
při svých cestách vždycky vyžebral. 

Cílem každé jeho pouti byla nějaká význam-
ná  svatyně.  Tam  se  uchýlil  na  noc  do  jejího 

ambitu,  když  předtím  v  ní  strávil  mnoho  času 
na  modlitbách  před  svatostánkem  nebo  před 
sochou Matky Boží. Navštívil mnoho poutních 
míst:  Paray-le-Monial,  Dardilly,  kde  byl  hos-
tem  u  otce  pozdějšího  arského  faráře  sv.  Jana 
Vianneye,  vydal  se  i  do  Itálie,  kde  přišel 
do  Assisi,  Loreta  a  do  Říma,  nevynechal  ani 
Španělsko  s  jeho  Compostellou  a  Zaragozou. 
A ještě mnoho dalších.

Poslední  léta  svého  života  strávil  Benedikt 
v Římě. Zamiloval si tam kostel Matky Boží dei 
Monti. Věděl, že se blíží smrt a o Velikonocích 
bude  už  v  nebi.  Vyčerpaný  a  unavený  padl 
na  schodech  chrámu  dei  Monti  v  Římě  a  ze-
mřel.  Stalo  se  tak  16.  dubna  r.  1783,  bylo  mu 
35  let.  Pochovali  ho  v  tomto  kostele,  který  si 
tolik oblíbil.

Na  jeho  pohřbu  se  sešly  obrovské  zástupy. 
Lidé ho ctili jako světce. Hned v prvních dnech 
po pohřbu se u jeho hrobu podle dobových zpráv 
událo  více  než  100  zázraků.  Proto  papež  Pius 
VI. zahájil beatifikační proces. Ten byl dokon-
čen r. 1860, kdy papež bl. Pius IX. jej prohlásil 
blahoslaveným.  Lev  XIII.  ho  posléze  r.  1881 
slavnostně  zařadil  mezi  svaté.  Svůj  svátek  má 
16. dubna. Je patronem bezdomovců a žebráků, 
ale také poutníků.

Pawel Zaborowski: Patron bezdomnych,  
Poslaniec św. Antoniego 9/2011, překl. -red-

Svatý  
Benedikt Josef Labre
patron bezdomovců
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Těsně před  
vypuknutím války
Jak  vypadalo  Německo  v  době  vzrůstající-

ho  nacistického  teroru  těsně  před  vypuknutím 
druhé světové války? Pohleďme na fakta:

1936:  Stupňuje  se  kampaň  za  odstraňování 
křížů ze školních učeben. Papež Pius XI. před-
povídá, že vládcové  III.  říše nejenom přivedou 
svět do katastrofy, ale zároveň také umožní ex-
panzi  komunismu  od  střední  Evropy  směrem 
na západ.

1937:  Odsouzení  nacismu  encyklikou  „Mit 
brennender Sorge“ (S palčivou péčí). Papež zde 
staví  nauku  Církve  proti  rasistické  ideologii, 
a také proti panteistickým názorům, populárním 
mezi  nacistickými  hodnostáři.  Encyklika,  jež 
byla  přečtena  v  11  tisících  katolických  farnos-
tech Německa, vyprovokovala nacistického mi-
nistra  propagandy  Goebbelse  k  tomuto  zápisu 
do svého deníku: „Teď teprve kněží poznají náš 
pořádek a naši neústupnost.“

Německá  vláda  zasílá  do  Vatikánu  protestní 
nótu a oznamuje, že encyklika znamená faktické 

zrušení  konkordátu.  Začíná  štvanice  na  kněze. 
Do koncentračního  tábora Dachau  je odvezeno 
447  kněží,  z  toho  411  katolických  (navzdory 
faktu,  že  katolíci  představovali  pouhou  třeti-
nu obyvatelstva). V refrénu písně hitlerovských 
bojových  oddílů  SA  se  objevují  tato  slova: 
„Soudruzi, věšejte Židy a stavějte kněze ke zdi.“

Papež  Pius  XI.  zároveň  vydává  encykliku 
„Divini  Redemptoris“  odsuzující  komunismus. 
Vatikánský  státní  sekretář  kardinál  Eugenio 
Pacelli hovoří v pařížské katedrále Notre Dame 
o  Němcích:  „Je  to  ušlechtilý  a  mocný  národ, 
který  špatní  pastýři  přivedli  nad  propast  svojí 
rasistickou ideologií.“ Pius XI. řekl delegaci ně-
meckého episkopátu: „Svým cílem a metodami 
se národní socialisté ničím neliší od bolševiků. 
To bych řekl i panu Hitlerovi.“       

1938:  Papež  Pius  XI.  vyhlašuje  svoji  pro-
slulou  větu  skupině  belgických  poutníků: 
„Antisemitismus  je  nepřípustný,  neboť  my 
všichni jsme duchovně semity.“

Vídeňský kardinál Innitzer vítá ve své dekla-
raci  hitlerovské  obsazení  Rakouska.  Přikazuje 
zvonit  a  vyvěsit  nacistické  vlajky.  To  se  stane 
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Pius XII.:  
Zbabělec, nebo hrdina?
(3. díl)

Diskuse ohledně po-
stojů Vatikánu a zejmé-
na papeže Pia XII. vůči 
nacismu a zločinům ho-
lokaustu za druhé svě-
tové války se vrací jako 
bumerang. Navzdory 
času, který uplynul, je 
to stále dráždivé téma. 
Papež Pius XI. otevře-
ně odsoudil nacismus a vyzval k zastavení pronásledování Židů. Mnoho katolíků zahynulo, protože 
poskytovali Židům pomoc. Přesto u veřejnosti stále ulpívá na katolické církvi stín antisemitismu.
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později  pro  kritiky  Církve  „důkazem“,  že  ona 
sympatizovala s Hitlerem. Neuvedou už ale, že 
kardinál  Innitzer  byl  ihned  volán  do  Vatikánu 
a přinucen k veřejnému odvolání svého postoje.

Vatikán  na  stránkách  svého  dení-
ku  „L’Osservatore  Romano“  označuje  tzv. 
„Protokoly  sionských  mudrců“,  údajný  plán 
čelných  židovských  rabínů  na  ovládnutí  světa, 
jímž nejčastěji operovala nacistická propaganda, 
za „nepochybný falzifikát“.

Polský  velvyslanec  u  Vatikánu  podává  zprá-
vu  o  svém  rozhovoru  s  německým  kolegou: 
„Německý  velvyslanec  mluvil  s  despektem 
o  údajně  hrubém  tónu  Vatikánu  vůči  Hitlerovi 
a jeho vládě jak v oficiálních notách, tak i v roz-
hovorech. Ať už kardinál Pacelli, nebo americký 
kardinál Mundelein, nebo L’Osservatore Romano, 
všichni používají nejurážlivější výrazy.“

Vatikán  se  zapojuje  do  iniciativ  na  záchranu 
německých  Židů. Až  do  vypuknutí  II.  světové 
války katolické Sdružení sv. Rafaela a německá 
Caritas zorganizovaly výjezdy více než 200 tisíc 
Židů a židovských konvertitů za hranice (r. 1940 
bylo  Sdružení  sv.  Rafaela  nacistickými  úřady 
rozpuštěno,  pozn.  red.).  Tyto  akce  však  nara-
zily na nepochopení vlád Anglie a  Irska, proto 
se Vatikán  zaměřil  ve  své  snaze  zajistit Židům 
novou  existenci  na  Brazílii,  Argentinu  a  další 
latinskoamerické  země.  USA  přijaly  v  té  době 
pouhých 21 tisíc osob.

L’Osservatore  Romano  publikuje  kritic-
ké  zpravodajství  z  průběhu  tzv.  „křišťálové 
noci“ v Německu z 9. na 10. listopadu r. 1938. 
Nacistická  luza  se  tehdy vrhla na židovské  sy-
nagogy  a  obchody  a  zapalovala  je.  Ulice  ně-
meckých  měst  byly  plné  úlomků  spáleného 
skla,  připomínajících  křišťál,  proto  „křišťálová 
noc“  (napadeny  byly  také  rezidence  některých 
biskupů:  kardinála  Faulhabera  v  Mnichově, 
kardinála  Innitzera  ve  Vídni,  biskupa  von 
Galena  v  Münsteru  aj.,  pozn.  red.).  Bernhard 
Lichtenberg,  probošt  katedrály  sv.  Hedviky 
v  Berlíně,  následující  den  po  této  události  se 
veřejně modlil za Židy. Později byl zatčen a ze-
mřel při převozu do Dachau.

Papež  Pius  XI.  ukládá  katolickým  univerzi-
tám zpracování tématu „Rasimus jako teologic-
ký blud...“.

1939:  Pius  XI.  těsně  před  smrtí  pronesl  ká-
zání odsuzující fašismus. 2. března byl kardinál 
Pacelli zvolen papežem a přijal jméno Pius XII. 
Německý  deník  „Berliner  Morgenpost“  tuto 
volbu  hned  následující  den  komentoval  slovy: 
„Němci si vůbec necení volby Pacelliho, proto-
že  jako biskup  i  jako kardinál vystupoval proti 
národnímu socialismu.“

V květnu skupina německých protestantských 
teologů zakládá tzv. „Institut odžidovštění“. Ten 
si dal za úkol provést „očistné“ změny v Bibli. 
Vydal  tzv.  „Knihu  německé  víry“  obsahující 
nová  přikázání,  např.  „Dbej  o  čistotu  krve!“, 
„Uctívej svého Vůdce a mistra!“ atd.

1. září vypukla válka. Již v říjnu vydává Pius 
XII. encykliku „Summi Pontificatus“, která od-
suzuje  její  rozpoutání.  Papež  v  tomto  doku-
mentu vyjadřuje  také svůj soucit a sepětí s na-
padeným  polským  národem.  Odvolává  se  též 
na  novozákonní  citát  „zde  už  není  Řek,  ani 
Žid...“  a  dává  najevo,  že  používá  slovo  „Žid“ 
v kontextu odmítnutí rasismu. Varuje také před 
nacistickými  teoriemi,  v  nichž  vidí  počátek 
„hodiny  temnoty“. Americký deník „New York 
Times“ na své první straně takto komentuje text 
encykliky: „Papež odsuzuje diktátory, narušitele 
smluv a rasismus.“

Encyklika  byla  natolik  jednoznačná,  že  spo-
jenecká  letadla  její  text shazovala na Německo 
se  záměrem  vyvolání  protinacistických  nálad. 
Některé  prameny  také  sdělují,  že  byl  podnik-
nut  pokus  provést  nad  Hitlerem  exorcismus 
na dálku.

Papež  se  nabídl  jako  prostředník  kontak-
tů  německé  protihitlerovské  opozice  s  Anglií 
a  Francií. Apoštolský  stolec  organizuje  pomoc 
uprchlíkům. Otevírá pro ně na celém světě své 
prostory v budovách diplomatického zastoupení 
Vatikánu,  dokonce  i  v  tak  exotických  místech, 
jako v Šanghaji nebo na Haiti.

P. Marek Piotrowski, Rycerz Niepokalanej 3/2011,  
překl. -rm-
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Protesty  proti  totalitním  diktaturám,  i  když 
často byly projevem opravdového hrdinství, ne-
zřídka  způsobily  zhoršení  situace  těch,  kteří  se 
stali oběťmi  tyranie. To zakusili konkrétně Židé 
v  Holandsku,  především  uprchlíci  z  Německa, 
ukrývaní v katolických klášterech. Stovky, ne-li 
tisíce, neboť přesný počet je neznámý, jich byly 
odvlečeny do plynových komor jako msta za pas-
týřský  list  katolických  biskupů  proti  perzekuci 
židovského  národa,  nejznámější  jsou  pokřtěné 
Židovky sv. Edith Steinová a její sestra Rosa.

K  nim  se  řadí  i  Elvira  Sandersová-Platzová 
z  Kolína  nad  Rýnem.  Pocházela  ze  židov-
ské  rodiny  a  stala  se  úspěšnou  modistkou.  Již 
jako  mladá  přišla  během  první  světové  války 
do  holandského  Leydenu,  kde  poznala  katolí-
ka Josepha Xaveria Sanderse, svého pozdějšího 
manžela.  R.  1918  se  za  něj  ve  věku  necelých 
20 let provdala a pod jeho vlivem konvertovala 
ke katolické víře. Žili spolu v krásném a harmo-
nickém manželství.

9.  listopadu proběhla v Německu tzv. křišťá-
lová  noc,  kdy  byly  zničeny  všechny  židovské 
synagogy a zpustošeny  i některé  rezidence ka-
tolických  biskupů.  Paní  Sandersové  se  podaři-
lo  svých  devět  židovských  příbuzných  dostat 
z Německa do bezpečí neutrálního Holandska. 
To ale netrvalo dlouho, protože hitlerovci r. 1940 
obsadili  i  je.  R.  1942  byly  zahájeny  deporta-
ce Židů do vyhlazovacích  táborů,  některým  se 

Elvira Sandersová
oběť statečného protestu

podařilo ukrýt v katolických klášterech a jiných 
církevních zařízeních. V únoru r. 1942 společně 
protestovala proti násilí na Židech  jak většino-
vá kalvínská,  tak  i menšinová katolická církev. 
Katoličtí  biskupové  potom  ještě  vystoupili  sa-
mostatně ostrým pastýřským listem proti depor-
tacím Židů v červenci r. 1942. 

Známá Anna Franková, židovská dívka, skrý-
vající  se v úkrytu v Amsterodamu,  jež později 
zahynula v nacistickém koncentráku, si po vy-
dání pastýřského listu biskupů zapsala ve svém 
Deníku:  „Tento  list  je  velkolepý  a  chytá  lidi 
za srdce. Ale pomůže nám?“   

Je třeba konstatovat, že vražedné důsledky poslední války byly připravené celými programy 
rasové a etnické nenávisti! Tyto programy odmítaly mravní princip přikázání „Nezabiješ“ 
jakožto  absolutní  a  všeobecně  závazný.  Navazovaly  na  šílené  ideologie  a  ponechávaly 
privilegovaným  lidským  instancím  právo  rozhodovat  o  životě  a  smrti  jednotlivých  lidí, 
a také celých skupin a národů. Na místo Božího „Nezabiješ“ bylo předloženo lidské „můžeš 
zabíjet“, či dokonce „je třeba zabíjet“.

Jan Pavel II.
Radom, 4. 6. 1991, homilie během mše sv. na vojenském letišti,
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	Brzy  se  ukázalo,  že  otázka Anny  Frankové 
byla  naprosto  realistická.  Esesáci  začali  oka-
mžitě  pátrat  po  katolicky  pokřtěných  Židech 
a  po  Židech  ukrytých  v  církevních  prostorách. 
Došlo  i  na  paní  Sandersovou,  která  se  neskrý-
vala, protože její manžel byl podle nacistických 
rasových  kritérií  „árijec“,  což  ji  mělo  i  podle 
antisemitských zákonů III. říše chránit před de-
portací. Jenže v jejím případě nikoliv. Byla totiž 
katolickou konvertitkou ze židovství – a to bylo 
přitěžující okolností, neboť hitlerovský režim se 
mstil za pastýřský list biskupů.

Elvira  Sandersová  byla  r.  1942  odvlečena 
do Osvětimi, kde ještě téhož roku zemřela v ply-
nové  komoře.  Uchoval  se  dopis  propašovaný 
z vězení její švagrové: „Chci nést utrpení spolu 
se svým Pánem… Znáš moje přání: dát za mne 
po smrti sloužit mše svaté… Lituji jen jednoho: 

že nebudu ležet v hrobě společně se svým milo-
vaným mužem.“

Úděl  Elviry  Sandersové  sdílely  v  Holandsku 
stovky pokřtěných Židů. Právě  toto přimělo na-
konec papeže Pia XII., jenž dopředu věděl o pas-
týřském  listu  holandských  biskupů  a  souhlasil 
s  ním,  aby  v  zájmu  pronásledovaných  uplatnil 
potom  jinou  taktiku: méně na veřejnosti protes-
tovat,  zato  však  tím  intenzivněji  tajně  pomáhat 
pronásledovaným  Židům  poskytováním  úkrytů 
v  církevních  zařízeních.  Díky  tomu  bylo  v  sa-
motném Římě během německé okupace r. 1943 
zachráněno  cca  7  tisíc  Židů,  celkově  v  Evropě 
zásluhou Katolické církve 700–800 tisíc. Osudy 
Židů  deportovaných  z  Holandska  jsou  tedy  jas-
nou odpovědí všem kritikům Pia XII.,  kteří mu 
vyčítají, že neprotestoval příliš hlasitě.

Eduard Werner, Fels 10/2012, překl.  -kb- 

Utrpení v pojetí sv. Maxmiliána Kolbeho
Když jsem před pár dny mluvil s bratřími o misiích, mnozí z nich vyjádřili ochotu odjet a po-

ložit život pro velikou Boží věc. Stát se mučedníkem pro víru na misiích není nic těžkého a stát se 
jím je snazší nežli trpět nemocí a pomalu se stravovat po měsíce a dokonce celé roky v utrpení, bez 
jakékoli naděje na zlepšení zdravotního stavu. Mučednická smrt  trvá obvykle krátce, zato nemoc 
ničí člověka pomalu, ale neustále, a tady je zapotřebí osvojovat si postoj dlouhodobého hrdinství. 
Jakmile nemocný přijme dlouhodobé hrdinství sebeobětování, vyvěrající z vroucné lásky k Bohu, 
nepochybně se začne přibližovat mílovými kroky k Bohu a  sjednocuje  se  s ním každou vteřinou 
stále pevnějšími pouty lásky. Šťastná, opakuji, šťastná je taková duše. (...)

Nemocnička a v ní žijící nemocní jsou tou nejdůležitější součástí nakladatelství MI, je to nej-
produktivnější pracoviště, protože přináší zásluhy a užitek pro Boží věc. Tady už  jsou vyloučeny 
jakékoli osobní záliby a vlastní  iniciativy, které člověku přinášejí určité uspokojení a šanci získat 
si, ne-li přímo uznání, pak alespoň pochvalu za odvedenou práci. Tady už ale zůstává jen utrpení 
a zásluha za ně. Nemocnička je jediným pracovištěm v Niepokalanově, které přináší čistý a navíc 
maximální zisk.

cituje bratr Julius Grzybowski

Prosím,  netrapte  se,  když  přijdou  protivenství,  ale  všechno  bez  výhrady  odevzdávejte 
Neposkvrněné, vykonejte pokojně všechno, co můžete, a doufejte, bezmezně jí důvěřujte. Vím, že 
nebude nedostatek protivenství a křížů, možná dokonce i těžkých, ale ona může všechno. Píšu to do-
konce ze své dosavadní zkušenosti. Kříže nás pouze převychovají, přidají nám zásluh, zdrtí nás, ale 
zároveň nás duchovně povznesou a naučí nás, abychom nedůvěřovali svým klamným silám, nýbrž 
pouze Neposkvrněné. Proto Pán posílá tyto své kříže jako projev svého milosrdenství.

Proč  to  všechno  píšu?  Protože  jsem  si  sám  na  sobě  vyzkoušel,  jak  mi  občas  bývalo  těžko,  
dokonce hodně těžko.

dopis P. Konstantinu Onoszkovi, 31. května 1932
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Památník  
obětem zla
Věřit  v  Boha  a  v  toho,  kterého  On  poslal, 

v  Ježíše  Krista,  je  samozřejmě  záležitostí  svo-
bodného  rozhodnutí.  Přesto  si  troufám  s  jistou 
nadsázkou tvrdit, že existují na této zemi místa, 
kde  nemůžete  být  ateisty,  i  kdybyste  chtěli. 
Jedním z nich je Meditační zahrada na památku 
obětí nacismu a komunismu v Plzni.

Vznikla  jako  celoživotní  dílo  politického 
vězně a katolického konvertity Luboše Hrušky, 
narozeného r. 1927 v Plzni. Po maturitě r. 1946 
nastoupil  na  Vojenskou  akademii  v  Hranicích 
na  Moravě.  Při  pokusu  o  emigraci  r.  1949  byl 
zatčen a odsouzen na 18 let, která strávil v nej-
různějších  koncentračních  táborech  komunis-
tického  režimu.  Zde  prožil  svůj  nejkrásněj-
ší  zážitek,  když  poznal  spoluvězně  kapucína 
P. Ondřeje Frgala, který se k němu choval jako 
k bratrovi. Seznámil se potom ve vězení i s dal-
šími kněžími, kteří mu poskytli katechezi, takže 
nakonec ve vší tajnosti přijal z rukou jezuitské-
ho provinciála P. Františka Šilhana svátost křtu. 
V komunistickém kriminále slíbil Bohu, že jest-
li se vrátí, tak přebuduje svůj ovocný sad, který 

zdědil  po  rodičích,  na  meditační  park  k  uctění 
obětí bolševické tyranie.

Na amnestii r. 1960 se vrátil domů. Nastoupil 
zaměstnání v dělnických profesích a oženil  se. 
Manželka  Lída,  jeho  dva  synové  a  dcera  mu 
byli pevnou oporou v katolické víře, kterou hor-
livě praktikoval,  syn Petr  se  stal  knězem.  Jeho 
duchovním  rádcem  a  vůdcem  byl  františkán 
P. Michal Pometlo.

Svůj  slib  začal  realizovat  ihned  po  návratu 
z vězení. Pokácel v sadu ovocné stromy a vysá-
zel  jehličnany.  Teprve  po  rozkladu  komunismu 

Foto: Vratislav Benc, Luboš Hruška
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r. 1989 však mohl v plnosti uskutečnit svůj záměr. 
Vynikající  sochař  Roman  Podrázský,  s  nímž  se 
spřátelil, vytesal 14 pískovcových soch zastavení 
křížové cesty, které jsou duší Meditační zahrady. 
Jejich světitelem byl r. 1991 premonstrátský opat 
ze  Želiva  P. Vít  Tajovský,  Hruškův  spoluvězeň. 
Od té doby slouží zahrada nejen jako pietní místo 
k uctění památky obětí  zla nacismu a komunis-
mu,  totalit,  které  se  nejcitlivěji  zapsaly  do  čes-
kých dějin, nýbrž i jako místo mnoha duchovních 
setkání  a  křesťanských  společenství.  Zároveň  je 
i  výzvou  k  odpuštění,  k  vrcholnému  naplně-
ní  ideálu Kristova poselství. Součástí Meditační 
zahrady  je  také  kaple,  zasvěcená  na  přání  pana 
Hrušky  sv.  Maxmiliánovi  Kolbemu,  dílo  archi-
tektů Jana Soukupa a Jiřího Opla.

Luboš Hruška se dočkal během 90. let za své 
dílo mnoha uznání a ocenění, nejvýznamnějším 
byl Řád T. G. Masaryka, který mu udělil prezi-
dent  republiky  u  příležitosti  79.  výročí  vzniku 
samostatného  státu  28.  října  r.  1997.  Zemřel 
r. 2007 ve věku nedožitých 80 let. Své křesťan-
ské  smýšlení  a  tajemství  duše  nejlépe  vyjádřil 
v těchto krátkých větách, zaznamenaných v pro-
pagační brožurce Meditační zahrady: 

„Jsem  šťastný.  Měl  jsem  tvrdý  život,  příliš  se 
se  mnou  nemazlil.  Viděl  jsem  spoustu  utrpení 
kolem sebe… Ale zároveň v těch krutých dobách 

prozařovaly paprsky  lásky, naděje a smíření. Čas, 
ten hrozný čas, přinášel kromě sebevražd a vražd 
i mnoho světla, poznání, koval přátelství na život 
a na smrt. Poznával jsem jedince, kteří převyšovali 
ostatní morálkou. Toužil  jsem po sblížení  s nimi, 
začal jsem se seznamovat s Kristem. Pochopil jsem 
i jeho lásku a pravdu… Vždyť je to tak prosté, na-
slouchat. Otevřít srdce, duši a chtít slyšet. Okusme 
a  budeme  překvapeni.  Začneme  mít  radost  z  ky-
tičky, z motýla, ze zpěvu ptáků, ale  i z přátelství. 
Začneme  si  víc  rozumět  se  svojí  ženou,  s  dětmi. 
Nebudeme tolik brblat, jak to ti politici dělají, a bu-
deme  daleko  ochotněji  pomáhat  všem,  co  nejsou 
tak vyrovnaní jako my, všem slabším…“

O  nedocenitelném  duchovním  významu  Pa-
mátníku,  který  pan  Hruška  vybudoval,  svědčí 
nejlépe zápisy v návštěvní knize, z nichž ocitu-
jeme alespoň tyto dva:

„Dovede-li někdo na bezpráví odpovědět 
takovým způsobem, pak vzrůstá naše naděje, že 
i náš národ dojde ke svému vzkříšení.“

Vlasta Kurková, Ostrava

„Díky této zahradě věřím, že je možné to, 
čemu jsem dosud nevěřil – odpustit těm, kteří 
nás týrali.“  

Dr. Jaroslav Pospíchal, Varnsdorf 
-rm-
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Edward Sri vypráví: 
Měl  jsem  nedávno  přednášku  v  New Yorku 

na  setkání  jednoho  katolického  sdružení,  kde 
jsem si vzal na mušku morální relativismus sou-
časného  světa.  Po  skončení  mého  výstupu  ná-
sledovala diskuse. Přihlásil se jeden mladý muž 
a zeptal se mě:

„Co myslíte, jsem relativista?“
Odpověděl  jsem:  „Jak  to  mohu  vědět,  vždyť 

vás neznám? Tady je ale katolické zařízení. Jste 
praktikující katolík?“

„Ano, jsem,“ odpověděl dotyčný. „Pravidelně 
chodím na mši i na eucharistické adorace a rád 
navštěvuji taková setkání, jako je toto.“

„Dobře.  A  věříte  všemu,  co  Církev  učí? 
Vezměme si aktuální morální otázku: Věříte, že 
potrat je zlo?“

„Ano,  pro  mne  je  potrat  v  každém  případě 
zlo.“

Výraz „pro mne“ na mě zapůsobil jak červený 
hadr na krocana. Ptal jsem se proto dál:

„Co  míníte  tím  ‚pro  mne‘?  Domníváte  se 
snad,  že  pro  někoho  jiného  potrat  nemusí  být 
zlo?“

„Myslím  si,  že  potrat  je  strašlivý,  jsem  roz-
hodně  proti  němu.  Ale  toto  je  moje  pravda. 
Když si někdo jiný myslí, že potrat je dobrá věc, 
je to jeho pravda.“

Tato odpověď mi mnohé objasnila, řekl  jsem 
mu proto: „Ano, jste relativista.“ 

Tady  se  ukazuje  totální  absurdita  relativis-
mu. Pokračovali  jsme v debatě dál. Pro  tohoto 
mladého muže je dítě v mateřském lůně lidskou 
bytostí,  ale  on  jedním  dechem  uznává,  že  pro 
jiného člověka jím být nemusí. Pro tohoto mla-
dého muže není dovoleno nenarozené dítě zabít, 
ale současně v  rozporu s  logikou přiznává  toto 
domnělé právo jiným. Ptal jsem se dále:

„Říkáte,  že  chodíte  pravidelně  na  mši 
a  na  adoraci  Nejsvětější  svátosti.  Věříte  tedy, 
že Kristus je skutečně v Eucharistii přítomen?“

„Ano, tomu věřím.“
„Co ale soudíte o tom, když někdo Nejsvětější 

svátost zneuctí? Je to mravně špatné?“
„Ano, pro mne to je špatné.“
„Co míníte tím ‚pro mne‘?“
„Já osobně nenávidím, když to někdo dělá, ale 

to proto, poněvadž jsem katolík a v Eucharistii 
věřím.  Když  je  ale  někdo  ateista  a  nevěří 
v  Eucharistii,  potom  její  zneuctění  není  přece 
z jeho strany nic špatného.“

Diskuse pokračovala, já jsem se jej zeptal, jak 
by  vysvětlil  dětem,  jejichž  rodiče  zahynuli  při 
sebevražedném atentátu na „dvojčata“,  tj. mra-
kodrapy ve Word Trade Center 11. září r. 2001, 
jestli tento čin byl zlý, či nikoliv. Znejistěl a byl 
očividně  nervózní.  Jeho  odpověď  mne  ale  šo-
kovala:

„To  je  něco  velice  osobního.  Samozřejmě, 
že pro mne je to strašlivý zločin, ale ti teroristé 

Relativismus  
svlečený do naha
Americký katolický časopis Lay Wittness 

zveřejnil ve svém srpnovém čísle loň-
ského roku zajímavé svědectví Edwarda 
Sri, profesora biblistiky na Institutu 
sv. Augustina v Denveru, které demaskuje 
současný věroučný a morální relativismus, 
před nímž mnohokrát varoval Svatý otec 
Benedikt XVI.
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měli na  to  jiný názor, z  jejich hlediska  to  tedy 
žádný zločin nebyl.“

V  tu  chvíli  jsem  pochopil,  že  musím  použít 
jinou  taktiku.  Řekl  jsem  mu:  „Tvrdíte,  že  mi-
lujete  adorace  před  Nejsvětější  svátostí.  Tady 
v  budově  je  kaple,  pojďte,  pomodlíme  se  tam 
a  vy  se  zeptejte  svátostného  Spasitele,  jestli 
vaše relativistické názory jsou správné, uvidíte, 
co vám řekne.“

Šli  jsme  tedy  a  oba  se  v  tichosti  modlili. 
Příští  den  ráno  jdu  po  chodbě  a  najednou  sly-
ším: „Pane doktore Sri, pane doktore Sri!“ Byl 
to  onen  mladý  muž-relativista.  Ukazoval  mi 
nějaký  stoh  papírů.  „Podívejte  se,  to  všechno 
jsem  po  té  včerejší  adoraci  před  Nejsvětější 
svátostí  popsal.  Pán  mi  dal  totiž  poznat,  že  já 
ve  skutečnosti  relativista  nejsem,  že  tuto pozi-
ci jenom hraji před druhými a hlavně sám před 
sebou. Důvod, který mne k tomu vede, je totiž 
vnitřní. Já žiji nesezdán se svou přítelkyní, vím, 
že  je  to  hřích,  ale  nechtěl  jsem  se  toho  vzdát, 
proto  jsem  si  namlouval,  že  pro  mne  to  hřích 
není,  pouze  pro  jiné.  Tím  jsem  nutně  a  logic-
ky  musel  dospět  k  názoru,  že  každé  mravní 
přikázání  je  relativní, pro někoho  je dobré, ale 
pro někoho špatné. Při adoraci mi ale Pán Ježíš 
otevřel oči,  teď už nejsem relativistou, vím, že 
mravní normy jsou objektivně závazné vždycky 
a nadčasově, nejsou a nemohou být relativní.“

A bylo vymalováno! Upřímné doznání onoho 
mladíka  jen  dokázalo  to,  co  mi  bylo  už  delší 
dobu  jasné:  Za  relativismem  nestojí  žádná  ro-
zumová logika ani tolerance k názorům jiných, 
ale prostý lidský hřích,  jehož se člověk nemíní 
vzdát. Proto si namlouvá, že pro něho a v jeho 
situaci to hřích není, jen pro jiné, pak ale musí 
logicky dospět k závěru, že žádná morální prav-
da  není  objektivně  platná,  pouze  subjektivně. 
Zkušenost  s  dotyčným  mladým  mužem  řekla 
pouze jedno: Král  je nahý, v tomto případě re-
lativismus  je  nahý,  jeho  původ  tkví  v  morálce 
a nikoli v rozumu.

Information FMG 12/2012,  
překl.  -ram-   

Co je to  
relativismus?
Papež Benedikt XVI. hned po  svém 

zvolení v kázání při inaugurační mši svaté 
varoval před celosvětovou „diktaturou re
lativismu“. Pojem „relativismus“ pochá
zí z  osvícenství a  odvolává se na  názory 
tzv. sofistů, tj. řeckých filozofů ve  staro
věku, kteří tvrdili, že prý člověk nikdy 
nemůže pravdu s  jistotou poznat. To 
hlásal částečně Kant, na  něhož navázala 
celá tzv. německá klasická filozofie v čele 
s  Hegelem. Relativismus znamená tedy 
nejistotu v  poznání pravdy, pochybnost 
ve  schopnost lidského rozumu stanovit, 
jestli to, co se mi jako pravda jeví, odpo
vídá skutečnosti.

Toto bylo vztaženo především na pozná
ní Boha a  katolickou nauku: Nemůžeme 
prý tvrdit, že Bůh existuje, protože náš 
rozum a  naše poznání jsou neschopné 
toto dokázat, co se nám jeví jako důkaz, je 
prý pouze zdánlivé, relativní. 

Z toho ovšem vyplývá, že ani v morálce 
neexistuje závazná a  prokazatelná prav
da, což má nejhorší a  nejnebezpečnější 
dopad. Nemáme prý žádné důkazy, že 
nekrást, nevraždit, nepodvádět apod. je 
objektivně špatné. Tím lze ospravedlnit 
všechny zločiny a  krutosti dějin: vyhla
zovací tábory pro lidi jiné rasy, národ
nosti a  odlišného přesvědčení, vraždění 
nenarozených dětí a starých, nevyléčitel
ně nemocných lidí, pornografii, likvidaci 
manželství a  rodiny aj. Přesně toto měl 
na  mysli emeritní papež Benedikt XVI., 
když prohlásil 7. 12. loňského roku k čle
nům Mezinárodní teologické komise: 
„Společnost se řítí do  relativismu, který 
nevyhnutelně plodí násilí…“
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Každých pět minut umírá ve světě  
jeden křesťan pro svoji víru
Přibližně 105 tisíc křesťanů bylo v roce 2012 zavražděno kvůli víře v Ježíše Krista. Vyplývá to 

z údajů amerického statistického střediska zaměřeného na náboženské studie. Institut ve zprávě při-
pomíná například případ pákistánské křesťanky Rimsi Masih obviněné na základě kontroverzního 
zákona o rouhání, útoky islamistické sekty Boko Haram a další incidenty.

„Na světě  stále existují oblasti, kde  lidé  riskují  svůj život pouhou přítomností na bohoslužbě,“ 
uvedl koordinátor Observatoře náboženské svobody v Itálii Massimo Introvigne. V rozhovoru pro 
italskou sekci vatikánského rozhlasu hovořil o problematických lokalitách: „Rizikových oblastí je 
mnoho. Mohu uvést tři hlavní – prvně země, kde je silná přítomnost islamistického fundamentalis-
mu – Nigérie, Somálsko, Mali, Pákistán a některé části Egypta. Potom jsou to země, kde stále exis-
tuje totalitní komunistický režim v čele se Severní Koreou a třetí skupinou jsou oblasti se silným 
etnickým nacionalismem, takže křesťané tam jsou označeni za zrádce národa, mám na mysli napří-
klad násilí ve státě Urísa v Indii.“

V  souvislosti  s  náboženskou  nesnášenlivostí  vzpomněl  Massimo  Introvigne  na  nedávné  inci-
denty  v  Nigérii,  kde  došlo  například  k  masakru  dětí  při  hodině  katechismu. V  Pákistánu  je  pak 

podle statistik největším nebezpečím 
zákon  o  rouhání:  „Nejde  jen  o Asii 
Bibiovou.  Jistě  bylo  vynaložené 
velké úsilí při záchraně jejího života, 
ale  nesmíme  zapomínat  na  popravy 
a násilí, které někdy způsobí dav po-
štvaný  nějakým  kazatelem  –  nejed-
nou usmrtí obviněného před řádným 
soudem.“

Koordinátor  Observatoře  nábo-
ženské  svobody  v  Itálii  Massimo 
Introvigne  odpovídal  také  na  otáz-
ku, proč jsou vůbec křesťané nejvíce 
pronásledovanou  náboženskou  sku-
pinou  světa.  „Na  jedné  straně krva-
vé pronásledování, mučení a vraždy 
vyplývají  z  konkrétní  ideologie  ra-
dikálního  islamistického  fundamen-
talismu, potom z agresivních podob 
etnického nacionalismu a samozřej-
mě i ze stále přežívající komunistic-
ké ideologie. Musíme mít ale na pa-
měti,  že  intolerance  může  být  také 
kulturní záležitostí a nebo dílem ne-
spravedlivých  právních  předpisů,“ 
uzavírá Massimo Introvigne.

Zdroj: ResClaritatis, 2. 1. 2013 

„Svědectví mučedníků je pro nás 
vždy jakousi výzvou: provokuje nás, 
nutí nás k zamyšlení. Ten, kdo raději 
odevzdá vlastní život, než aby se 
zpronevěřil hlasu vlastního svědomí, 
může vzbuzovat obdiv nebo nenávist, 
ale určitě není možné kolem 
takového člověka projít lhostejně.“

Jan Pavel II., Skočov 22.5.1995

foto: Clearviewstock | Dreamstime.com
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Mariah  Manisha  byla  prostou  dívkou  z  katolické  rodiny 
v pákistánské vesnici Samundari. Měla ještě pět sourozenců. 
Její život probíhal až do 18 let normálně a přirozeně jako život 
většiny tamních dívek z chudých poměrů. Mariah chodila pár 
let do místní školy a potom pracovala ve skromném hospodář-
ství svých rodičů. Tak mělo být do té doby, než si najde ženi-
cha, provdá se a odejde z rodného domu za ním.

Jenže  události  se  semlely  jinak.  Mohammad  Arif  Gujjar, 
muslimského  vyznání,  byl  synem  vlivného  místního  statká-
ře a začal se ve svých 28  letech o Mariah,  jíž bylo 18 roků, 
ucházet.  Dle  tamních  zvyklostí  přišel  za  jejími  chudými  ro-
diči a nabízel jim finanční zajištění, když mu dají svou dceru 
za manželku. Mělo to ale jeden háček: musela se stát muslim-
kou a zřeknout se katolické víry. To Mariah i její rodiče kate-
goricky odmítli.      

Uražený Arif však nechtěl jen tak rezignovat. 27. listopadu 
r.  2011  šla  Mariah  se  svojí  matkou  s  velkými  nádobami  pro 
pitnou vodu k prameni za obcí, neboť vodovod ve většině pá-
kistánských vesnic dosud neexistuje. Když tam přišly a zača-
ly nabírat vodu, objevil se náhle Arif s jedním svým přítelem. 
V  ruce  měl  namířenou  pistoli  a  žádal,  aby  mu  Mariah  byla 
po vůli. Ta rezolutně odmítla a obě ženy se daly na útěk. Arif 
po Mariah vystřelil, ta klesla na zem mrtvá. Zoufalé matce se 
podařilo  doběhnout  domů  a  zalarmovat  policii.  Mladík,  aby 
zamaskoval svůj zločin, tělo odtáhl a ukryl v hustém porostu. 
Před orgány činnými v trestním řízení tvrdil, že matka si všech-
no vymyslela, neboť rodiče prý chtějí svou dceru skrýt, aby ji 
nemuseli za něho provdat. Policie na základě tohoto svědectví 
přestala případ vyšetřovat. Otec Mariah se však nevzdal a pod-
nikl pátrání na vlastní pěst, až nakonec našel její tělo.

Arif byl poté zatčen, ale na základě intervence muslimských 
vůdců  propuštěn.  Objevili  se  nakonec  falešní  svědkové,  kteří 
vypověděli, že prý Mariah si sama vzala život. Vrahova rodina 
spolu s dalšími muslimskými předáky se pokusili rodiče Mariah 
podplatit,  aby  stáhli  svoji  žalobu,  ti  to  ale  rozhodně  odmítli. 
Podle muslimského práva šaria je totiž legální poskytnout rodi-
ně zavražděného „peníze krve“ výměnou za beztrestnost.

Policie  znovu  odmítla  případ  dále  vyšetřovat  a  přistoupila 
k  tomu  teprve  na  základě  intervence  místně  příslušného  bis-
kupství  ve  Fajsalabádu,  které  nezávisle  na  policii  provedlo 

Pákistánská  
„Marie Gorettiová“

šetření  celé  události  a  předložilo 
orgánům činným v trestním řízení 
pádné důkazy o vině Mohammada 
Arifa Gujjara a statečné mučednic-
ké  smrti  Mariah  Manishy.  Místní 
farář Zafar Iqbal ji nazval „mučed-
nicí svaté čistoty“ a „pákistánskou 
Marií  Gorettiovou“.  Vypověděl 
před biskupskou komisí na zákla-
dě  znalosti  rodiny  Manishových, 
že Mariah byla skromnou pracovi-
tou dívkou s prostou, ale hlubokou 
vírou, pravidelně se modlila a cho-
dila ke svátostem. Diecéze  již za-
hájila její proces blahořečení.

Případ  Mariah  Manishy  není 
ojedinělý.  V  převážně  muslim-
ském  Pákistánu  je  každoročně 
uneseno,  znásilněno  a  přinuceno 
k odpadu od křesťanství k islámu 
a k manželství s muslimem zhru-
ba 700 křesťanských děvčat. 

Information FMG 8/2012,  
překl.  -red-

Mariah Manisha
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Místo studu v hierarchii ctností
Stud  je  jednou  z  druhotných  ctností  sesku-

pených  kolem  ctnosti  kardinální  –  mírnosti 
(temperantia),  která  uschopňuje  člověka  ovlá-
dat stvořená dobra, resp. dává mu schopnost je 
vyrovnaně  užívat  (srov.  sv.  Tomáš  Akvinský, 
Teologická summa, II-II, q. 141, a. 1–5). Honba 
za prožitky a potěšeními,  jež ovládla  současný 
svět,  je  důkazem  toho,  že  ctnost  mírnosti  po-
třebujeme skutečně jako sůl. Stále více se šířící 
smyslnost, necudnost a absence míry při využí-
vání všeho toho, co se lidem nabízí, způsobují, 
že člověk se stává stále více závislým na svém 
těle, ba stává se jeho otrokem, takže se dostává 
pod  jeho područí  (srov. Katechismus katolické 
církve, čl. 1809).

Ctnost mírnosti se týká i nezkrocených ambi-
cí  (jít  přes mrtvoly),  jež mohou  člověka dočis-
ta  zničit,  majíce  vliv  na  jeho  vztahy  s  Bohem 
a bližními. Tyto nespoutané touhy jsou příčinou 
totalitního  a  despotického  počínání  politických 
systémů, potažmo jejich představitelů.

Mírnost  je  potřebná  i  při  využívání  dober 
tohoto  světa.  Modloslužebnictví  dnešních  dnů 
se  nazývá  materialismus  a  jeho  vyznavači  se 
klaní bůžkům  techniky, peněz či módy. Člověk 
pachtící  se  za  módními  trendy  nejenže  zabíjí 
svou vlastní identitu, ale rovněž svou důstojnost 
(srov. Jan Pavel II., encyklika Veritatis splendor, 
str. 100).

Ctnost  mírnosti  pomáhá  rovněž udržet  nervy 
na uzdě ve vypjatých a stresových situacích, jež 
potkáváme  prakticky  na  každém  kroku.  Umění 
ovládnout se dává člověku vnitřní pokoj a on pak 
šíří atmosféru pokoje  i mezi  těmi, s nimiž žije. 
Ctnost mírnosti se tak jeví jako svébytný regulá-
tor postojů člověka k dobrům tohoto světa, která, 
jakkoli  ze  své  podstaty  nejsou  špatná,  mohou 
nevhodným užíváním nabýt podoby zhoubných 
vášní, jež ničí důstojnost a zdraví člověka.

Brány studu
Hovoříme-li  o  studu,  můžeme  přitom  použít 

obrazu čtyř bran, jejichž otevření zlu tohoto světa 
vede k vymýcení dětské čistoty z lidského nitra.

První branou  je  lidský zrak, který  je  světlem 
těla (srov. Mt 6,22) a může tak do lidského nitra 
vnést  zmatek.  Ony  totiž  všechny  obrazy  zůstá-
vají  v  lidském  vědomí  i  podvědomí  a  vzbuzují 
fantazie, vzpomínky a žádostivost.

Druhou  branou  studu,  kterou  je  třeba  dobře 
střežit, je sluch. Díky tomuto smyslu vnímá člo-
věk sluchové vjemy, u nichž může rozlišit dobré 
a špatné řeči. Hrubá slova či hrubé žerty, dvou-
smyslné narážky – to vše zůstává v lidské mysli 
a vytváří v něm  ideální podhoubí pro  rozšíření 
necudnosti.

Neméně  důležitou  branou  je  lidská  zvědavost, 
symbolizovaná často nosem (strkat nos do cizích 
věcí). Zvídavost a touha po poznání jsou atributy 
inteligentního člověka. Nicméně zvídavost promě-
něna v nezdravou zvědavost se může začít orien-
tovat špatným směrem, přičemž jejími průvodními 
jevy jsou žádostivost a rozbouřené smysly.

Další  branou  pak  je  i  celkový  vzhled  člově-
ka,  který  svým  způsobem  svědčí  o  jeho  nitru. 
Dnešní  svět  reklamy  si  vytkl  za  cíl  lidem  vsu-
gerovat, že vzhled, make up, styl a móda zaru-
čí  úspěch  jak  v  zaměstnání,  tak  ve  společnosti 
a  jsou  nezbytné  pro  dosažení  štěstí. Všichni  ti 
stylisté a vizážisté se o překot předhánějí ve vy-
mýšlení nových trendů, pomocí nichž by součas-
ným mužům a ženám dodali ještě víc atraktivity. 
Tak  se  silikon  a  botox  staly  atributy  současné 
krásy, půvabu a přitažlivosti. Kdysi se přívlastek 
„atraktivní“  spojoval  s  nějakým  zbožím  a  dnes 
se o krásné ženě často hovoří  jako o „prvotříd-
ním  zboží“.  Nicméně  zase  tak  nepravdivé  to 
není – vyzývavě oblečená  a  jaksepatří  namalo-
vaná žena je atraktivním zbožím, které vyloženě 
chce být užíváno.

Stud – hlídač cudnosti
Stud – slovo, jež se dnes s  jistým despektem ztotožňuje s  pruderností, pro kterou prý už 

ve 21. století není místo. Navzdory tomu jsou však hranice studu stále ještě pevnými hradbami 
chránícími lidskou důstojnost a nedílnou součástí křesťanských ctností.
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foto: Nejron | Dreamstime.com

Zůstanou-li  tyto  čtyři  brány  uzavřeny  před 
zlem tohoto světa, může se člověk cítit v bezpe-
čí. Jejich otevření pak s sebou přináší znečištění 
lidského nitra vší možnou špínou, jejíž smývání 
pak jde opravdu jen stěží.

Stud v manželství
Stud  je  zapotřebí  rovněž  v  intimním  životě 

manželů.  Každý  manželský  akt  je  totiž  nedílně 
spjat  s  odhalením  svého  těla  a  s  tím  spojeným 
pocitem studu. Nahé tělo je darem, ovšem urče-
ným výhradně milované osobě, poněvadž toliko 
„klíč lásky“ může otevřít bránu studu. Stud chrá-
ní sexuální dobra před jejich libovolným zneuží-
váním. Vzájemná láska manželů překonává při-
rozený stud tváří v tvář čistému postoji jednoho 
z  manželů,  jenž  chce  skrze  milostný  akt  vzdát 
úctu tělu své drahé polovičky. 

Pro  lepší  vystižení  těchto  vztahů  se  použí-
vá pojmu „frui“, vypůjčeného od sv. Augustina 
a  znamenajícího  tolik,  co  radost  z  přebývání 
s  druhým  člověkem,  touhu  svěřit  mu  své  tělo 
jako  viditelné  znamení  oddání  se  mu  a  lásky 
k  němu.  Proto  nám  už  třeba  jen  letmý  pohled 
může odhalit, zdali  jeden z manželů chápe  tělo 
toho druhého jako předmět ukojení svého chtíče, 
nebo touží po jeho dobru, což chce vyjádřit mi-
lostným aktem.

Láska otevírá brány vedoucí ke spojení v milost-
ném aktu manželů. Pomáhá též potlačovat přiroze-
ný stud, který stojí na stráži u téže brány, do níž je 
vstup povolen pouze jedné jediné milované osobě.

„Fyziologie“ studu
Přirozený  stud  člověk  nezískává  zároveň  se 

svým narozením. Nabývá ho až v průběhu živo-
ta. Proto je též cizí dětem. Nemají totiž ještě vy-
vinutý sexuální pud. Nicméně současně s dospí-
váním se u nich přirozený stud objevuje, přičemž 
jim  ho  nedává  společnost,  ale  vyplývá  z  jejich 
lidské přirozenosti.

Jak žena, tak i muž pociťují stud, avšak jejich 
prožitek  se  liší. U mužů, kteří  smyslové vjemy 
zakoušejí  mnohem  silněji  než  ženy,  je  pocit 
studu nižší. Proto je všeobecně v lidském vědo-
mí skutečnost, že ženy jsou čistější než muži.

* * *

Stud chrání ctnost čistoty a nepouští ji do styku 
s ničím, co by mohlo zničit vnitřní krásu a pokoj 
člověka. Zdravý stud dokáže  rozlišit opravdové 
nebezpečí  od  zbytečných  skrupulí,  klade  tuhý 
odpor  veškerému  zlu  a  zavírá  své  brány  před 
každým nezvaným hostem.

Jerzy Szyran OFMConv 
překlad Libor Rösner

Ty, lékař a apoštol, mně píšeš: „Všichni ze 
zkušenosti víme, že můžeme být čistí, žít 
bděle, často přijímat svátosti a tlumit 
první jiskry vášně, dříve než se požár 
může rozšířit.  
A tak se stane, že mezi čistými  
se nalézají celí muži.  
A mezi poživačnými převládají 
bázlivci, sobečtí, zrádní a krutí – 
všechno příznaky nedostatečné 
mužnosti.“

Josemaría Escrivá
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etické téma

In vitro fertilizace
Lékařská  věda  nalézá  stále  nové  možnosti, 

jak  pomoci  člověku.  S  postupujícím  pokrokem 
dokážeme víc  a více,  až  se někdy  laické veřej-
nosti  zdá,  že  medicína  je  všemocná.  Když  se 
v  roce  1978  narodila  Louise  Brownová,  svitla 
mnoha  nešťastným  bezdětným  párům  na  celém 
světě nová naděje. Byla to krásná zdravá holčič-
ka, která jako první člověk na světě byla počata 
metodou  umělého  oplození.  Otevřely  se  nové 
možnosti a mnoho dalších lidí nalezlo své štěstí, 
po  kterém  tolik  toužilo.  Díky  nové  metodě  ko-
nečně mohli mít děti. 

Člověk  žasne  nad  novým  životem,  drží  v  ná-
ručí  své  dítě  a  zdá  se,  že  sen  se  stal  skutečností. 
Zakladatel  této  technologie,  Robert  G.  Edwards, 
přece právem získal v  roce 2010 Nobelovu cenu! 
Tak  kde  je  tedy  problém?  Proč  katolická  církev 
tolik  bojuje  proti  něčemu  tak  dobrému  a  chvály-
hodnému?

Podívejme  se  ještě  jednou  na  to,  jak  se  rodí 
takové dítě ze zkumavky, a možná se krásný sen 
pomalu změní v noční můru…

Těchto  metod  je  více,  ale  nejčastější  a  nej-
známější  je  in vitro fertilizace (IVF)  –  oploze-
ní  ve  zkumavce. V  přirozeném  cyklu  se  vyvíjí 
pouze jedno vajíčko k oplodnění. Při IVF je toto 
potlačeno, v důsledku zdraví poškozující stimu-
lace ovulace se v cyklu vyvíjí více vajíček, která 
pak  lékař  odebere  z  těla  ženy.  Spermie  se  zís-
kají eticky spornou masturbací. Jak vajíčka, tak 
i  spermie  jsou  hodnoceny  a  člověk  tak  vybírá 
vhodné  vajíčko  a  vhodnou  spermii  k  oplození. 
Tento  neetický  přístup  selekce  ze  strany  člově-
ka zcela odporuje přirozenému řádu početí, kdy 
nijak  nemůžeme  ovlivnit,  které  vajíčko  kterou 
spermií  bude  oplodněno.  K  početí  pak  dojde 
na  speciální  půdě  ve  zkumavce,  kde  obvykle 
vzniká  více  lidských  embryí. A  pamatujme,  že 
každé  z  nich  je  plnohodnotným  člověkem,  od-
souzeným k nejisté budoucnosti.

Nyní přijde odborník, který podrobně jednot-
livá embrya sleduje a diagnostikuje základní ge-
netické  vady.  Kdo  se  nevyvíjí  tak,  jak  bychom 
chtěli,  je  usmrcen.  Z  ostatních  vybere  větši-
nou dvě embrya, která aplikuje ženě do dělohy. 
Zbylá  embrya  se  buď  zamrazí,  nebo  rovnou  li-
kvidují. Ultrazvukem se kontroluje další průběh 
těhotenství,  a pokud se embrya neuchytí, může 
žena absolvovat nový cyklus. Zde se buď použijí 
některá ze zbylých zmražených embryí, anebo se 
celý proces opakuje od začátku.

Dříve  navíc  bývalo  zvykem  aplikovat  ženě 
do dělohy embryí více, aby byla větší šance otě-
hotnět. Pak se ale stávalo, že se uchytilo embryí 
více než dvě a vzhledem k rizikovosti takového 
těhotenství  lékař  nabídl  rodičům  tzv.  redukci  – 
usmrcení  některého  dítěte  přímo  v  těle  matky. 
Ale  velice  často  při  redukci  zahynuly  všechny 
počaté děti.

Je to jako loterie. Hra na život a na smrt, kde 
se za jedno narozené dítě nedobrovolně obětuje 
několik  lidských bytostí. Člověk  zde  rozhoduje 
o  člověku,  vybírá  podle  svého  uvážení,  kdo  je 
hoden života a kdo ne. A pak už vše záleží  jen 
na  štěstí.  Co  na  tom,  že  pár  embryí  nepřežije, 
vždyť jsou to jenom zárodky. A pak tady máme 
statisíce zmražených embryí v laboratořích celé-
ho světa – statisíce zmražených lidských bytostí. 
Hororová  scéna?  Bohužel  skutečnost,  a  denně 
jich přibývá. 

Dalším  nedomyšleným  problémem  se  stalo 
dárcovství gamet. Někteří  lidé  trpí  takovou po-
ruchou plodnosti, že nemohou počít dítě z vlast-
ních gamet, a proto se jim nabízí pomoc od ano-
nymních dárců. Nelze tedy zpětně zjistit, kdo byl 
dárce. Tak se může stát, že se v nějakém větším 
městě narodí třeba 150 polovičních sourozenců, 
kteří pak mají velkou šanci později založit rodi-
nu a hrozí mezi nimi větší riziko geneticky pře-
nosných nemocí. 
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Léčba neplodnosti
Příčin neplodnosti je více a je třeba se po-

dívat na celý problém komplexně. Na prv-
ním místě je třeba říct, že se jedná o společ-
nou plodnost. Na začátku hledání řešení by 
tedy mělo stát základní vyšetření zdravot-
ního stavu obou manželů – ženy i muže. To 
samotné už může odkrýt řešitelný problém, 
např. poruchu štítné žlázy nebo cukrovku. 
Konkrétní zdravotní problém je potřeba in-
dividuálně léčit. Samozřejmě musí být spl-
něny  i všechny  tělesné předpoklady k po-
četí a těhotenství. 

Dalším krokem je sledování menstruač-
ního  cyklu  ženy  pomocí  symptotermální 
metody  přirozeného  plánování  rodičov-
ství, a řešit problémy, na které tato metoda 
poukáže, léky nasazovat v souladu s tím, co 
metoda vypovídá. Důležitá je také správná 
životospráva,  bohatá  na  vitaminy  a  mine-
rální látky, ale i psychická pohoda ve svo-
bodném prožívání vztahu a vzájemné lásky 
s vědomím, že všechno má svůj čas.

V úvahu  je  třeba brát  i hormonální zá-
sahy  v  minulosti,  např.  předchozí  užívá-
ní hormonální antikoncepce, předchozí po-
kusy o umělé oplodnění nebo hormonální 
léčbu, které následně mohly ovlivnit plod-
nost,  a  často  trvá  delší  dobu,  než  se  vše 
upraví k normálu. 

Je  tedy  třeba  hledat  pomoc  v  pravém 
slova  smyslu,  to  znamená  hledat  příčinu 
a řešit ji. Neexistuje žádný obecný návod, 
přístup musí být vždy individuální. Někdy 
pomůže  už  samotný  rozhovor  s  odborní-
kem  a  všechno  napětí  se  uvolní  natolik, 
že brzy k početí dojde bez dalších zásahů. 

Velkou  pomocí  v  naší  republice  je 
v tomto ohledu Centrum naděje a pomoci 
(CENAP). Kontakt  a  další  informace  na-
leznete na webové adrese www.cenap.cz, 
kde  se  lze  také  přímo  poradit  o  konkrét-
ním problému. Centrum naděje a pomoci 
též  zprostředkuje  kontakt  na  další  spolu-
pracující gynekology. 

Možná že v budoucnosti vědci vypracují tuto meto-
du natolik, že všechny tyto problémy odstraní. Bude 
ale  potom  umělé  oplození  přijatelné?  Tady  je  třeba 
se  zamyslet  nad  opravdovou  cenou  člověka  a  jeho 
důstojností. Umělé oplození se stalo skvělým obcho-
dem, dítě je vlastně tvořeno na zakázku za nemalé pe-
níze a je tvořeno v umělém prostředí bez lásky. A to 
velmi pošlapává lidskou důstojnost. Člověk nikdy ne-
může být chápán jako produkt určený k prodeji.

Dnes se už gynekologie prakticky přestala zabývat 
příčinami  neplodnosti  a  ihned  posílá  nešťastné  páry 
do  center  asistované  reprodukce. Ale  tam  se  neřeší 
příčina neplodnosti, ale naopak se používají nepřiro-
zené metody, jak dosáhnout narození dítěte. Je zvlášt-
ní, jak málo se mluví o nebezpečí, jakým je pro ženu 
hormonální stimulace a kolik jich už skončilo v těž-
kém stavu na JIP kvůli hyperstimulačnímu syndromu. 
Hyperstimulační syndrom se projevuje několika stup-
ni, od mírných otoků, nadměrného zvětšení vaječní-
ků, zvětšování objemu břicha tvořící se volnou tekuti-
nou, zmenšeného objemu moči, nevolností, zvracení, 
až po selhání ledvin se smrtelným koncem. 

Mezi  další  komplikace  v  souvislosti  s  výkony 
asistované  reprodukce patří  poranění orgánů pánve 
či dutiny břišní,  záněty orgánů malé pánve, bolesti 
v podbřišku, otoky, selhání ledvinných funkcí, poru-
chy srážlivosti, apod. Výrazně častěji vznikají více-
četná těhotenství s riziky předčasného porodu a s ri-
ziky komplikací v těhotenství. Stále více se diskutuje 
i o riziku rozvoje rakoviny vaječníků v důsledku této 
„léčby“. Kolik zdravotních rizik a psychických trau-
mat  musí  neplodný  pár  podstoupit,  aby  získal  své 
vysněné dítě, o  tom nikdo nemluví.  Je v  tom snad 
pohodlnost? Lidská pýcha? Anebo dobrý výdělek? 

Naděje pro neplodné páry ale zůstává. Existují přece 
i jiné možnosti, jak pomoci. Na prvním místě hledat pří-
činu neplodnosti, protože mnohé z nich lze léčit. Centrem 
naděje  a  pomoci  pod  vedením  MUDr.  Lázničkové  je 
vypracována  metoda  NAPROHELP,  která  představu-
je  komplexní  přístup  řešení  dosud  nenaplněné  touhy 
po dítěti, bez poškozování zdraví. Nezapomínejme také 
na  adopci,  která může dát  šanci  dítěti,  které  by  jinak 
mělo  nejisté  vyhlídky  do  budoucnosti. A  nakonec  to 
největší  je  důvěra  v  Boha,  který  nikdy  neopouští  své 
věrné. Nebojme se svěřit se do jeho rukou.

MUDr. Michaela Cachová
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Poděkování
Již  třetím  rokem  pomáhá  organizace  Fidcon 

z  České  republiky  na  Haiti.  Vrtají  tam  studny 
s pitnou vodou. Jejich práci se zájmem sledujeme. 
Na podzim r. 2012 jsme dostali zprávu s prosbou 
o modlitbu. V hloubce 100 m se zablokovalo vrta-
cí zařízení, nebylo ho možné vytáhnout a všechny 
pokusy o jeho záchranu byly bezúspěšné. Toto za-
řízení  je  velmi  drahé  a  jeho  ztráta  by  celou  misi 
ohrozila.  Do  modliteb  se  zapojilo  více  lidí,  a  tak 
jsme  vytvořili  „nebeskou  partu“.  Vzývali  jsme 
sv. Šarbela, Josefa Kopertinského, sv. Josefa a sva-
tou  Zdislavu,  protože    jedna  z  vyvrtaných  studní 
měla nést její jméno.  Po několika hodinách mod-
liteb  jsme  do  čela  „nebeské  party“  postavili  také 
Pannu Marii. Slíbili  jsme, že když všechno dobře 
dopadne, poděkujeme za pomoc v Immaculatě. 

Opravdu  všechno  dobře  dopadlo.  Ještě  ten  den 
večer jsme dostali zprávu, že vrtací zařízení se po-
dařilo uvolnit a vytáhnout. Plníme svůj slib a děku-
jeme Panně Marii za vyslyšení prosby.

Václav a Marie

Před několika lety mě napadlo, že bych mohl mít 
nějakého  koníčka,  a  na  mysl  mi  přišlo  pěstování 
mečíků. Tenkrát jsem si slíbil, že v případě úspěchu 
nikdy žádný květ neprodám za peníze a že vše bude 
ke cti Panny Marie. Matku Boží jsem tehdy prosil, 
aby mi v tomto mém úsilí pomáhala. Již několik let 
se to daří. Vypěstoval jsem 42 barev a mečíky zdobí 
kostel, hřbitov, kříž a sochu Panny Marie. 

Od  Panny  Marie  se  mi  také  dostalo  znamení 
její přízně. Mám totiž veliké problémy s dásněmi. 
Nedávno mi specialista zjistil, že dva kořeny musí 
jít  pryč.  Můj  zubař  z  dlouholetou  praxí  mi  tedy 
umrtvil  horní  dáseň  a  počal  kořeny  tahat.  Po  ob-
rovském  úsilí,  kdy  se  nedařilo  kořeny  vytáhnout, 
to vzdal se slovy: „Už mám mrtvou ruku, musím 
vás  poslat  na  chirurgii.“  Když  se  pak  dohado-
val  se  sestrou,  kam  mě  pošlou,  poprosil  jsem  ho 
slovy: „Pane doktore, poslední pokus. Teď to dáme 
do rukou Panny Marie – nebudete se smát?“ Lékař 
se nesmál, sestra se trochu usmívala. Avšak během 

pár okamžiků ležely kořeny na misce a já byl ušet-
řen dalších komplikací.

Jsem vděčen Panně Marii  za všechnu  její  blíz-
kost a přímluvu. 

vděčný Sláva Franěk

Chtěla bych poděkovat Panně Marii,  sv.  Josefu, 
sv.  Judovi  Tadeášovi,  sv.  Antonínovi  za  záchra-
nu  při  nebezpečném  pádu.  Bydlíme  na  venkově, 
topíme  dřevem  a  uhlím.  Šla  jsem  v  noci  přiložit 
a  spadla  jsem.  Byla  jsem  bez  pomoci  s  velkými 
bolestmi a všichni už spali. Tak velké bolesti jsem 
ještě nezažila. V první chvíli  jsem si přála zemřít. 
Nemohla jsem vstát, v nejhorší chvíli jsem si vzpo-
mněla  na  Pána  Boha,  že  mě  neopustí.  Měla  jsem 
medailku  a  s  velkou  vírou  jsem  prosila  o  pomoc 
Pannu Marii ustavičné pomoci a sv. Barboru, abych 
nezemřela bez svátosti smíření. Pocítila jsem veli-
kou moc modlitby a medailky. Přestože jsem měla 
tak velké bolesti, poznala jsme velikou víru, kterou 
bych chtěla mít vždy při modlitbě. Po chvíli  jsem 
vstala, došla domů a jsem zdravá a bez léků.

Prosím o Boží ochranu a pomoc pro sebe a svou 
rodinu. Také prosím o víru pro všechny, a aby za-
chovávali  Boží  přikázání.  Prosím  i  za  naši  vlast, 
pevné rodiny, jejich místo ve společnosti, aby náš 
národ, bez základní jednoty státu, nezanikl.

čtenářka z Vysočiny

Ležím  v  nemocničním  pokoji,  který  má  čtyři 
postele,  čtyři  stolky.  Jsem  tu  sama,  všude  kolem 
jen bílá barva, barva čistoty. Já a moje bolest, můj 
strach, moje beznaděj, moje zoufalství. Je až zará-
žející, jak tohle dokážu vnímat právě v tomto poko-
ji. Vnímám sebe sama, svoji duši? Určitě, ale je tu 
nejen bolest, strach, beznaděj, zoufalství, ale poci-
ťuji i lásku. Tak zvláštně dokážu vnímat lásku, mys-
lím na své bližní a oni se zobrazují ne v hlavě, ale 
v srdci. Pak si uvědomím, že to není samo sebou, 
že  je  to něco vyššího, nějaká vyšší moc. Začínám 
se  více  ponořovat  do  svých  myšlenek  a  vnímám 
sílu, která je v tomto prostoru, která mě obklopuje, 
která  je  vlastně  všude  kolem.  No  a  kde  jinde  než 
právě v nemocnici by měl být přítomen Pán Bůh. 
Vstávám  z  postele  a  dívám  se  do  oken  protilehlé 
budovy, kde leží spousta dalších pacientů, co proží-
vají? Jsou tu taky sami se svou bolestí a strachem, 
cítí také tu lásku jako já? Nevím. Spojuje nás ale ta 
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všudypřítomná bílá barva, barva čistoty. Máme do-
statečně čistou i duši? Je zajímavé, jak lékařům vě-
říme, jak se jim podvolujeme, když je nám zle. Proč 
tohle  nedokážeme  ve  víře.  Proč  jednomu  věříme 
a druhého, který je vždycky s námi, od sebe odhá-
níme. Proč je naše víra tak slabá, proč si dobrovol-
ně děláme všechno tak složité, proč nedáme prostor 
Bohu, aby nás vedl. Čeho se bojíme. Mám u sebe 
bibli,  nemám  svoji,  mám  půjčenou  jen  dětskou 
od jedné malé žabky, která toho zná a ví o víře dale-
ko víc než já. Stydím se, že nedokážu vnímat Boží 
lásku jejíma očima. Četba mě uklidňuje a tak nějak 
posiluje. Napadá mě, že přestože jsem tu na pokoji 
sama, sama nejsem. Do hlavy se mi dere modlitba: 
„Pane, nezatracuj nás lidi, stůj při nás, odpusť nám 
naše slabosti a dýchni s láskou na všechny, kteří leží 
v  této nemocnici a vlastně ve všech nemocnicích. 
Prosím, abychom si k Tobě, třeba i prostřednictvím 
našich nemocí a bolestí, našli cestu.“ Proč to píšu, 
chci poděkovat, že nás náš Pán neopouští a že při 
nás  vždycky  stojí.  Nyní  je  to  jen  na  nás,  zda  ho 
do svého nitra pustíme či ne.

s velkou vděčností Renata, jižní Morava 

Chtěla  bych  z  celého  srdce  poděkovat  Panně 
Marii za pomoc a vyslyšení prosby. Byla jsem rok 
bez práce. Začala jsem se modlit novénu k Panně 
Marii Lurdské a téměř ihned po ukončení novény 
jsem  našla  práci.  Považuji  to  za  zázrak.  Novénu 
jsem  se  modlila  nedávno  znovu,  protože  jsem  si 
nevěděla rady v jedné pro mě velmi těžké situaci. 
Ještě jsem ji ani nedokončila a situace se vyřešila 
přesně tak, jak jsem si to moc přála.

Děkuji naší nebeské Mamince za všechno dob-
rodiní  a  svěřuji  pod  její  ochranu  své děti  a  celou 
svou rodinu.

vděčná čtenářka Marie z Hodonína

Panno Maria, děkuji Ti, že jsi nás vyslyšela a vy-
prosila  vážně  nemocnému  pomazání  nemocných. 
Odpusť, že tento slib plním po tak dlouhé době.

Také děkuji andělu strážnému za ochranu. Jednou 
jeli  syn  se  svou  přítelkyní  na  Slovensko,  poslala 
jsem za nimi anděla strážného. Když se vrátili, cí-
tila jsem jakousi nervozitu. Zeptala jsme se, zda se 
jim nic  cestou nepřihodilo. Odpověděli mi,  že  jim 
do  cesty  vběhla  srnka.  Nic  se  jim  ani  autu  nesta-
lo. Jaké bylo pro mě překvapení, když jsem viděla 

v jedné štěrbině na přední části auta bílé chloupky 
uspořádané do vějířku. Hned mě napadlo, že  je  to 
znamení od anděla strážného, který je ochránil. Tvar 
vějířku připomínal mušli sv. Jakuba.

V  kostele  sv.  Maří  Magdalény  v  Brně  jsem  si 
všimla,  že  jeden  z  bočních  oltářů  je  ozdobený 
dvěma anděly. Jeden z nich má u sebe zlatou mušli. 
Pochopila jsem, že je to ochránce pocestných. Byl to 
pro mě další důkaz ochrany syna a jeho přítelkyně.

Co se týká andělů strážných, dostala jsem ještě 
jednu  radu,  když  si  přeji,  aby  rozhovor  s  druhou 
osobou dopadl dobře, mám se modlit k jeho andě-
lu strážnému.

Pane Bože, děkuji Ti, že mám posíláš své anděly, 
aby nás chránili.

Andělé  strážný,  děkuji  Ti  za  všechno  a  odpusť 
mi,  že  jsem  Tě  tolikrát  neposlechla  a  tím  Tě  za-
rmoutila.

vděční rytířka Věra

Z celého srdce bych chtěla poděkovat P. Marii, 
sv.  Josefu,  sv.  o.  Piovi  a  Pražskému  Jezulátku 
za ochranu celé naší rodiny.

Slíbila  jsme  P.  Marii  veřejně  poděkovat.  Malá 
vnučka  vběhla  přímo  pod  auto,  vypadalo  to  hro-
zivě, ale kromě odřených kolen a pár modřin vy-
vázla  bez  zranění.  Stalo  se  to  na  svátek  P.  Marie 
Pomocnice.

Děkuji též za uzdravení dcery po operaci. Prosím 
ještě  za  uzdravení  vnuka,  za  nalezení  práce  pro 
vnučku. Matičko Boží, pomoz nám.

vděčná čtenářka Marie

Chci  splnit  svůj  slib  a  poděkovat  Panně  Marii 
a  Pánu  Ježíši  za  zdárný  průběh  operace.  Zároveň 
chci  poděkovat  za  milosti,  kterými  nás  Pán  Bůh 
denně obdarovává, a poprosit o pevnou víru v celé 
naší rodině, za syna, který prochází těžkým obdo-
bím, za tatínka, kterého čeká operace, a za starou 
nemocnou babičku.

vděčná čtenářka z Moravy

* * *

Dále děkují:
Růžena Švestková, Ludmila Bílková, čtenářka Marie.

O modlitbu prosí:
Margita Kováčová, Antonín Kučera, Bohumila, Věra.
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Zprávy 
Rakousko:  Vídeňská  psychoterapeutka  Ulrike 

Schienerová  se  vyjádřila  v  médiích,  že  současný 
zvýšený  zájem  o  apokalyptické  předpovědi  a  kata-
strofické  scénáře  „konce  světa“,  jenž  prý  má  přijít 
v nejbližších dnech, je důsledkem strachu před smrtí, 
kdy  se  člověk  podle  katolické  nauky  setká  tváří 
v tvář s Bohem při osobním soudu. Pro člověka, jenž 
se bojí stanout před Pánem sám a sám se zodpovídat 
za vlastní  život,  je podle Schienerové „stravitelněj-
ší“ kolektivní smrt při hromadné katastrofě, kdy se 
člověk  octne  před  milujícím  Bohem  s  celou  řadou 
jiných  lidí a neponese odpovědnost za vlastní život 
tak zcela sám, proto ve svém podvědomí dává raději 
přednost hromadné smrti před individuální.

Kath. net 7. 1. 2013

Pákistán: V  největším  městě  země  Karáčí  každý 
den  přijde  o  život  10–12  křesťanů  všech  vyznání. 
Pachateli  jsou muslimští  fanatikové. Nejvíce  těchto 
vražd se odehrává ve čtvrti Essa Nairi, kde žijí pře-
vážně křesťané. Katolická  církev nedávno věnovala 
po 50 tisících rupií (525 dolarů) rodinám těch, kteří 
byli zavražděni.

Nasz Dziennik 14. 1. 2013

Egypt:  K  15  letům  vězení  byli  odsouzeni  pří-
slušníci  8členné  křesťanské  rodiny  ve  městě  Billa. 
Důvodem  byla  konverze  od  islámu  ke  křesťanství. 
Matka  Nadia  Mahomed Ali  byla  původně  křesťan-
kou, před 23 lety ji před sňatkem s muslimem přinu-
tili přejít na islám. R. 1991 její manžel zemřel, ona 
zvažovala, že se opět vrátí ke křesťanství. Odhodlala 
se  k  tomuto  kroku  r.  2006,  její  děti  ji  následovaly. 
K 5  letům vězení byli odsouzeni  i úředníci, kteří  jí 
konverzi od islámu ke křesťanství vyřídili.

Nasz Dziennik 15. 1. 2013

Francie: Socialistická vláda chce monitorovat „ná-
boženský  extremismus“  v  zemi.  Chce  vytvořit  tzv. 
Národní  observatoř  laicity,  jež  by  měla  sledovat 
aktivity  muslimů  a  křesťanů,  jestli  nejsou  „nábo-
žensky  patologické“.  Ministr  vnitra  Falls  upřesnil, 
že  na  seznamu  se  mají  octnout  hlavně  lefébvristé 
a  ultraortodoxní  židé.  Kdo  bude  označen  jako  „ná-
božensky patologický“, může být vyhoštěn ze země. 
Lidskoprávní organizace  to prohlašují  za odporující 
svobodě  svědomí,  do  kolonky  „lefébvristé“  jsou  již 
dlouhou  doby  řazeni  nejen  stoupenci  známého  ar-
cibiskupa Lefébvrea,  ale  i  ti  katolíci,  kteří  zastávají 
tradiční hodnotové postoje, zejména ohledně rodiny 
a  nenarozeného  života.  Katolický  deník  La  Croix 

také upozorňuje, že francouzská vláda usiluje o vy-
povězení dohody se Svatým stolcem o uznávání di-
plomů církevních škol.

Radiovaticana 17. 12. 2012   

Německo:  Kolínský  kardinál  Joachim  Meisner 
prohlásil  v  rozhovoru  pro  deník  Tagespost,  že 
„Církev se příliš přizpůsobila duchu doby“. Vytratil 
se smysl pro „sacrum“, katecheze je trestuhodně za-
nedbávaná, klečení a eucharistická úcta se vytratily. 
Kardinál v této situaci vyzývá ke stále intenzivnější-
mu hlásání evangelia a jeho hodnot.

Kath.net 29. 12. 2012

Uruguay:  Prezident  biskupské  konference  mons. 
Carlos Collari kategoricky odsoudil nedávno odhla-
sovaný  zákon  povolující  potraty  a  zdůraznil  nedo-
tknutelnost lidského života od narození až do přiro-
zené smrti.

Nasz Dziennik 22. 11. 2012

Velká Británie: 11 anglických  řeholnic  anglikán-
ského  vyznání  ohlásilo  svou  konverzi  ke  katolic-
ké  církvi.  Mezi  nimi  je  i  bývalá  duchovní  Patricia 
Annová, která  ze  své duchovenské  funkce  rezigno-
vala už dříve. Tyto sestry žijí ve Wantage ve střed-
ní  Anglii  a  stanou  se  nyní  společenstvím  sester 
Nejsvětější Panny Marie.

Nasz Dziennik 14. 12. 2012

Vatikán:  Podle  výročního  sdělení  Svatého  stolce 
bylo  ve  službě  hlásání  evangelia  v  uplynulém  roce 
zabito 10 kněží, 1 řeholnice a 1 laická spolupracov-
nice. V Africe to byli 3 kněží a řeholní sestra Liliana, 
v  Latinské Americe  6  kněží  a  v Asii  na  Filipínách 
1  kněz  a  1  laická  spolupracovnice  při  loupežném 
přepadení před katedrálou ve městě Bongao.

Radiovaticana 3. 1. 2013

Irák:  Katolická  učitelka  chaldejského  obřadu 
Shedha Eliasová byla ve své obci Bad Nirgal nale-
zena s proříznutým hrdlem. Učila na církevní škole. 
V  této  oblasti  již  léta  jsou  křesťané  systematicky 
vražděni, nedávno chaldejský biskup Rahko a kněz 
Ganni. 

Nasz Dziennik 8. 1. 2013

Izrael: Celkem 222 židovských rabínů podepsalo 
prohlášení,  v  němž  označuje  homosexualitu  za  od-
porující Toře a  judaistickému náboženství a odmítá 
současný trend legalizace homosexuálních a lesbic-
kých svazků.

Kirchliche Umschau 11/2012
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Zprávy 
Rakousko: Známý potratář a provozovatel potrato-

vých klinik Christian Fiala otevřeně přiznal, že kon-
dom nechrání před AIDS. Uvedl,  že když nechrání 
spolehlivě před otěhotněním, neboť v průměru 15 až 
20  žen  ze  100  i  při  užívání  kondomu  otěhotní,  tak 
nemůže chránit ani před virem AIDS.

GK 11/2012

Švýcarsko: Biskup mons. Vitus Huonder z Churu 
statečně  hájí  katolické  pravdy  a  věrnost  Svatému 
otci.  Neúnavně  vystupuje  proti  údajně  „kato-
lickému“  spolku  Adebar,  který  zřizuje  v  kantonu 
Graubuenden,  kde  se  churská  diecéze  nachází,  po-
radny  pro  těhotné,  které  doporučují  ženám  potraty. 
Za  to  je  terčem  nenávistných  útoků  médií  a  také 
tzv.  liberálních  katolíků,  kteří  mají  převahu  v  tzv. 
kantonální radě katolické církve, jež dala poradnám 
Adebaru souhlas k činnosti.

GK 12/2012

Vatikán: Sv. stolec kategoricky a ostře odmítá lživou 
kampaň  některých  církvi  nepřátelských  kruhů  proti 
Svatému otci Františkovi, který údajně za vlády vojen-
ské  junty v  letech 1976–1983  jako provinciál  jezuitů 
měl spolupracovat s  teroristickým režimem na únosu 
dvou  členů  řádu.  Existuje  naopak  řada  nestranných 
svědectví, že tehdejší provinciál Bergoglio a současný 
papež protestoval proti teroru vojenského režimu a po-
skytoval úkryt lidem, kterým hrozilo zatčení.

Kath.net 15. 3. 2013

Vatikán:  Nynější  nově  zvolený  papež  František 
se  r.  2010  jako  arcibiskup  argentinského  Buenos 
Aires vyslovil velmi tvrdě proti chystanému zákonu 
o  manželství  homosexuálů  a  adopci  dětí  homose-
xuálními a lesbickými páry. Napsal doslova v dopise 
4  meditativním  klášterům,  které  vyzval  k  modlitbě 
a postu na  tento úmysl: „Nesmíme být naivní,  tady 
nejde o politickou záležitost, ale o pokus zničit Boží 
plán…“

Kath.net 15. 3. 2013

Vatikán:  Papež  František  ještě  jako  kardinál 
Bergoglio v úřadě arcibiskupa Buenos Aires řekl v ká-
zání na svátek sv. Rajmunda Nonnatuse, patrona těhot-
ných žen, 31. 8. 2005: „Braňte život, i kdyby vás posta-
vili před soud, i kdyby vás chtěli z toho důvodu zabít. 
Musíme  pamatovat  na  křesťanské  mučedníky.  I  oni 
byli zabíjeni kvůli evangeliu života,  jemuž učil Ježíš. 
A Ježíš nám dá na této cestě sílu.“

Fronda 16. 3. 2013

Paříž:  V  neděli  24.  března  proběhla  v  Paříži  již 
druhá  obrovská  demonstrace  proti  změnám  defi-
nice  instituce  rodiny  a  proti  legalizaci  sňatků  osob 
stejného  pohlaví.  Organizátoři  akce  podle  agentury 
AFP  hovoří  o  1,4  milionu  účastníků.  Lidé  přijeli 
na demonstraci z celé Francie. Manifestace se táhla 
v délce 8 km a byla delší než ta první z ledna letoš-
ního roku, kdy byl počet demonstrujících odhadován 
na  800  tisíc  a  1  milion.  Na  balkonech  podél  trasy 
pochodu byly vidět nápisy „Chceme práci a ne ho-
mosexuální manželství“, „Ne pro gejstremismus“.

Avšak  odezvy  na  demonstrace  zatím  nedávají 
mnoho  nadějí.  Francouzští  poslanci  totiž  12.  února 
schválili vládní návrh zákona, který umožňuje sňat-
ky homosexuálů a adopci dětí páry stejného pohlaví. 
V dubnu má text zákona posoudit ještě Senát. Proti 
návrhu  se ostře  staví pravicová opozice a katolická 
církev.

podle ČTK, ND, Fronda, 24. 3. 2013

Praha:  Již v pořadí 13.  ročník Pochodu pro  život 
prošel  pokojným  průvodem  zástupu  téměř  tří  tisíc 
lidí z celé České republiky v sobotu 23. března 2013 
centrem Prahy, aby  tak připomněl existenci zákona, 
který umožňuje zabíjet bezbranné a nevinné děti v lů-
nech svých matek. Podle aktuálních statistik je u nás 
umělým potratem o život připraveno denně průměrně 
více  než  63  dětí,  což  je  průměrný  počet  tří  tříd  zá-
kladní školy.

Pochod začal mší svatou ve 12:30 v dominikánském 
kostele sv. Jiljí v Husově ulici. Tu celebroval řeckoka-
tolický biskup mons. Ladislav Hučko. Poté se průvod 
mj. s bílými kříži jako symboly piety za usmrcené děti 
z  centra města vydal  trasou přes Mariánské náměstí, 
ulicemi  Křížovnickou  a  Platnéřskou,  po  Smetanově 
nábřeží  a  Národní  třídou  až  k  soše  sv.  Václava 
na Václavské náměstí. Lidé v průvodu nesli také trans-
parenty  a  cedule  s  nápisy  „Zrušte  potratový  zákon“ 
nebo „Dítě je vždy nadějí“. Pochodu pro život se zú-
častnily všechny věkové generace.

Pochodu poskytlo podporu několik osobností kul-
turního,  politického  i  náboženského  života.  Kromě 
politiků  se  akce  těší  záštitě  českých  a  moravských 
biskupů.

Hnutí  Pro  život  ČR  chce  proto  tímto  způsobem 
upozornit českou veřejnost a zákonodárce na nutnost 
zakotvení  plné  legislativní  ochrany  lidské  bytosti 
od početí po přirozenou smrt v našem právním řádu.

prolife.cz, 23. 3. 2013
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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 * * *
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Neděle 23.6.2013uťoPo

Kontakt:
immaculata.minorite.cz
info.mi@minorite.cz

RyRytítísstvtvoo 
NeNepoposkskvrnnnénéné
O, MMO, Mariaaria, bez prvotnvotního ího híchu ppoato á, 
oorodo uj za nás!

NároárNároNár dní dní dní dn centcentcentcentrum rurum ru MMIMIMI
MinoMinoMinoinononoritsrittstská káká , Br, BBrrnonoonn
immammaaculau ata.mta.minorno ite.czc

Národní pouť 
Rytířstva Neposkvrněné 
a čtenářů časopisu Immaculata 
Blatnice pod sv. Antonínkem

Program:
10.15   přivítání poutníků
10.25 růženec
11.00 mše svatá

hlavní celebrant: 
P. Bogdan Sikora OFMConv., 
provinciál Řádu minoritů v ČR
12.00 prostor pro vzájemné 
 setkání a sdílení 
13.30 závěrečná modlitba 

a požehnání
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Předávání Krista je 
nejcennějším darem,  
který můžete dát druhým.
Benedikt XVI.

V této velikonoční době Vám 
přejeme Víru v Toho, který 
vstal z mrtvých, svou smrtí 
smrt pošlapal a těm,  
kteří jsou v hrobech,  
dal život
redakce


