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č. 132

U Hospodina je milosrdenství,
hojné je u něho vykoupení!
(Žalm 130, 7)
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ZÁSVĚTNÁ MODLITBA M. I.
(podle sv. Maxmiliána Kolbeho)

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

PODMÍNKY ČLENSTVÍ V M. I.
1. Zcela se odevzdat Panně Marii Neposkvrněné
jako nástroj do Jejích rukou.
2. Nosit Zázračnou medailku.
3. Zapsat se do knihy Rytířstva Neposkvrněné
v sídle kanonicky ustanoveném (Národní
centrum MI, Minoritská 1, 602 00 Brno).

ÚMYSLY MODLITEB

VÁŽENÍ ČTENÁŘI,
MILÍ RYTÍŘI
NEPOSKVRNĚNÉ,

posílám Vám srdečný pozdrav z redakce našeho časopisu Immaculata. Držíte v rukou další číslo, které
se více zamýšlí nad otázkou naší
spásy.
Všemi články se vine – přímo nebo
nepřímo – jako červená nit jedna
myšlenka, totiž že naše spása je
spojena s naší ochotou se Bohu
svěřit, odevzdat se mu.
Takový úkon důvěry samozřejmě
předpokládá naši víru v Boha, že
v první řadě on existuje, ale také
v to, že Bůh má o člověka zájem, že
chce pro nás to nejlepší a že je dost
mocný se o nás postarat. Avšak
o tom všem bychom mohli pochybovat, kdyby zde nebyla jedna
událost: svědectví Ježíšova života,
které vyvrcholilo jeho ukřižováním
a zmrtvýchvstáním. To je pro nás
veliké znamení Boží lásky. Bůh sám
nám dává důkazy, abychom mu
mohli věřit a nebáli se mu svěřit.
Když vidíme Ježíše, že kvůli nám je
ochoten nasadit život, pak cítíme,
že v tom nemůže být nic zištného,
a když ho vidíme opět živého, tak
již nezbývá místo na pochybnosti,
že by on nebyl schopen i nás pozvednout ze smrti k plnosti života.
Takže můžeme radostným srdcem
volat: Bůh si nás zamiloval jako první! Bůh má pro nás připraven vytoužený věčný život! Čeká však na naši
svobodnou odpověď, protože láska
bez svobody nemá smysl.
Přeji Vám, abyste během četby
článků zakusili dotek Boží lásky
a zároveň dokázali udělat krok
důvěry.

KVĚTEN

Abychom se od Neposkvrněné učili souhlasit s Boží vůli,
přijímat ji a pohotovým srdcem na ni odpovídat.
ČERVEN

Aby nás Duch Svatý naučil projevovat lásku, pokoru, radost,
mírnost a vlídnost.
ČERVENEC

Abychom podle Kristova vzoru, který se v Eucharistii stává „malým“,
dávali příklad evangelijní chudoby v naší době a místě, kde žijeme.

S přáním pokoje a dobra
br. Bohdan Heczko OFMConv
provinční asistent pro M. I.
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SLOVO Z REDAKCE
me, že tyto změny budou i pro Vás
něčím, co Vám časopis ještě více
přiblíží a přispěje ještě k lepšímu
hlásání radostné Boží zvěsti, o co již
více než 20 let usilujeme.
Z Vašich dopisů i z hovorů s Vámi
si stále více uvědomujeme, že být
křesťanem v dnešní době je velmi
obtížné. Vytrácí se schopnost rozpoznávat dobré od zlého a pravda
je velmi často zamlžována různými ideologiemi, které uvrhávají
člověka do nejistoty a zmatku.
A právě zde vidíme svoji úlohu.
Chceme se zabývat tématy, která
působí v dnešním světě nejvíce rozkolů a u nichž se může lehce stát, že
člověk ztratí rozlišovací schopnost,
které jednání je správné a které nikoliv. Na stránkách časopisu budeme tato témata otevírat a budeme
usilovat o jejich lepší porozumění
v kontextu biblického Zjevení.
V prvním čísle, které jste si již mohli
přečíst, jsme se dotýkali tématu
utrpení, které jsme zvažovali v kontextu našeho „rytířského“ zasvěcení. Ve druhém čísle, které právě držíte v rukou, vstupujeme společně
do tajemství vykoupení.
Třetí číslo se bude týkat
horkého tématu „genderového“ pohledu na člověka,
který tak zásadně odbíhá
od biblického chápání člo-
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věka, že považujeme za důležité se
tímto hlouběji zabývat. Nechceme
se však jen dívat na věci kolem nás
a ukazovat, co je špatně, ale chceme je vidět také v jejich kráse, proto
čtvrté číslo bude věnováno kráse
křesťanské rodiny. Následující číslo, doufáme, vyjde správně v říjnu,
a proto bude zacíleno na modlitbu
růžence v širším kontextu. Na konci
roku, kdy lidi rádi bilancují a ohlížejí se za uplynulým časem, chceme
k Vám přijít s tématem o smyslu života.
Doufáme, že Vás tato témata zaujmou a přinesou Vám nové podněty a odpovědi na Vaše otázky a problémy, se kterými se každodenně
setkáváte. Uvědomujeme si, že tato
témata nemůžeme na našich stránkách obsáhnout v celé jejich šíři, ale
věříme, že budou pro Vás povzbuzením a posilou ve zmatku dnešní
doby.
Proces změn je velice náročný
na čas, a proto Vás prosíme o shovívavost, když se časopis opožďuje.
Prosíme Vás také z toho důvodu
o modlitební podporu, která tomuto dílu vyprosí Boží požehnání. Vše
svěřujeme do rukou Matky Boží,
aby toto své dílo vedla a chránila.
Na fotografiích: Přátelská i obchodní
návštěva tiskárny v Dolních Bojanovicích,
kde se tiskne naše Immaculata.

9x foto: Národní centrum MI

Milí čtenáři, jak jste si již mohli
všimnout, časopis Immaculata se
hlásí o Vaši pozornost v nové podobě. Existuje celá řada důvodů,
proč jsme se rozhodli dát našemu
časopisu nový vzhled. Jak je vidět
na první pohled, vyšli jsme vstříc Vašim ohlasům z prvního čísla a zvětšili i zvýraznili písmo tak, aby se Vám
dobře četlo. Avšak nejdůležitějším
důvodem ke změnám byla naše
snaha oslovit i ty, kteří doposud nepoznali krásu Božího poselství. Cítíme, že je k nim třeba promluvit jazykem, kterému budou rozumět. To
samozřejmě souvisí jak s grafickou,
tak s obsahovou stránkou. Doufá-
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LETEM M. I. SVĚTEM
aneb rytíři v akci

text: Jitka Navrátilová,
koordinátorka M. I.
JARNÍ REKOLEKCE NA VELEHRADĚ (obr. 1)
V polovině března jsme pro naše členy připravili duchovní obnovu s tematickým zaměřením „Pouze láska je tvůrčí – i pod křížem“. V rámci víkendu jsme se v průběhu přednášek, modliteb a osobního sdílení snažili více
porozumět smyslu utrpení v našem životě. V tom nám pomáhali také naši
přednášející bratr Bohdan Heczko OFMConv, otec Martin Kollár OFMConv
a doc. Pavel Navrátil, Ph. D. Účastníci měli možnost nahlédnout naše „rytířské“ odevzdání se ve spojení s Kristovým křížem. Přednášející se tohoto
tématu dotýkali z pohledu utrpení v teologické i terapeutické rovině.To, co
v nás zarezonovalo a co jako spojující linka procházelo celým programem,
byla myšlenka, že naše utrpení nesené spolu s Ježíšovým křížem bude Jím
proměněno a přestane být bolestí postrádající smysl, ale stane se projevem
našeho sebedarování se Boží lásce. Myšlenka z poslední Immaculaty „Hodnota lidského života se neměří množstvím utrpení, ale kvalitou lásky“ nás
doprovázela i během této duchovní obnovy.
SETKÁNÍ V DOMOVĚ NA STŘÍBRNÉM VRCHU (obr. 2 a 3)
Ve třetím březnovém týdnu jsme přijali pozvání do Domova pro osoby se
zdravotním postižením, který se nachází v krásném prostředí Orlických hor
v Rokytnici. Setkání bylo jedinečné v tom, že obyvatelé Domova, za kterými
jsme přijeli, nás přijali s otevřeným srdcem a svou bezprostředností nám pomohli vstoupit do světa lidí potýkajících se s mentálním postižením a chronickým duševním onemocněním. Po společném programu plném povídání
a zpěvu jsme měli ještě možnost účastnit se hudebního vystoupení, které
v nedalekém kostele připravili někteří z obyvatel tohoto Domova pod vedením Bc. Marty Gregušové. Návštěva v nás zanechala hluboký dojem také
proto, že jsme mohli na vlastní kůži zažít, že člověk přesto, že se potýká se
zdravotními potížemi, může přinášet druhým také mnoho dobrého. Domov
na Stříbrném vrchu byl pro nás příkladem dobré odborné péče a úcty k nemocným.
SETKÁNÍ S RYTÍŘI A RYTÍŘKAMI NEPOSKVRNĚNÉ
V ROKYTNICI (obr. 4)
Po návštěvě ústavního zařízení jsme se vydali na setkání s rokytnickými farníky. Dobrá spolupráce místního kněze otce ThMgr. Teodora Mateusze Pająka MSF a pana starosty Petra Hudouska umožnila uskutečnit přednášku
o životě svatého Maxmiliána na místním obecním úřadě. Ve vzniklém společenství byl silně cítit duch přátelství a přijetí, který byl významně podpořen
péčí a starostlivostí místních žen, jež se svou pohostinností postaraly o pěkný
průběh setkání.
SETKÁNÍ S OTCEM PATRICKEM GREENOUGHEM (obr. 5)
Na Květnou neděli jsme přijali pozvání otce Patricka Greenougha (na snímku
2. zprava), jenž je členem Mezinárodního předsednictva Rytířstva Neposkvrněné a který je zároveň provinciálem minoritského řádu v USA a v Austrálii.
Na setkání v Praze se otec Patrick živě zajímal o vývoj M. I. u nás a nabídl nám
konkrétní formy spolupráce, které by přispěly k rozvoji formace členů MI
v ČR. Doufáme, že plody této spolupráce časem zakusíte také i Vy.
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TÉMA: TAJEMSTVÍ SPÁSY

Kristus za nás zemřel
text: Christopf Schönborn | Z knížky: Základy naší víry, KNA 1996
Koncil v Quierzy (r. 853) formuluje tuto pravdu naší
víry takto: „Není, nebyl a nebude žádný člověk, pro
něhož by nebyl Kristus trpěl“ (Kat. 605). Kristus nezemřel náhodou, jeho smrt nebyla tragickou neho
dou či nepředvídaným zlým osudem. Ježíš byl vydán
na smrt podle Božího rozhodnutí a plánu (Kat. 599).
Bůh dopustil čin těch, kteří vydali ze zaslepenosti Je
žíše na smrt proto, aby skrze ně uskutečnil svůj plán
spásy (Kat. 600).
My věříme a ve Velkém vyznání víry vyznáváme, že
to byl pro Boha důvod k tomu, aby poslal svého Syna
na svět: „On pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil
z nebe.“ Ježíš nepřišel žít sám pro sebe. Nestal se člověkem proto, „aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal
svůj život jako výkupné za všechny“ (Mk 10,45). Celá
Ježíšova cesta je podřízena tomuto jeho velkému životnímu cíli: vykoupení lidí. Celá jeho touha směřuje
ke „křtu, do něhož má být ponořen“ (Lk 12,50): oběti
jeho života za usmíření světa.

Ježíšova smrt byla obětí. On byl dokonalou obětí (Kat.
613). Oběť je dokonalá tehdy, když je vykonána z lásky
(Kat. 2100). „Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své
přátele položí svůj život“(Jan 15,13). Pouze láska může
skutečně usmířit. Z nekonečné lásky přinesl Ježíš za nelásku všech našich hříchů smíření, to znamená, že svojí
láskou dal zadostiučinění (Kat. 616). Kříž je vítězným
znamením lásky.

Foto: ID 1166432 © R. Gino Santa Maria / Shutterfree, Llc | Dreamstime.com

Pro tuto Ježíšovu touhu neexistuje jiný důvod než láska Otcova, již si zcela přivlastňuje: „V tom záleží láska:
ne že my jsme milovali Boha, ale že on si zamiloval nás
a poslal svého Syna jako smírnou oběť za naše hříchy“
(1 Jan 4,10).

Usmíření, vykoupení, pokání, výkupné: všechny tyto
výrazy Písma svatého obklopují velké tajemství víry:
„Kristus umřel ve shodě s Písmem za naše hříchy “
(1 Kor 15,3). Ježíš oznámil toto nejvnitřnější tajemství
svého srdce v noci před smrtí hloučku svých učedníků
(Kat. 610). Tím, že lámal chléb a dával jim ho se slovy:
„To je mé tělo, které se za vás vydává,“ a tím, že vzal
kalich a dával jím pít se slovy: „Tento kalich je nová
smlouva, zpečetěná mou krví, která se za vás prolévá“ (Lk 22,19-20), jim ukazuje, proč jde dobrovolně
na smrt: dává jim svůj život, stejně jako jim nyní podává chléb a kalich. Činí ale ještě mnohem víc: chléb
a víno se stávají jeho vlastním tělem a krví, a to, co učinil svojí smrtí na kříži, to se stalo ve večeřadle a od té
doby se to děje při každé eucharistii: On sám se nám
dává.
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U HOSPODINA
JE MILOSRDENSTVÍ!
Úvahy nad tajemstvím spásy
text: br. Bohdan Heczko OFMConv
Každý pohled na kříž, každé slavení mše svaté a zvláště slavení Velikonoc nás staví před otázky: Co se to
vlastně stalo o Velkém pátku? Proč Ježíš musel na kříži umřít? Co to znamená, že Ježíš umřel za mne? Jaký je
Bůh, když dovolil, aby jeho Syn byl zabit? Jak moc se tato skutečnost týká mne samotného?
Podobné otázky si kladli křesťané
po staletí a snažili se více proniknout do hloubky tajemství spásy.
Zjišťovali, že toto tajemství je tak
obsažné a hluboké, že všechny
úvahy o něm jsou jaksi nedostatečné a pokulhávají za skutečností.
Ve svém snažení přesto vypracovali různé modely či metafory, jimiž
chtěli tajemství myšlenkově uchopit, mezi nimi se nejčastěji hovoří
o vykoupení a o dostiučinění.
VYKOUPENÍ
Starý zákon popisuje stvoření člověka k obrazu Božímu. Člověk žil
v ráji, kde přebýval v Boží přítomnosti. Bůh mu požehnal, ale také
dal příkazy, které měl respektovat.
Jenže člověk Boha neuposlechl
a tak upadl do stavu hříchu, jehož
důsledkem je oddělení od Boha,
trápení, bolest a smrt. Z tohoto stavu se člověk nemůže vlastními sila-

mi dostat, a tak potřebuje, aby ho
někdo zachránil. Proroci Starého
zákona z Božího vnuknutí předpovídají příchod Spasitele, který má
člověka vykoupit z pádu do hříchu.
Nový zákon říká, že tím Spasitelem
je Ježíš, který prolitím své krve vymazal dlužní úpis, jenž svědčil proti nám (srov. Kol 2,14), a že dal svůj
život jako výkupné za mnohé (srov.
Mk 10,45). Tato metafora o vykoupení se snaží odpovědět na otázku: Jak nás Kristus zachraňuje
z hříchu? Z Písma se dozvídáme, že
je to Kristus, který vykupuje, způsob, jímž vykupuje, je jeho smrt
na kříži a důvod, proč vykupuje, je
hřích člověka. V Písmu však není
nikde řečeno, komu by Kristus měl
za hříšné lidstvo zaplatit výkupné.
Tato chybějící informace vedla
k různým spekulacím a k rozvoji
metafory o výkupném.

Origenes usoudil, že Kristus platil
svou krví výkupné ďáblovi, protože jemu se člověk zaprodal svým
hříchem. Podobně se vyjadřovali
i někteří církevní otcové a časem
vznikla teorie Satanových práv. Řehoř Nysský říká, že člověk se sám
prodal do otroctví ďáblu. Bůh ho
chce osvobodit, a protože může
jednat pouze spravedlivě a bez násilí, rozhodl se stát člověkem a nabídnout sebe jako výkupné za Satanovy vězně. Ježíš jako člověk
svým utrpením a smrtí vykupuje
Satanovy otroky, a proto, že je Bůh,
vítězí nad smrtí. Tato krásně sestavena myšlenková struktura však
obsahuje zavádějící nepřesnosti.
Totiž mohlo by se zdát, že Satan
jako by měl jakýsi skutečný oprávněný nárok na člověka, a Bůh by
musel tedy od něho člověka vykupovat, tedy uzavírat dohodu s ďáblem, který je svůdce, lhář a vrah.
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Proti teorii práv Satana se ostře postavil Řehoř Naziánský, který říkal,
že je nepřípustné domnívat se, že
by Bůh měl platit výkupné ďáblu.
Satan je zločinec, kterému patří
trest. Bůh by mohl lidem obyčejně
odpustit, než aby uzavíral dohodu
se Zlým. Ďábel jako „obchodní“
partner Boha je pro Řehoře Naziánského nepřípustný. Stejně tak
není pro něho přípustná myšlenka,
že by příjemcem výkupného měl
být Bůh Otec, který je láska a který
své tvory nedržel v zajetí.

upadl do nouze nebo do otroctví,
zasahoval a osvobozoval jej zaplacením dluhu nebo příslušné ceny.
Tento zásah ve prospěch postiženého byl právem a do určité míry
i mravní povinností příbuzného.

K dobru tvůrcům teorie práv ďábla je třeba přičíst, že žádný z nich
netvrdil, že by ďábel Ježíšovou krví
něco získal, spíše naopak Ježíšova
krev se pro Satana stala příčinou
jeho prohry.

Bůh se ke svému
lidu chová jako
někdo blízký, jako
otec, který projevuje
svým vyvoleným
milosrdenství.

Ke správnému uchopení pojmu
vykoupení je třeba si uvědomit,
kdo byl vykupitel v izraelské společnosti. Jednalo se o člověka,
který v případě, že jeho příbuzný

Hospodin ve Starém zákoně často
zasahoval jako vykupitel – např.
při vysvobození Izraelského národa z egyptského otroctví (srov. Ex
6,6-7). Bylo tím míněno, že Bůh se
ke svému lidu chová jako někdo

blízký, jako otec, který projevuje
svým vyvoleným milosrdenství. To,
že Hospodin v těchto případech
nikomu nic neplatil, je zcela zřejmé.
Stejně tak je třeba chápat vykoupení i v Novém zákoně. Sám Ježíš hovoří o své smrti jako o výkupném.
Ježíš svou smrtí na kříži připomíná
chování milosrdného Samaritána, který má soucit s člověkem,
jenž upadl do rukou lupičů. Ježíš,
Boží Syn, svým vtělením vstupuje do toho nejtragičtějšího stavu,
v němž se člověk nalézá – do stavu
smrti – a tam bere člověka za ruku,
aby ho uvedl do skutečného života. Titul vykupitel tedy ukazuje, že
Ježíš je pro člověka někým velice
blízký – otcem, bratrem, přítelem.
Pokud jde o placení, tak ani v podobenství o milosrdném Samaritánovi se lupičům nic neplatí, ale vynaložené peníze jdou na zajištění
prostředků potřebných k uzdravení zraněného. Cenu kříže bychom
tedy mohli chápat jako cenu nalezení a vyzvednutí člověka zprostřed smrti.
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DOSTIUČINĚNÍ
Druhým modelem interpretace Ježíšovy smrti na kříži je dostiučinění. Latinské „satisfacere“ znamená
doslova „učinit dost“. V římském
právu to znamenalo vykonat nebo
dát něco, co bylo poškozenou stranou považováno jako dostačující
náhrada za škodu či urážku.
Tento model o Kristově dostiučinění vypracoval sv. Anselm z Canterbury ve svém díle Cur Deus
homo (Proč se Bůh stal člověkem).
Východiskem jeho úvah byla velmi záludná otázka odpůrců víry,
v níž se říká, že pokud Bůh nemohl spasit lidstvo jinak než hanbou kříže, není všemohoucí; pokud ale mohl spasit lidstvo jinak,
a přece vybral bez vážného důvodu potupnou cestu kříže, není
moudrý. Při úspěšné obhajobě víry
musel Anselm prokázat rozumnost
Božího počínání a zároveň nepopřít Boží všemohoucnost a svobodu. Sv. Anselm hovoří o Božích právech a vysvětluje, že „každý, kdo
nevzdává Bohu čest, kterou je mu
povinován, upírá mu to, co je jeho,
a tak Boha zneuctívá; což je tedy
hřích. Dokud člověk nevrátí Bohu
to, co mu ukradl, zůstane na něm
vina. Ovšem nestačí pouze vrátit,
co bylo ukradeno, poněvadž zloděj musí vrátit víc, než ukradl, aby
tak nahradil způsobenou potupu,
a to je zadostiučinění (satisfactio),
které každý hříšník Bohu dluží.“ Anselm si dále všímá, že každý hřích
je urážkou nekonečného Božího
majestátu, a tedy je třeba poskytnout tomu úměrné dostiučinění,
tedy taktéž nekonečné hodnoty.
Z uvedeného vyplývá, že žádný
tvor není schopen Bohu poskytnout spravedlivé zadostiučinění.
Jedině Bůh může opravdu podat
dostiučinění nekonečné hodnoty,
avšak jenom člověk jako poškoditel je povinován poskytnout
náhradu za svou nedbalost o Boží
čest. Odtud sv. Anselm vyvozuje,
že pravý spasitel musí být zároveň
Bohem i člověkem.
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Anselm excelentně vyřešil obtížnou logickou otázku, dobře zapracoval do svých úvah fakt Boží
spravedlnosti, avšak jeho styl byl
příliš právnický a mohl svádět
k „teologii obchodu“. Jeho myšlenky byly časem deformovány
a chápany v duchu teorie zástupného trestu.
Teorie zástupného trestu vznikla
na základě textu proroka Izajáše,
kde se píše o Služebníku Hospodinově, který na sebe vezme důsledky našich vin (srov Iz 53,4-5),
a na základě novozákonních textů,
kde se říká, že Kristus vzal na sebe
naše hříchy (srov. Gal 3,13; 2 Kor
5,21; 1 Petr 2,24). Někteří autoři
došli podle nich k závěru, že Ježíš
na kříži byl Bohem stižen těmi tresty, které si zasloužil hříšník. Nejzřetelněji se tento způsob interpretace Kristova kříže projevil v učení
reformátorů, jako byli Luther, Kalvín a Melanchthon. Spasitelný význam kříže by podle této myšlenky
tkvěl v tom, že Otec si kvůli hříchu
lidí vylil svůj hněv na Syna.
Toto vysvětlení však stojí v rozporu
s evangeliem, kde se říká, že Otec
miluje svět (srov. Jan 3,16) a také
že Otec miluje Syna (např. srov. Jan
3,35; Jan 5,20). Vždyť Ježíše neukřižoval Otec, ale lidé, kteří nepřijali
nabídku spásy.
V Ježíšově kříži je spíše třeba vidět Hospodinovu lásku a věrnost
smlouvě s člověkem, která je vskutku silnější než smrt a jde až do krajnosti. A jestliže se tato láska a věrnost nezlomila ani tváří v tvář smrti
na Golgotě, potom to znamená, že
přemohla ten nejstrašnější z hříchů – ukřižování vtěleného Syna.
Takto byl přemožen i jakýkoliv jiný
hřích člověk a proto také neexistuje hřích, nad kterým by Boží láska
nebyla schopna zvítězit.
Kristův kříž není tedy rozhodně
zjevením Božího hněvu, ale Otcovy lásky k člověku.

totálně sebedaruje, čímž nás zároveň pozvedá k velké důstojnosti
Božího dítěte. Podobnou odpověď
očekává i od nás lidí. Je pravda, že
Bohu můžeme nabídnout pouze
svou ohraničenost tvora, avšak
můžeme mu být podobní v tom,
že na Boží sebedarování odpovíme
svým sebedarováním, když vším,
co jsme a co máme, se vydáme
Bohu. Tak bude nekonečná Boží
láska opětována lidskou konečnou
láskou adekvátním způsobem.

NAŠE ODPOVĚĎ
NA DAR SPÁSY
Když hovoříme o spáse, tak nám nejde jen o správné rozumové uchopení „teologického problému“.
Správným poznáním bychom
chtěli si uvědomit hloubku Boží
lásky k nám, která očekává naši
odpověď. Ano, od člověka se očekává odpověď. Bůh nám jde naproti jako první, ale člověk jakožto

Ať se ke mně nebojí
přiblížit duše slabá,
hříšná, i kdyby měla
víc hříchů, než je
na zemi písku, vše
se utopí v propasti
mého milosrdenství.
bytost obdařená svobodnou vůlí
musí k Boží nabídce spásy přidat
svůj souhlas. Krásně to vyjadřují
slova knihy Zjevení: „Hle, stojím
přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu
k němu a budu s ním večeřet a on
se mnou“ (Zj 3,20).
V tajemství Vtělení, jež vrcholí
na kříži, vidíme, že Bůh se člověku

Ježíš Kristus, který je pravý Bůh
a pravý člověk, v sobě uskutečnil
obojí: Jako Bůh zjevil lidem sebedarující lásku Boží a jako člověk
na ni dokonale odpověděl. Další
krok je na člověku, tedy na nás,
abychom se k Ježíši přimkli a spojili se s ním v sebedarování Otci.
Prvním člověkem, který se Bohu
dokonale sebedaroval, byla Panna
Maria. Ona je prvním vykoupeným
člověkem, protože ji Ježíš předvykoupil darem Neposkvrněného
početí. Ji si jako členové Rytířstva
Neposkvrněné volíme za učitelku
dokonalého přimknutí ke Kristu
a sebedarování Bohu.
Boží volání člověka zraněného
hříchem zní stále dějinami a v dnešní době k nám přichází např. prostřednictví sv. Faustyny. Ať jsou
následující Ježíšova slova z jejího
deníčku pro nás povzbuzením
k naší velkorysé odpovědi: „Toužím
po důvěře svých tvorů, povzbuzuj
duše k velké důvěře v mé bezedné
milosrdenství. Ať se ke mně nebojí
přiblížit duše slabá, hříšná, i kdyby měla víc hříchů, než je na zemi
písku, vše se utopí v propasti mého
milosrdenství“ (Deníček č.1059).
Použitá literatura:
[1] Pospíšil, Ctirad Václav: Ježíš z Nazareta Pán a Spasitel. Krystal OP, Praha
2000.
[2] Sesboüe, Bernard: Bóg Zbawienia.
Wydawnictwo „M“, Kraków 1999.
[3] Kowalská, Faustyna: Deníček, Boží
milosrdenství v mé duši. KNA, Kostelní
Vydří 2008.
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LÁSKU PŘIJÍMAT, LÁSKU
DAROVAT
Manželství jako cesta vykoupení
text: Jitka Navrátilová
Stále častěji slýcháme v souvislosti s manželstvím otázku, k čemu je vůbec dobré. Proč bychom měli ještě
dnes uzavírat manželství, když partnerský život bez manželské smlouvy je v mnoha ohledech výhodnější?
Nezřídka se setkáváme s lidmi, kteří vyjadřují despekt vůči manželství, který může přecházet až k jeho pohrdání. Tyto postoje mne proto vedou k hlubšímu zamyšlení se nad podstatou manželství a hledání odpovědi na to, zdali je vstup do manželství již přežitkem nemajícím pro dnešního člověka význam, který naopak
způsobuje to, že činí člověka nešťastným, neboť mu neumožňuje žít ve svobodě, jakou by si představoval.
Zamlženost významu manželství
a neporozumění jeho podstatě považuji v dnešní době, kdy se setkáváme s řadou různých pohledů na člověka, za zvlášť důležité. Zdá se totiž,
že různorodost pohledů nepřispívá
k hlubšímu porozumění sobě samému, nýbrž vede k tomu, že si člověk
přestává sám sobě rozumět, čímž
zažívá řadu nejistot a zmatků. To se
odráží i v jeho nejistotě vztahující se
k chápání manželství. Jsme svědky
bouřlivých názorových střetů o to,
jaké formy rodinného uspořádání
jsou legitimní. Lze však podstatu
manželství vyvozovat ze zmatků lidí,
kteří se sami utápí v nejistotě? Nebo
má snad manželství daleko hlubší
transcendentální přesah, od jehož
podstaty bychom je měli posuzovat? Právě konfrontace s často velmi
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překvapivými návrhy vyvolává potřebu ujasnění si, co je základem našeho lidského bytí a co nám to říká
o významu a podstatě manželství.
Jako křesťané nejsme však odkázáni
na tápání různých názorových proudů a ideologií, ale můžeme se opřít
o biblické sdělení o Božím plánu
s člověkem. V tomto ohledu považuji za stěžejní dílo Teologie těla od nedávno svatořečeného Jana Pavla II.,
které může zásadním způsobem
přispět k znovuobjevení a uvědomění si krásy a vznešenosti manželství, jak bylo zamýšleno v prvotním
Stvořitelově plánu. Tento světec, jež
je také označován za papeže rodin,
nám s hlubokou biblickou moudrostí a citlivostí vůči každodenní realitě
rodinného života odhaluje krásu
prvotního Božího plánu s člověkem

v oblasti důstojnosti tělesné lásky
a rodičovské odpovědnosti.
POVOLÁNÍ ČLOVĚKA
K LÁSCE
Jan Pavel II. nám znovu předkládá
biblický příběh o stvoření a ukazuje,
že Bůh, který je láska, tvoří člověka
ke svému obrazu, čímž i jeho povolává k lásce (srov. [4], č. 221). Člověk
tak v sobě nosí otisk lásky Nejsvětější Trojice, kde Otec věčně plodí
Syna, tím, že sám sebe dává Synu;
Syn pak lásku Otce přijímá a vděčně
dává sám sebe Otci; láska, kterou
sdílejí, je Duch Svatý (srov. [2], str.
15). Podstata Lásky je tedy její věčné sdílení projevující se vzájemným
darováním a přijímáním lásky. Láska
Nejsvětější Trojice nezůstala uzavřená, ale rozšířila se na člověka a v něm

Foto: http://www.wga.hu

TÉMA: TAJEMSTVÍ SPÁSY

Stvoření Adama, Michelangelo Buonarroti, Sixtinská kaple, Vatikán
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na celé stvoření. Otisk Boží v člověku
tedy obsahuje věčnou výměnu lásky, jejímž předpokladem je svoboda.
Člověk se tak stává jediným tvorem
na zemi, kterého Bůh chtěl „pro něho
samého“ ([3], č. 24). V tomto obdarování člověka Bohem je člověk zván
jedinečným způsobem k účasti
na životě s Bohem.

Foto: http://www.wga.hu

OBJEVENÍ VÝZNAMU TĚLA
Povolání k lásce se zvláštním způsobem projevuje právě ve vztahu
muže a ženy spojených v manželství. Jan Pavel II. říká, že Bůh povolání milovat, vepsal do našich těl, když
nás stvořil jako muže a ženy. Ukazuje
na to, že existuje pevné pouto mezi
tajemstvím stvoření jako daru, který
vyvěrá z lásky, a stvořením člověka
jako muže a ženy v celé pravdě jejich
těla a jejich pohlavnosti (srov. [1],
str. 79). Boží pravda o člověku je tak
zjevena v lidském těle. „Tělo, a pouze ono, je schopno učinit viditelným,
co je neviditelné: duchovní a božské.
Bylo stvořeno, aby přenášelo do viditelné skutečnosti tajemství skryté
od věčnosti v Bohu, a tak bylo jeho
znamením“ ([1], str. 100–101). Tělo
nám umožňuje „vidět“ duchovní
skutečnosti, a dokonce věčné tajemství skryté v Bohu. „Lidské tělo spolu
se svou pohlavností, tedy mužstvím
i ženstvím, je-li nahlíženo v tajemství
stvoření, tedy nejen dílčím pohledem
plodnosti a plození, jak se děje v řádu
přírody… v sobě zahrnuje schopnost
vyjádřit lásku: právě tu lásku, kterou se
člověk jako osoba stává darem…“ ([1],
str. 82). Schopnost vyjádřit vzájemnou lásku v původním Božím záměru označuje Jan Pavel II. jako snubní
povahu těla, což znamená vzájemné
výhradní, úplné, trvalé a upřímné sebedarování.

„řeči těla“ v té nejhlubší a nejintimnější sféře svého bytí. Jan Pavel II.
říká: „Muž tak při oblažujícím setkání
nachází ženu a ona nachází jeho. Tímto způsobem přijímá její niternost; přijímá ji tak, jak byla Stvořitelem chtěna
„pro ni samu“, jak je ustanovena v tajemství obrazu Boha skrze své ženství;
a naopak ona přijímá jeho týmž způsobem, jak byl Stvořitelem chtěn „pro
něho samého“ a jím ustanoven skrze
své mužství“ ([1], str. 84).
Pokud se žena muži daruje ve smyslu Stvořitelova záměru a muž ji příjme rovněž v tomto záměru „pro ni
samou“ skrze její lidství a ženství, pak
žena nachází sama sebe ve vlastním
darování se. Jestliže žena je mužem
přijata v pravdě svého lidství a realitě svého těla a ženství, dospěje
do vnitřní hlubiny a k plnému pochopení a vlastnění sebe sama. Jan
Pavel uvádí, že „nalezení sama sebe
ve vlastním daru se stává pramenem
nového darování sebe“ a pokračuje,
„vzájemné dávání a přijímání daru
se navzájem pronikají, takže samo
darování se stává přijímáním a přijetí se přeměňuje na darování“ ([1],
str. 93). Jestliže muž přijímá ženu,
která mu byla v tajemství stvoření
„dána“ v plné pravdě jejího ženství,
pak i on je obohacen, a to nejen skrze tu, která se mu odevzdává skrze
svou osobu a ženství, ale také tím,
že daruje sám sebe v plné pravdě
své osoby a mužství. „Darování ze

strany muže jako odpověď na darování se ženy se pro něho stává obohacením. Vždyť v tom se ukazuje téměř
specifická podstata jeho mužství, které skrze skutečnost těla pohlaví dosahuje intimní hlubiny vlastnění sebe
samého, díky němuž je schopen sám
sebe dávat a přijímat dar druhého“
([1], str. 94).
Na tomto místě je třeba zdůraznit
základní předpoklad sebedarování,
kterým je svoboda. Ta je zde chápána především jako ovládání sama
sebe, vlastnění sebe a jenom díky ní
může člověk v lásce darovat sebe.
Tímto vzájemným darováním sebe
skrze tělo se tak muž a žena stávají
těmi, kým je Bůh zcela jedinečným
a neopakovatelným způsobem
stvořil skrze svou věčnou lásku
a chtěl mít pro ně samé. A oni takto
nalézají a naplňují hluboký smysl
svého bytí a vlastní existence. Koncilní dokument Gaudium et spes
o tom říká, že „člověk může sám sebe
plně nalézt jen v opravdovém darování sebe samého“ ([3], č. 24).
Skutečnost vzájemného sebeobdarování ve svobodě lásky je zachycena
v manželském slibu, kde se praví: „Já
(…) odevzdávám se tobě (…) a přijímám tě za manžela(ku). Slibuji, že ti
zachovám lásku, úctu a věrnost, že tě
nikdy neopustím a že s tebou ponesu
všechno dobré i zlé až do smrti; k tomu

MUŽ A ŽENA JSOU SOBĚ
DAREM VE SVOBODĚ LÁSKY
Člověk je tedy stvořen k tomu, aby
v sobě uskutečnil dar, a tím i zviditelnil Původce daru. V manželství se má
uskutečnit ona výměna lásky, která
je obrazem věčné výměny lásky Nejsvětější Trojice. V manželství se muž
a žena mají setkat prostřednictvím
Stvoření Evy, Michelangelo Buonarroti, Sixtinská kaple, Vatikán
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ať mi pomáhá Bůh.“ Přesto, že se v textu manželského slibu hovoří o odevzdání a přijetí mezi manžely, text
odkazuje na princip „věčné výměny
lásky“ Nejsvětější Trojice. Manželé
jsou povoláni k tomu, aby tuto výměnu lásky prokazovali sobě navzájem, ale zároveň je každý z nich zván
k osobnímu vztahu lásky k Bohu.

Pádem do hříchu člověk v sobě
zamlžil původní Boží obraz, který
ovšem nebyl zničen úplně. Boží Syn
svým Vtělením tento obraz Boží
v člověku obnovil a navíc člověka
obdaroval ještě vyšší důstojností,
než měl před ztrátou prvotní nevinnosti, protože spojil lidství se svým
Božstvím. Kristus svou věrností Otci
až k smrti uskutečnil v člověku lidskou odpověď na Otcův dar. Dnes
Kristus povolává hříchem zraněného člověka, aby v sobě objevil původní Boží záměr a s pomocí Ducha

Svatého vládl nad žádostivostí porušeného těla. Ukazuje, že vykoupení
těla vede cestou sebeovládání, které však nemá svůj zdroj ve vnějším
příkazu, ale v Duchem obnoveném
srdci. Člověk pak sebeovládáním
chrání snubní význam těla a zakouší
svou důstojnost, protože se dotýká
své nejhlubší podstaty, kterou získal
při stvoření.

Ježíš vykupuje
lidskou sexualitu
a přináší jí spásu.
Ale dělá to tak jako
se vším ostatním–
– prostřednictvím
kříže.
Raniero Cantalamessa

V tomto smyslu manželé, kteří
v Duchu usilují milovat toho druhého jako sebe, kteří sebeovládáním chrání důstojnost svou i svého
partnera, jdou cestou spásy, na níž
Kristus je jim oporou a zárukou plného vykoupení, které se uskuteční
na konci času.
Manželství se tak stává prostorem
a cestou k „vykoupení těla“ ([1],
str.119).

Foto: http://www.wga.hu

TRAGÉDIE ODMÍTNUTÍ
DARU LÁSKY
Člověk, přestože dostal možnost
účastnit se neustálé „výměny lásky“,
tím, že se nechal svést ďáblem k neposlušnosti Bohu, se od této lásky
vzdálil. Svatý Jan Pavel II. hovoří o prvotním hříchu člověka jako o zpochybnění daru. Muž a žena po něm
ztrácejí milost prvotní nevinnosti, což
se velmi výrazně projeví také ve vzájemném vztahu muže a ženy. Snubní charakter těla, jehož podstatou je
schopnost těla vyjadřovat lásku, jíž se
muž a žena stávají sobě darem a tak
naplňují hluboký smysl svého bytí
a vlastní existence, je narušen. Mezi
muže a ženu se dostává rozdělení
a… „dokonce jsou postaveni proti sobě
kvůli svému mužství a ženství“ ([1], str.
150). Člověk ztrácí vnitřní svobodu,
do srdce muže a ženy vstupuje žádostivost, která neustále ohrožuje
a narušuje schopnost jejich nezištného sebedarování; bere jim autenticitu
pravdy a tím způsobuje jejich odcizení sobě samým i sobě navzájem.
„Vztah daru se mění ve vztah přivlastnění“ ([1], str.158).

NÁVRAT K PŮVODNÍMU
PLÁNU
Zranění, která získal člověk zpochybněním Božího daru, pronikají
do všech oblastí jeho života, zvláště
pak bolestně zasahují oblast sexuality a rodiny. Člověk přestává rozumět
sám sobě, antropologickou pravdu
o sobě zjevenou v Písmu odmítá
a namísto ní si tvoří nové interpretace, které jen prohlubují propast mezi
prvotní nevinností člověka a jeho
stavem hříšnosti. Ďábel se stále dívá
na člověka se závistí a snaží se o úplné zničení Božího obrazu v něm. Jan
Pavel II. odkazuje na to, že náš nepřítel není hlupák. On ví, že tělo a sex
mají hlásat božské tajemství. Z jeho
perspektivy je třeba toto hlásání
umlčet. Mužům a ženám je třeba zabránit, aby ve svých tělech poznávali
Boží tajemství. Boj o duši člověka se
tedy svádí na poli pravdy o jeho těle
([2], str. 19).
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PŘIJETÍ VÝZVY
V tomto světle pak otázky po smyslu manželství otevírají zcela nové
dimenze porozumění. Manželství
již nemůže být chápáno jako něco
zbytečného, co postrádá význam.
Má-li člověk dojít k vykoupení svého těla, musí odkrývat a objevovat
prvotní pravdu o sobě samém,
která spočívá ve svobodě lásky přijímat a darovat lásku, teprve v níž
nalezne také smysl a význam manželství.

velmi náročná, je to cesta jediná, jinak se mine s cílem, ke kterému byl
povolán.

Že to není jednoduchý úkol, vidíme každý sám v naší každodenní
realitě. Nicméně přestože je cesta
návratu k naší prvotní nevinnosti

Svatý Jan Pavel II. nás za svého
života velmi často povzbuzoval
svým zvoláním „Nebojte se!“. Nebojme se tedy vydat na cestu hle-

Abychom se na ní neztratili a měli
jistotu správného směru, hledejme
pravdu o sobě samých v Božích záměrech, jak nám On sám zjevil. Následování této pravdy je nezbytné
nejenom pro nás, ale je jí tolik zapotřebí i lidem, kteří doposud neobjevili krásu a vznešenost pravdy
o člověku jako muži a ženě.

dání a následování pravdy o sobě
samých, neboť je to cesta, která
vede k vykoupení.

Použitá literatura:
[1] Jan Pavel II.: Teologie těla. Praha, Paulínky, 2012.
[2] West, Ch.: Teologie těla pro začátečníky.
Praha, Paulínky, 2010.
[3] Gaudium et spes, pastorální konstituce
2. vatikánského koncilu o církvi v současném světě. (Dokumenty II. vatikánského
koncilu. Kostelní Vydří, KNA, 2002.)
[4] Katechismus katolické církve. Praha,
Zvon, 1995.

ZNAMENÍ JISTOTY
Zmrtvýchvstání Páně dovršuje naše vykoupení

Foto: http://digilander.libero.it/

text: Radomír Malý
Již od osvícenských dob se objevují
názory, že zprávy o Zmrtvýchvstání Ježíše Krista, jak je podává Nový
zákon, jsou dobovými legendami,
které prý vznikly z pouhého přesvědčení Pánových učedníků, že
On, Ježíš Nazaretský, i když zemřel
na kříži, žije ve skutečnosti dále ve
svém díle, které vykonal, z hrobu ale
přitom nevstal.
V našem časopise jsme už mnohokrát psali, že realitu Zmrtvýchvstání
dokazují očití svědkové prázdného
hrobu a zjevování se vzkříšeného
Pána, kteří pro pravdivost tohoto
svědectví položili svůj život. Apoštol
sv. Pavel nicméně obrací zřetel ještě
k jinému úhlu pohledu: „Nevstal-li však Kristus z mrtvých, marné je
kázání naše, marná i víra vaše…“
(1 Kor 15,14). Věřím-li, že Kristus
svou smrtí na kříži umožnil člověku
dosáhnout věčnou spásu a radostný
život ve společenství s Bohem, ale
nevěřím v reálný fakt jeho vzkříšení
z hrobu a zjevování se učedníkům
v oslaveném těle, potom i má víra
v Ježíšovu spasitelnou oběť na kříži

postrádá jakýkoliv podklad. Stává se
tak jenom hypotézou, domněnkou,
která nakonec vyústí v pouhý obdiv
vůči Ježíši, jenž obětoval svůj život
z lásky k druhým.
To je ale trochu málo. Ježíš zemřel
na kříži jako zločinec, i když byl zcela
nevinný. Jak si ale přitom můžeme
být jisti, že nebeský Otec tuto jeho
oběť přijal? Ano, můžeme tehdy,
jestli Bůh potvrdí toto naše přesvědčení nějakým znamením shůry. To
skutečně přišlo ve formě prázdného
hrobu a Kristova oslaveného těla.
Trojjediný Bůh dokázal oprávněnost
naší naděje, že život člověka umírajícího v milosti posvěcující má své
pokračování na věčnosti v trvalém
štěstí a radosti tím největším novozákonním zázrakem – vzkříšením
ukřižovaného Ježíše z hrobu. On,
Boží Syn, Kristus vzkříšený z mrtvých
„už neumírá, smrt nad ním již nemá
moci…“ (Řím 6,9).
A jako logický důsledek Kristova
zmrtvýchvstání sv. Pavel dále uvádí:
„Neboť to, že zemřel, zemřel hříchu

jednou provždy, že však žije, žije
Bohu. Tak i vy mějte za to, že jste mrtvi pro hřích, živi však pro Boha v Kristu Ježíši Pánu našem…“ (Řím 6,9-10).
Fakt Kristova zmrtvýchvstání tak poskytuje katolickému křesťanu maximální jistotu, že když žije v milosti
posvěcující a v tomto stavu zemře,
očekává ho nový život ve společenství s Pánem nebe a země, s Pannou
Marií, anděly a svatými, život dokonalejší, plnější a radostnější, než je
ten pozemský. Život, který stál našeho Spasitele těžko představitelnou
míru utrpení na Kalvárii, ale byl dovršen jeho slavným vzkříšením a oslaveným tělem, jež nikdy neumírá.
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Božský Spasitel to neměl se svými
apoštoly a učedníky lehké – a to
nejen před svým umučením, ale
i po zmrtvýchvstání. Pořád byli v zajetí svých ryze přízemních představ
o politickém Mesiáši, který jim dá
vysoké postavení, bohatství a moc.
To se nezměnilo ani poté, když uviděli prázdný hrob a Ježíš se jim zjevil
v oslaveném těle.

vnitřní postoj učedníků.
To by nikdo tak precizně
zkonstruovat
a vymyslet nedokázal. Zde platí slova
J. J. Rousseaua: „Vynálezce byl by tu větší než
hrdina.“ Ano, apoštolé
a učedníci se opravdu zaradovali, když zjistili, že hrob
je prázdný a oslavený Kristus
se jim zjevil. Uvěřili v tento zázrak, neboť nemohli popřít realitu.
Jenže jaká byla jejich radost? Sv. Lukáš
ve zprávě o Ježíšově nanebevstoupení mj. uvádí: „I tázali se ho ti, kteří se
shromáždili:‚Pane, v tomto čase obnovíš království pro izraelský národ?’“ (Sk
1,6). Kristovi věrní, když zjistili, že jeho
zmrtvýchvstání je skutečností a nikoli
bláznivou fantazií žen, jak se původně
domnívali, se opravdu zaradovali, neboť si nejspíš řekli:„Tak, teď to konečně
začne…“ – a netrpělivě očekávali, kdy
jim vzkříšený Pán dá do rukou meče

JEN V SÍLE MILOSTI JSME
SCHOPNI CHÁPAT
text: Radomír Malý
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Sv. Jan říká, že učedníci, když poprvé
spatřili vzkříšeného Pána, „se zaradovali“ (Jan 20,21). Také sv. Lukáš potvrzuje, že apoštolé, když se jim v neděli
po vzkříšení Spasitel ukázal, dali najevo svou „radost“ (Luk 24,41). Jak je
ale potom možné, že sv. Matouš píše
tyto věty: „Jedenáct učedníků odešlo
pak do Galileje na horu, kam jim Ježíš přikázal. Když ho uzřeli, poklonili
se mu, někteří však pochybovali…“
(Mat 28,16-17)? I z konstatování sv.
Petra „jdu lovit ryby“ poté, co apoštolé odešli po zmrtvýchvstání Pána
do Galileje (Jan 21,3), lze vycítit jakési
zklamání. Jako by apoštolé propadli
skepsi ve stylu „ten vzkříšený Ježíš
nám vlastně nepřináší to, co chceme,
proto se raději vrátíme ke svému původnímu rybářskému povolání…“.

a biče a povede je na Kaifáše a Piláta,
aby jim dokázal svoji nadpřirozenou
moc, svrhl tyto darebáky a dosadil je,
prosté rybáře, na vedoucí místa. Jenže
on, zmrtvýchvstalý, se k tomu „vůbec
neměl“. Když se jim zjevoval, tak pořád
mluvil jenom o Božím a nikoli pozemském království, o příchodu Ducha
Svatého, o moci odpouštět hříchy,
kterou jim dal apod. Místo toho, aby
využil jejich přítomnosti v Jeruzalémě
a spolu s nimi „vzal útokem Pilátův
hrad Antonia a palác velekněží“, je
posílá do Galileje, odkud pocházeli.
Takhle přece Mesiáš nejedná! Co když
to není on, co když jeho tělo bylo
opravdu někým ukradeno a jim se
zjevuje nějaký mág nebo dokonce zlý
duch, aby je zmátl? Takové myšlenky
jim nejspíš kroužily hlavou.

Tato zdánlivě rozporná sdělení evangelistů přímo geniálně vystihují

Proto potřebovali Ducha Svatého. Jen v síle jeho spalujícího ohně

mohli plně pochopit, jakého druhu
je království, o němž Mistr tak často
hovořil. Ne, není to království s prioritou pozemských zájmů, blahobytu
a moci, ale království ducha s prioritou úsilí o nadpřirozený vztah s Bohem, o duchovní a mravní růst. Není
to království, kde platí věta, připisovaná anglickému filozofu Thomasi
Hobbesovi „primum vivere, deinde
philosophare“ (napřed žít, potom
filozofovat), které dal ve 20. století
německý dramatik Berthold Brecht
vulgární formu „zuerst fressen, dann
die Moral“ (napřed žrádlo, potom
morálka). V Kristově království je
prioritou život pro věčnost, který
není ani filozofováním, ani moralizováním, nýbrž růstem v lásce k Bohu,
jenž mne stvořil, vykoupil a posvětil.
Teprve od tohoto vztahu se odvíjí
můj mravní život, můj názor na dění
ve světě a všechno ostatní, ano, i starost o uživení sebe a rodiny. Aby toto
apoštolé a učedníci Páně pochopili,
musel sestoupit Duch Svatý.
Kroutíme nevěřícně hlavou, jak
mohli být učedníci Kristovi tak „natvrdlí“. Vždyť přece prožili s Pánem
tři roky života – a přesto mu nerozuměli, nepochopili, co vlastně chce
a o co mu jde! Jenže jsme my lepší? Také se s Pánem stýkáme takřka
denně v modlitbě a ve mši svaté.
Ale ruku na srdce, o co ho prosíme?
Co stojí v popředí našich modliteb?
Naše osobní zájmy a starosti, nebo
snaha o růst lásky k němu a o to,
aby byl uctíván a oslavován na celém světě? Jsme-li objektivní, tak
musíme pokorně přiznat, že nejsme o nic lepší než jeho učedníci,
ba jsme spíš ještě horší. A tak jako
oni, i my potřebujeme naléhavou
pomoc Ducha Svatého, dárce milostí. Neboť to, že učedníci nakonec
po seslání Ducha Svatého všechno
pochopili, byla milost. Pouze v její
síle se jim konečně „rozjasnilo“, jinak
by k tomu nedošlo. To se týká i nás.
Jen milost Ducha Svatého může
způsobit, abychom poznali a přijali, v čem spočívá vykoupení a Boží
království. Pane, sešli svého Ducha
a dej nám svou milost!

Foto: Lawrence OP
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Homilie papeže Františka na kanonizaci
Jana XXIII. a Jana Pavla II., nám. sv. Petra
27. 4. 2014

PETR NAŠICH DNŮ

MĚLI ODVAHU
DÍVAT SE NA
JEŽÍŠOVY RÁNY

přeložil Milan Glaser, česká sekce Vatikánského rozhlasu
Jádrem této neděle, kterou končí Velikonoční oktáv
a kterou Jan Pavel II. ustanovil svátkem Božího milosrdenství, je pět oslavených ran Ježíše zmrtvýchvstalého. Ukázal je hned poprvé, když se zjevil apoštolům
večer prvního dne po sobotě, v den Zmrtvýchvstání.
Ten večer tam ale nebyl Tomáš, a když mu apoštolové
řekli, že viděli Pána, odpověděl, že neuvidí-li a nedotkne-li se oněch ran, neuvěří. Osm dní poté se ve večeřadle zjevil Ježíš mezi učedníky znovu, a Tomáš tam
byl také. Ježíš se obrátil k Tomášovi a vyzval jej, aby se
dotknul Jeho ran. A tehdy tento upřímný člověk, zvyklý ověřovat si vše osobně, poklekl před Ježíšem a řekl:
„Pán můj a Bůh můj!“ (Jan 20,28).
Ježíšovy rány jsou pohoršením pro víru, ale jsou také
potvrzením víry. Proto na Kristově oslaveném těle tyto
rány nemizejí, ale zůstávají. Jsou totiž trvalým znamením Boží lásky k nám a jsou nezbytné k víře v Boha.
Nikoli k víře v to, že Bůh existuje, ale k víře v Boha, který je láska, milosrdenství a věrnost. Svatý Petr s použitím Izaiášových slov píše křesťanům: „Jeho ranami jste
uzdraveni“ (1 Petr 2,24; srov. Iz 53,5).
Svatý Jan XXIII. a svatý Jan Pavel II. měli odvahu dívat
se na Ježíšovy rány, dotýkat se jeho probodnutých rukou a otevřeného boku. Neostýchali se Kristova těla,
nepohoršovali se nad ním a jeho křížem; nestyděli se
za tělo bratra (srov. Iz 58,7), protože v každém trpícím
člověku spatřovali Krista. Byli to dva odvážní muži plní
odhodlanosti Ducha Svatého a vydali církvi a světu
svědectví o Boží dobrotě a Božím milosrdenství.
Byli to kněží, biskupové a papežové 20. století. Poznali
jeho tragédie, ale nepodlehli jim. Mocnější v nich byl
Bůh, silnější byla víra v Ježíše Krista, Vykupitele člověka a Pána dějin; silnější v nich bylo Boží milosrdenství,
které se vyjevuje v těchto pěti ranách; silnější byla mateřská blízkost Mariina.
V těchto dvou mužích rozjímajících Kristovy rány a dosvědčujících jeho milosrdenství přebývala „živá naděje“, společně s „nevýslovnou a zářivou radostí“ (1 Petr

1,3.8). Naděje a radost, které Kristus dává svým učedníkům a které jim nic a nikdo nemůže odejmout. Velikonoční naděje a radost, které prošly palčivou zkouškou odříkání, sebezapření a přiblížení ke hříšníkům
až do krajnosti, do omrzení z hořkosti onoho kalichu.
Tuto naději i radost obdrželi oba papežové darem
od zmrtvýchvstalého Pána a v hojnosti je rozdávali
Božímu lidu, jehož věčného uznání se jim dostalo.
Touto nadějí a touto radostí dýchala první obec věřících v Jeruzalémě, jak podávají Skutky apoštolů
(Sk 2,42-47). Je to společenství, které žije podstatu
evangelia, totiž lásku, milosrdenství, v jednoduchosti
a bratrství.
A takový je obraz církve, který měl před sebou Druhý
vatikánský koncil. Jan XXIII. a Jan Pavel II. spolupracovali s Duchem Svatým na obnově a zdnešnění (aggiornamento) církve podle její původní fyziognomie,
kterou jí v průběhu staletí propůjčili svatí. Nezapomínejme, že právě svatí posouvají církev vpřed a umožňují její růst. Svoláním koncilu svatý Jan XXIII. prokázal
vnímavou poddajnost Duchu Svatému, nechal se vést
a byl pro církev pastýřem, vedeným vůdcem, vedeným Duchem Svatým. To byla jeho obrovská služba
církvi, a proto o něm rád přemýšlím jako o papeži, který byl poddaný Duchu Svatému.
Svatý Jan Pavel II. byl v této službě Božímu lidu papežem rodiny. On sám jednou řekl, že by chtěl být připomínán jako papež rodiny. S potěšením to zdůrazňuji
v souvislosti se synodem o rodině a s rodinami, synodem, při kterém nás on z nebe zajisté provází a podporuje.
Kéž se oba noví svatí pastýři Božího lidu přimlouvají za církev, aby v pastorační službě rodině během
těchto dvou let konání synodu byla poddajná Duchu
Svatému. Kéž nás oba učí nepohoršovat se nad Kristovými ranami a pronikat do tajemství Božího milosrdenství, které vždy doufá a vždy odpouští, protože
vždycky miluje.
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Obrácení herce ztvárňujícího roli Barabáše v Gibsonově „Umučení Ježíše Krista“
text: Natalia Podosek | překlad z fronda.pl -rm-

„V očích člověka, který za mne umíral, nebylo nenávisti ani sebelítosti. […] V tomto
pohledu jsem vypozoroval pouze klidné odevzdání se, dokonce souhlas, obrovský
rozsah lásky a péče o mě, o můj mizerný stav,“ vzpomíná Pietro Sarubbi na pohled
Ježíše, ztvárněného Jamesem Caviezelem při natáčení Umučení.
Pietro Sarubbi zahájil kariéru jako 18letý. Na počátku hrával v divadle, ale zanedlouho potom debutoval v italském kabaretu Zelling, následovně pak hrál
ve známých sitcomech Casa Vianello a Camera Caffe.
Kromě toho, jak vzpomíná, ho stále provázel pocit
nenaplněnosti: „Snad kdybych tak hrál u nějakého velikého režiséra, zmizela by ona frustrace?“ mnohokrát
si kladl tuto otázku. V jeho životě po letech úspěchů
nastala i bolestná doba, kdy na vlastní kůži zakusil, že
„světská sláva je polní tráva“, musel pracovat manuálně
v jedné dopravní firmě. Příčinou bylo náhlé přerušení
vztahů ze strany filmových producentů, aniž uvedli
jakýkoliv důvod. Později pracoval v různých profesích
a cítil se pořád jako „bengálský tygr zavřený v cirkusové
kleci pro podívanou“.
MLČÍCÍ BARABÁŠ
Jednoho dne zazvonil u něho telefon s nabídkou spolupráce ve filmu Mela Gibsona. „Hrál jsem totiž ve filmu
Philipa Maddena Kapitán Corelli, Mel Gibbon mne tam
viděl a zeptal se, jestli bych nechtěl hrát také v jeho
produkci. Vždycky v předchozích filmech jsem hrál
temné postavy, domníval jsem se tedy, že nejspíš půjde
o film typu „Bláznivá zbraň 5“. Údiv Pietra byl obrovský,
když se ukázalo, že nepůjde o žádnou kriminálku, nýbrž o film… o smrti Ježíšově. „Nepředstavoval jsem si,
že bych mohl hrát ve filmu o umučení Krista, protože
jsem se nacházel daleko od církve,“ vzpomíná Pietro
v jednom ze svých rozhovorů. Žil v nesvátostném man-
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želství, z něhož vzešly tři nepokřtěné děti, on sám ani
nepřijal svátost biřmování. Když se nadto dozvěděl, že
půjde o roli Barabáše, nebyl schopen skrýt své zklamání. „Když jsem se od Mela dozvěděl, že mám hrát ve filmu o umučení Pána, začal jsem se ptát ve své rodině,
kdo by tam mohl být významnou postavou. Na to mi
můj syn řekl, že Maria,“ vzpomíná s úsměvem Pietro.
„A má žena tvrdila, že určitě to bude role sv. Petra, protože se k ní hodím už kvůli svému jménu.“ A najednou
mu připadla role Barabáše, který mimochodem neřekl
ve filmu jediné slovo. To ovšm také znamenalo, že i zisky z účasti v produkci nebudou veliké. Mel Gibson, když
viděl, že Pietro není příliš spokojen s nabídnutou rolí,
mu vysvětlil, že nemá žádný význam fakt, že Barabáš
nic neříká, neboť to, co bude ve filmu nejdůležitější,
co se odehraje „uprostřed vzájemných pohledů postav”. A skutečně Pietro ve své scéně měl pouze krátkou
chvíli odpovědět pohledem na pohled Ježíšův.
BARABÁŠ S PIVEM V RUCE
„Normální film je natočen za 5, 6 týdnů, Umučení se
ale točilo celý rok. Každé scéně byla věnována mimořádná pozornost. Tak i scéna Barabáše, která trvá tři
minuty, se natáčela přes tři týdny,“ vzpomíná Pietro.
„V prvním týdnu jsem se choval tak, jako každý normální herec při natáčení. Byl jsem Barabášem s cigaretami, Barabášem s kávou, Barabášem s pivem v ruce.
Ale v jistém momentě nastoupil James Caviezel, hrající Ježíše,“ vzpomíná ve své knize Sarubbi. Na Pietra

Foto: http://blogs.odiario.com

STAČILO ŠEDESÁT VTEŘIN…
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od první chvíle udělal velký dojem. Herec hrající Ježíše vykonal před příjezdem na místo natáčení pouť
do Medjugorje. Celou tu dobu se velice modlil a denně se ráno účastnil mše svaté. „Později mi vysvětlil,
že bez sv. přijímání, bez přijímání Kristova Těla, by se
nebyl schopen identifikovat s rolí Ježíše,“ doplňuje Pietro. Od toho momentu i Sarubbi chtěl co nejhlouběji
proniknout do své role, a to až tak daleko, že provazy,
jimiž mu vojáci svázali ruce, se mu hluboko zadíraly
do kůže, až ze zápěstí tekla skutečná krev. Sarubbi se
měl podívat na Ježíše teprve ve chvíli, kdy pocítí, že je
„zasažen jeho pohledem“. „V tom jsem zcela poslechl
Gibsona. Když jsem sestupoval ze schodů, propuštěn
Pilátem, cítil jsem, že Ježíš se na mne dívá.“
„V JEHO POHLEDU BYLA STAROST O MNE“
Pietro Sarubbi, který jako Barabáš byl osvobozen místo Ježíše, si myslel, že v jeho očích spatří zlost, agresi,
hněv a nenávist… „Ale nenašel jsem v tom pohledu nic
z toho, co jsem očekával. V očích člověka umírajícího
za mne nebylo ani nenávisti, ani sebelítosti. Hloubka
toho pohledu mne přímo srazila z nohou. Očekával
jsem zlost, rozčarování, strach, hořkost, obviňování
a mnoho jiných projevů, které byly přirozené pro takto
těžce zkoušeného člověka, odsouzeného na smrt místo mne, ale nepozoroval jsem vůbec nic z toho. V tomto pohledu jsem nalezl pouze klidné odevzdání se,
dokonce souhlas, obrovský rozsah lásky a péče o mě,
o můj mizerný stav,“ vzpomíná Sarubbi. „Prožil jsem tisíce příhod, projezdil půl světa, aniž bych se ztratil, ale
teprve nyní se ztrácím v tomto laskavém pohledu.“
„TEPRVE TEĎ JSEM ŠŤASTNÝ”
Potom se mnohokrát zamýšlel, co vlastně bylo v tomto
pohledu, který tak nečekaně zasáhl jeho srdce. Vždyť
to byl jenom herec… Jak mohl tedy uvidět v jeho pohledu pohled Boha? „První záběr trval minutu. To bylo
velmi dlouho. Příliš dlouho na filmový záběr. Bylo to
kvůli tomu, že jsem úplně uvízl v tom prvním Ježíšově
pohledu,“ vypráví herec v rozhovoru pro Rozhlasovou
Čtyřku. „Mel Gibson prosil, abychom tuto scénku opakovali 50krát, 60krát, ale nikdy více jsem nepostřehl
tu sílu a hloubku Ježíšova pohledu, jako tomu bylo při
prvním záběru. Byl tu pohled vynikajícího herce, ale
nemohl jsem pochopit, jaký je rozdíl mezi tímto pohledem a dalšími pohledy. Po tomto zážitku jsem se bál
spát, bál jsem se temnoty, což bylo pro mne nesnesitelné. Ptal jsem se: Co se mi vlastně stalo?“
Zvláštní bylo také to všechno, co se dělo při premiéře
Umučení, která připadla na Popeleční středu r. 2004.
Pietro v rozhovoru pro týdeník „Niedziela” vyprávěl, že
taková slavnost je obvykle skvělou příležitostí pro herce, aby získali další atraktivní angažmá. Tentokrát ale
bylo všechno jinak. „Nikdo z nás nebyl po filmu ochoten hovořit s novináři. Každý měl sevřené srdce. Mu-

sím ještě dodat, že nikdo z nás předtím neviděl celý
film […]. Po filmu jsme ztuhli. Myslel jsem, že snad
uteču ze sálu, protože jsem nechtěl s nikým hovořit.
Herci buď plakali, nebo se objímali. Potom v úplné tichosti vyšli ven.“
Co se později stalo s Pietrem? Něco se zlomilo v jeho
srdci. Začal číst Písmo sv., nesměle chodil do kostela a sedával v poslední lavici. „Cítil jsem, že Kristus se
na mne pořád dívá, a to s velikou láskou. Míjely týdny,
měsíce, a já jsem byl s tím sám a neměl ponětí, co mám
dělat,“ vzpomíná Pietro.
Poskytl mnoho rozhovorů novinářům, protože ti byli
jedinými, kdo chtěli naslouchat vyprávění o jeho podivných zkušenostech. Ale pořád ho trápilo mnoho
otázek. Věděl, že už nemůže žít tak, jak dosud. A tehdy
vstoupil na jeho cestu kněz Gabriele Mangiarotti, jehož
zaujal jeden z jeho rozhovorů pro média. Po krátkém
rozhovoru jej pozval na setkání v okruhu přátel. Sešly
se osoby různého věku a Pietro byl čestným hostem. To,
co jej od samého počátku překvapilo, byla otevřenost
a vstřícnost, jaká vyzařovala z účastníků. Potom byla
taková setkání zorganizována ještě mnohokrát. Někdy
se uskutečnila, jak vzpomíná Pietro, ve velmi špinavých
místech, i jídlo tam bylo přímo nepoživatelné. „Ale atmosféra byla kouzelná, účastníci setkání šťastní. Napadlo mi, že mnoho mých bohatých známých z branže
chodí do prvotřídních restaurací […] a jedí ty kaviáry
a ústřice s nechutí. Nikdy ale nejsou ani z desetiny tak
šťastní, jako ti tady okolo mě v této nehezké místnosti
kolem stolu s nepoživatelnými pokrmy,“ vzpomíná Pietro. Na otázku, co jim dává tak obrovskou radost, dostával pokaždé jedinou odpověď: „Láska Kristova.“ To bylo
jeho první setkání s živou církví. „Od toho dne se můj
život diametrálně změnil. Před mým setkáním s Melem
Gibsonem se mi zdálo, že žiji ve světě ze zlata, ve světě
hvězd, luxusu, bohatství, krásných žen atd. Dnes vidím,
že to nebyl žádný svět ze zlata, pouze zlatá klec. Teprve
teď jsem šťastný,“ vyznává Pietro.
Chodil už do kostela, četl Písmo sv., ale stále se mu
nedostávalo jednoho – svatého přijímání. Nemohl přijímat Tělo Páně, protože již patnáct let žil v nesvátostném svazku. Teď, po dlouhé době, se rozhodl toto změnit. Předtím se bál svatby a dodatečně si namlouval, že
Maria, jeho žena, ji také nechce. Když jí řekl o svém rozhodnutí, tak se ukázalo, že ona už má vybrané svatební
šaty, jenom čekala na jeho souhlas. Když nyní vypráví
o svém obrácení, zdůrazňuje, že vzešlo z touhy srdce,
a ne z vnějšího nátlaku. „To není tak, že musíš změnit
svůj život, ale cítíš, že jej chceš změnit. Je to něco podobného, jako když jsme zamilovaní a často přitom
děláme úplně podivné věci. Ale to nám není na obtíž,
protože je děláme s radostí a chutí.“
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NALEZLA JSEM SVOU
DŮSTOJNOST
Svědectví o tom,
jak Kristus proměňuje nitro člověka

Foto: ID 29780501 © Vvvita | Dreamstime.com

vypráví: Magdalena Maria | překlad: br. Bohdan

Chtěla bych se s Vámi podělit o to,
co Bůh udělal v mém životě. Vnímám, že Bůh mi projevil velkou milost a udělal pro mě přímo zázraky.
Nejprve jsem ve svém životě zakusila zlo hříchu. Jako malá holčička
jsem byla sexuálně zneužita. Jako
dítě jsem nevěděla, oč jde, ale
celou tu tíhu zla jsem pochopila
později. Je to takový druh zla, které zraňuje oběť dvojím způsobem.
Po prvé, když se to děje, a podruhé pak v pocitu viny a pohrdáním
sama sebou. Nenáviděla jsem sebe
samu a odmítla jsem své ženství
se vším, co je s ním spojeno. Tento
pocit sebepohrdání byl tak silný,
že již na základní škole jsem uvažovala o sebevraždě. Zadržoval
mě od ní jen nedostatek odvahy.
Toužila jsem usnout a již se nikdy
neprobudit. Cítila jsem jako bych
byla okradená o důstojnost.
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K tomu všemu se začaly projevovat zdravotní problémy se zrakem.
Stále hůř jsem viděla. Když jsem
ve druhé třídě musela nosit brýle,
tak v šesté třídě jsem již nepřečetla
knihu bez lupy. Brýle, které jsem
nosila, byly doslova jak „sodovkáče“, což bylo důvodem, že jsem se
často stávala terčem výsměchu.
Moji vrstevníci, zvláště chlapci,
na mně často páchali psychické
násilí a občas i fyzické.
Nechápala jsem, proč se tak děje,
ale nadávky a výsměch způsobily, že jsem se začala s nimi ztotožňovat – když tak říkají, tak asi
taková jsem. Doma jsem nikomu
nic neřekla, protože tam byly jiné
problémy. Rodiče se šíleně hádali
s babičkou, bratři mě považovali
za nemehlo… Takto jsem dospívala v přesvědčení, že všechno má
větší právo žít než já, dokonce i ten

nejodpornější červ měl větší důstojnost než já. Cítila jsem se zcela
osamělá.
A právě do tohoto mého bahna se
nestyděl přijít sám Bůh. Vstoupil
pomalinku a s velkým citem. Poslal

A do tohoto mého
bahna se nestyděl
přijít sám Bůh.
Vstoupil pomalinku
a s velkým citem.
mi do cesty dobré lidi, kteří mi ukázali, co znamená přátelství, a kteří
mi ukázali, že nejlepším přítelem
je Bůh. Dříve jsem nevěděla, co to
znamená živá víra. Věřit pro mne
znamenalo jít v neděli do kostela,
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ale nikdo mi nevysvětloval, proč
tam jdeme. V kostele jsme měli
krásně sepjaté ruce, dokonce jsme
i zpívali, ale doma byl hněv, zlost,
nadávky, násilí slovní i fyzické. Nemělo to nic společného s vírou,
k níž jsme se připojovali nedělní bohoslužbou. Nepamatuji si,
aby mi někdo z naší rodiny mluvil
o Bohu, že on je láska a dobro, že
on je skutečně živý.
Ale Bůh si mě našel. Během studií jsem se účastnila duchovních
obnov se studenty a učila jsem se
otevírat lidem. S údivem jsem zjistila, že pomalu začínám akceptovat sebe sama, své ženství, dokonce i zrakové postižení. Stále jsem
se však potýkala s nízkým pocitem
vlastní hodnoty a s mnohými komplexy. Ale Bůh už v mém životě působil, jen já jsem to pořád nemohla
pochopit, že je to on. Smýšlela
jsem o něm jako o člověku. Kdo
by mě mohl mít rád takovou, jaká
jsem? Nikdo! A už určitě ne Bůh,
který je krásný a dokonalý. To není
možné, aby se snižoval k takové ošklivosti, kterou jsem já.
Po škole jsem se vdala. Manžel mi
často říkával něžná slova, že jsem
krásná a že mě miluje, ale já jsem
tomu nedokázala úplně uvěřit.
Před třemi lety se můj vztah k Bohu
stal velmi živým a byl to začátek
mého obrácení. Tehdy jsem Bohu
řekla poprvé v životě s plným uvědoměním si svých slov: „Ano, zvu
tě do mého života.“ Bylo to na duchovní obnově s Jamesem Manjackalem. Řekla jsem Ježíšovi, že je
mým jediným Pánem, a odevzdala
jsem mu celý svůj život od okamžiku početí až do dneška.
Tehdy se začalo mé krásné a dech
beroucí dobrodružství s Ježíšem.
Zakusila jsem, jak mě Ježíš vnitřně uzdravuje z mých zranění,
z těch, co jsem si uvědomovala, ale
i z těch téměř nepostřehnutelných.

Bůh přesně věděl, jak jsem přecitlivělá, a jemně se dotýkal mých bolavých míst. Vlastně mám dojem,
že mě uzdravuje stále a s tou svou
krásnou jemností a ujištěním o své
nesmírné lásce.
Dnes je pro mě velkým Božím zázrakem skutečnost, že se mohu
klidně dívat do zrcadla, bez pocitu ošklivosti a dokonce naopak
– vidím v zrcadle krásnou ženu
(dokonce i ráno :)). Je to zázrak, že
jsem přijala své ženství, které se
pro mě stalo zdrojem radostí, které
prožívám na mnoha rovinách.
Vnímám jako zázrak to, že se dostávám z komplexů týkajících se
vzhledu, charakteru, chování. Dříve mé sebehodnocení bylo závislé
na hodnocení jiných lidí, nyní mi
Ježíš Kristus ukázal mou hodnotu
a znovu vybudoval mou důstojnost. Jak je to nádherné a mimořádné, cítit svou hodnotu a důstojnost. Dříve jsem o tom vůbec
neměla ponětí!
Ježíš se svým uzdravením vstoupil do všech oblastí mého života.
Do mé rodiny – vztahy se významně zlepšily; do vztahu k manželovi – začala jsem manželovi mnohem více důvěřovat a více se
mu otevírat. Ježíš vstoupil také
do mých vztahů k jiným lidem –
osvobodil mě od potřeby cítit se
dobře hodnocenou, nyní mohu
být svobodně sebou. Můj nejlaskavější Bůh vstoupil především
do mého vztahu ke mně samé. Ten,
který mě přitáhl k sobě, naučil mě
akceptovat sebe.
Mohu říci, že jsem to stále já a zároveň už nejsem já. Moje fyzická
stránka se nezměnila – dále mám
slabý zrak jako dříve, ale už netoužím po uzdravení očí, protože už to
ke štěstí nepotřebuji. Nyní toužím
po Bohu! Bez dobrého zraku se dá
žít, ale bez Boha to možné není!

KDO JSI?
 Vítej, moje malá… proč pláčeš?
 Odkud víš, že pláču, vždyť slzy
nejsou vidět?
 Slyšel jsem, jak pláče tvé srdce.
 Jak je to možné, vždyť tě neznám?
 Znám tě už dlouho, byla jsi
malým dítětem. Řekni mi, co se
stalo, jsi celá poraněná, máš tolik
modřin.
 Lidé mi ublížili.
 Moje malá… prosím, vylez z té
skuliny, v níž se schováváš, a pojď
ke mně, rád bych ti pomohl.
 Bojím se a nevěřím ti. Možná i ty
mi chceš ublížit.
 Tak víš co, já půjdu k tobě.
Podívej, já mám také rány.
 Ano, vidím. A ty, proč máš ty rány?
 Moje malá… bojoval jsem o tvůj
život. Zvítězil jsem.
 Cože? Ty jsi za mně bojoval? Proč?
 Přijdu ještě trochu blíž a řeknu
ti to. Od okamžiku, když jsem
tě uviděl, zamiloval jsem
si tě, k šílenství. Ty jsi však
neodpovídala na mou lásku,
přestože jsem byl u tebe stále.
Když jsi trpěla, trpěl jsem s tebou.
Až konečně přišel okamžik konce
toho, kdo ti ubližoval. Byl svržen
na dno dna.
 Takže mi už nikdo neublíží?
 Ne, moje malá… nikdo ti neublíží,
pokud se přitiskneš ke mně.
 Nikdo nikdy se mnou nemluvil
s takovou láskou. Moc bych
chtěla tě obejmout, ale nemám
sil. Mohl bys ty obejmout mě?
 Ano, moje malá… Jsem u tebe.
 Ó, jaké teplo mě zalilo. Ó, jaký
pokoj a jistota tvé lásky. Moje
srdce tluče stejně jako to tvoje.
Řekni mi, kdo jsi?
 Jsem Ježíš, moje malá…
 Ježíš, Ježíš, Ježíš…
Ježíši, můj Spasiteli, miluji tě.
 I já tě velmi miluji, moje malá…
Magdalena Maria
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120. výročí narození blahoslavené Marie Restituty, mučednice,
100. výročí od jejího vstupu do řádu Františkánek křesťanské lásky.
text: Karel Pažourek
V neděli 4. května 2014 byla v husovickém kostele Nejsvětějšího Srdce
Páně v Brně sloužena mše svatá
na oslavu rodačky, která pro svoje
náboženské přesvědčení podstoupila krutou smrt. Bohoslužby se
zúčastnili i poutníci z Rakouska a
Německa. (Reportáž je možné najít
na http://mujweb.cz/dcbl/)
Narodila se v Brně-Husovicích
1. května 1894 jako šestá ze sedmi
dětí v rodině obuvníka Antonína Kafky a Marie rozené Stehlíkové. V kostele v Brně-Zábrdovicích byla pokřtěna jménem Helena. Brzy nato
se rodina Kafkova odstěhovala
do Vídně-Brigittenau, kde byly lepší
vyhlídky na živobytí. Ve svých jedenácti letech přijala Helena v kostele
sv. Brigitty první svaté přijímání
a později také svaté biřmování. Byla
krátce služkou, nějakou dobu prodávala v trafice, potom našla práci
v nemocnici ve Vídni-Lainzu jako
pomocná ošetřovatelka. Tam pracovaly řádové sestry Františkánky křesťanské lásky. Jejich laskavé zacházení
s pacienty působilo na Helenu tak silně, že 25. 4. 1914 vstoupila do jejich
řádu a dostala jméno Marie Restituta.
Rok byla aspirantkou, vzdělávala se
a vyzkoušela si život v klášteře ve vídeňské ulici Hartmanngasse. (Proto
se sestrám často říká Hartmanky.)
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Svoji službu v nemocnici v Neukirchenu a později znovu v Lainzu hluboce prožívala a vykonávala tělem
i duší. V roce 1919 nastoupila na operační sál v nemocnici v Mödlingu, což
bylo počátkem její oběti.
Primář na sále byl velmi nepříjemný,
ale setra M. Restituta měla v sobě
dost energie, aby s primářem vyšla.
V Mödlingu bylo trvale několik desítek řádových sester. M. Restituta
se mezi nimi svým elánem vyjímala.
Byla veselá a otevřená, vedla jejich
pěvecký sbor pro bohoslužby, hrála
na harmonium, starala se, aby život
ve společenství byl pestrý. Všechny
sestry byly spokojeny, že mají tuto
energickou osobu mezi sebou. Bylo-li potřeba někomu pomoci, sestra
Restituta vždy našla nějaké řešení.
Byla dokonce ustanovena vrchní
sestrou operačního sálu. Mnozí v nemocnici byli nadšeni její služební
horlivostí, některým však vadilo, že
občas vypila ke guláši sklenici piva.
Po násilném připojení Rakouska
k nacistickému Německu se zvedla
vlna odporu proti katolické církvi.
Docházelo k rušení církevních řádů,
někteří kněží byli uvězněni. Události se začaly měnit také v nemocnici v Mödlingu. Sestra M. Restituta
jasně projevovala svůj postoj proti

národnímu socialismu. Nebylo tajemstvím, že operační sekundář
Dr. Stumfohl je horlivý nacista, a tak
mezi ním a sestrou M. Restitutou
vzniklo napětí. Doktor měl všude své
špicly, vznikla atmosféra nedůvěry
a strachu. Různými nařízeními byly
řádové sestry omezovány ve svém
apoštolském poslání. Z nařízení národních socialistů musely ze škol
zmizet kříže. Ani v nově zřízeném
nemocničním oddělení nebylo dovoleno kříže zavěsit. Sestra Restituta však odvážně vlastní rukou kříže
zavěsila. Mnozí v čele s Dr. Stumfohlem se nad tím rozčilovali, avšak sestra M. Restituta oponovala. Podrážděný Dr. Stumfohl se jí snažil zbavit.
Vypjatá situace se vyhrotila, když
k jedné vážené pacientce přišel
do nemocnice na návštěvu významný příslušník SS. Povšiml si
křížů v pokojích a bylo rozhodnuto:
Kříže musejí dolů. Nikdo však nepohnul ani prstem. Začaly se šířit
různé zvěsti. Údajně Dr. Stumfohl
nebo jeho špiclové zjistili, že sestra
Restituta přepisovala text posměšné
básničky proti Hitlerovi. Rozneslo se,
že ji Dr. Stumfohl udal gestapu, čímž
napětí v nemocnici vyvrcholilo.
Na Popeleční středu, 18. února 1942,
přišlo gestapo přímo do operačního

Foto: archiv autora
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sálu a po dokončení operace sestru
M. Restitutu zatkli a odvedli pryč. Později přišla do nemocnice zpráva, že
sestře Restitutě byla slíbena svoboda
v případě, že vystoupí z řádu. Pro řádové sestry to byla naprostá fantazie.
Možná to byla past, která měla zastrašit všechny řádové sestry. Některým
z nich totiž také bylo navrhováno,
aby z řádu vystoupily. Pro vládnoucí
režim to mohl být způsob, jak vyjít
z komplikované situace. Ne všichni
nacisté totiž přihlíželi k vývoji případu
obžalované Heleny Kafkové stejně.
Návštěvy ve vězení byly sestře
Restitutě povolovány jen výjimečně. Také dopisování bylo velmi
omezené. Během dlouhé doby
ve vězení se sestra Restituta stala
spoluvězeňkyním pomocnicí a duchovní posilou. Např. si tam sestra
M. Restituta všimla jedné těhotné
ženy, odsouzené na tři roky, která
nesmírně trpěla podvýživou. Schovala pod svůj vězeňský oděv brambory, které sama dostala k jídlu,
a dala je té ženě. Dítě při narození
vážilo jen 1,5 kg a matka, která dostala z vězení několik týdnů dovolené, si přála, aby při křtu dostalo
jméno Restituta. To jméno jí však
vymluvili, neboť v té době to bylo
nebezpečné. Matka sice ustoupila,
ale trvala na jiném jménu – Helena,
což je křestní jméno sestry M. Restituty. Ukázalo se, že vězení se stalo
pro bývalou řádovou zdravotní sestru novým místem pro její služby.
Často své spoluvězeňkyně utěšovala, povzbuzovala a dodávala jim
odvahu. Jedna z vězeňkyň později
řekla: „Neexistuje druhý případ takové víry, dobroty a obětavosti.“
Po osmi měsících věznění se konalo
29. října 1942 soudní přelíčení. Zemský soud ve Vídni vynesl nad obžalovanou Helenou Kafkovou rozsudek, aniž by ji pustili ke slovu: Trest
smrti za velezradu a za to, že byla
nebezpečím pro národ. Z různých
míst byly podávány žádosti o milost,
ale všechny byly zamítnuty. Marie
Restituta, jako řádová sestra, byla
vítaným objektem, který nacistům

posloužil jako odstrašující příklad.
Dr. Stumfohl později se smutkem
řekl: „To jsem nechtěl.“
Po pěti měsících hlubokého utrpení
v cele smrti dne 30. března 1943 sestře M. Restitutě oznámili, že týž den
bude popravena. Směl přijít kněz,
aby ji duchovně připravil na smrt.
Vzali jí řeholní prsten a její oděv byl
nahrazen papírovými šaty. Se vzadu
svázanýma rukama předstoupila
před kata se slovy: „Pro Krista jsem
žila, pro Krista chci zemřít.“ V 18.21
hodin jí ostrá gilotina uťala hlavu.
Ten večer bylo s M. Restitutou popraveno ještě dalších 18 osob.

Příslušník SS si
povšiml křížů
v pokojích a bylo
rozhodnuto: Kříže
musejí dolů. Nikdo
však nepohnul ani
prstem.
Takové bylo běsnění národních
socialistů v Evropě. Říšský úřad pro
bezpečnost zamítl vydání těla sestry
M. Restituty, aby nedošlo k nežádoucí propagandě a k uctívání
zavražděné sestry jako mučenice.
Všechna těla byla bez účasti veřejnosti uložena do společného hrobu na Ústředním hřbitově ve Vídni.
V kongregaci františkánek panovalo
zděšení a strach. Sestry se za zavražděnou sestru M. Restitutu modlily,
ale jinak zachovávaly mlčení. Také
veřejnost strachem mlčela a lidé se
neodvážili přiznat, jak velice obdivují
důsledný postoj sestry M. Restituty.
Později však došlo k veřejnému
obdivu a uznání velikosti sestry
M. Restituty. Bylo jí uděleno posmrtné vyznamenání, v nemocnici v Mödlingu byla odhalena její
pamětní deska, byla po ní pojmenována ulice, na které nemocnice
stojí. Blízko centra Vídně je nový

obytný soubor pojmenovaný Maria-Restituta-Hof, u stanice metra
Handelskai je Maria-Restituta-Platz.
V mateřinci Hartmanek byl r. 1988
zahájen proces blahoslavení a papež Jan Pavel II. prohlásil sestru
M. Restitutu dne 21. června 1998
ve Vídni za blahoslavenou.
V Brně-Husovicích, na jejím rodném
domku Dukelská 27, byla r. 1999
odhalena pamětní deska. Zrušený
husovický hřbitov nyní nese název
Park blahoslavené sestry Restituty.
V brněnské čtvrti Lesná bylo v roce
2004 dokončeno a požehnáno Duchovní centrum P. Martina Středy
a blahoslavené M. Restituty. Římskokatolická farnost Brno-Lesná
usiluje o stavbu nového kostela,
který bude zasvěcen bl. M. Restitutě. Farníci z Lesné a farníci z Brigittenau spolu se sestrami Hartmankami
udržují přátelské styky a pořádají
vzájemné poutě.
4. března 2013 byla v bazilice sv. Bartoloměje v Římě slavnostně uložena relikvie blahoslavené Restituty.
Slavnosti se zúčastnili mj. kardinál
Schönborn z Vídně a kardinálové
Duka a Vlk z Prahy, kteří zrovna dleli
v Římě, neboť v těch dnech byla volba papeže Františka. Mimořádným
hostem na slavnosti byla Dr. Monika
Smith, která přicestovala až z USA.
Ta v průvodu nesla relikvii (zarámovaný kříž z růžence, který nosila
bl. M. Restituta) a doprovázela ji generální představená františkánek, sestra Hilda Daurer z Vídně. Dr. Monika
Smith se narodila r. 1941 v nemocnici ve Vídni-Mödling a na svět ji tam
přivítala sestra M. Restituta, která pomáhala při těžkém porodu. Sestra M.
Restituta po určitou dobu dál pečovala o matku a o novorozené děvčátko a se smrtelnou úzkostí je ukrývala
v nemocnici před gestapem, protože
jeden z jejich předků byl žid. Přes těžké rodinné peripetie se Dr. Monika
Smith dožila dnešní doby a byla ten
den jedinou osobou v bazilice sv.
Bartoloměje v Římě, která se osobně
setkala se sestrou M. Restitutou –
i když jako novorozeňátko.
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text: Radomír Malý
Velká francouzská revoluce byla převážně dílem svobodných zednářů. To jasně dokládá Lennhofův Slovník svobodného zednářství (Eugen Lennhof: Freimaurerlexikon, Wien 1932), jehož autor sám byl zednářem
a hrdě se k tomu hlásil. Do svého slovníku zařadil nejvýznamnější osoby dějin, které kdy náležely k lóžím.
Mezi nimi jsou naprosto všichni vedoucí představitelé a vůdcové Francouzské revoluce. O rozhodujícím vlivu zednářství v revoluci píší i významní historikové R. Secher, J. R. Nowak, E. Rostworowski, A. Soboul aj.
OSVÍCENŠTÍ FILOZOFOVÉ
Členy zednářských lóží byli všichni osvícenští filozofové ve Francii
18. století, kteří měli podíl na Velké
encyklopedii, již vydával zednář
Denis Diderot a která neměla být
pouhým souhrnem vědomostí,
nýbrž protikatolickou agitací s jasným záměrem zničit v zemi víru
katolického lidu. Nad tím držel
ochrannou ruku sám panovnický
dvůr, protože král Ludvík XV. byl
také členem zednářské lóže.
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Mezi zednáře náležela i nejvýznamnější osobnost v řadách osvícenských myslitelů – François Arouet
Voltaire, nazývaná „otcem tolerance“. Voltaire se stal zednářem r. 1726
během svého pobytu v Anglii. Tolerance patřila k hlavním sloganům
svobodných zednářů. Voltaire jí měl
sice plná ústa, ale jeho život svědčil
o opaku. Nenáviděl Židy, jež nazýval
„nejodpornějším národem, plným
ignorance, barbarství a předsudků…“. Vittorio Messori vypočítal, že

jeho „Filozofický slovník“, jenž byl
ve své době pokládán za „bibli lidskosti, osvobozené od křesťanského
tmářství“, 30 hesly nevybíravě napadá Židy. Voltaire se také čile účastnil
obchodu s černými otroky. Černochy nepovažoval za lidi, ale – jak píše
ve svém Eseji o mravech – za „zvířata zrozená z milostných styků žen
a opic“. Když se někdo odvážil veřejně v tisku s Voltairem polemizovat,
„otec tolerance“ okamžitě kontaktoval své příznivce na ministerstvu

Foto: Wikimedia Commons

Útok na Bastiliu, Jean-Pierre louis Laurent Houel (1735–1813)
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policie a dožadoval se zatčení, jak
dokazuje jeho dochovaná korespondence.
Voltaire vytyčil v boji proti Katolické církvi taktiku postupných kroků:
nejprve měla být administrativními
zásahy oslabena a poté zničena bezohledným terorem. Ve Francii toho
prvního stupně bylo dosaženo zrušením jezuitského řádu a ztížením vstupu do řeholního stavu. V tom sehrál
rozhodující úlohu ministr Choiseul,
Voltairův přítel a prominentní zednář.
Největší zbraň, kterou se Voltaire rozhodl proti církvi použít, byla lež. Nacistický ministr propagandy Joseph
Goebbels si později „vypůjčil“ jeho
slova, že „stokrát opakovaná lež se
nakonec stane pravdou“. Ve Voltairově korespondenci se vyskytují mimo
jiné i tyto „rady“: „Lžete, jen lžete,
milí přátelé, musíme lhát jako ďábel, směle a ustavičně…“ (cit. Peter
B. Podolský: Slobodomurárstvo…,
Bratislava 2007, str. 83).
INFILTRACE ZEDNÁŘŮ
DO KATOLICKÉ CÍRKVE
Navzdory všem papežským zákazům, jež nesly s sebou exkomunikaci,
náleželi k zednářským lóžím mnozí
vysoce postavení církevní hodnostáři
předrevoluční Francie. Panovník měl
podle starého práva a středověkých
zvyklostí rozhodující slovo při jmenování biskupů, proto nepřekvapuje, že zednář Ludvík XV. protlačoval
na biskupské stolce rovněž zednáře,
duchovní vnitřně odpadlé, kteří se
podíleli spolu s osvícenskými ideology na boji proti katolické církvi, a to
nikoli zvenku, ale zevnitř.
Nejznámějším je zde Charles Talleyrand, biskup v Autunu, jenž
za revoluce veřejně deklaroval svůj
odpad od církve. Jeho osobní život
byl nemravný, v mládí skončil ve vězení za znásilnění 14leté dívky, jeho
přátelé z lóže a ode dvora to však
ututlali.
Dalším prototypem zednáře uvnitř
církevních struktur je arcibiskup

Největší zbraň, kterou
se Voltaire rozhodl
proti církvi použít,
byla lež. Nacistický
ministr propagandy
Joseph Goebbels
si později „vypůjčil“
jeho slova, že „stokrát
opakovaná lež se
nakonec stane
pravdou“.
z Toulouse Etiénne de Brienne,
jenž se netajil svým ateismem.
Když pozdější ministr financí Robert Turgot měl být jako mladý absolvent semináře vysvěcen na kněze, sdělil svému světiteli, jímž byl
právě arcibiskup de Brienne, že se
nemůže stát duchovním, protože
ztratil víru. Arcibiskup mu odpověděl: „Ale to je přece nepodstatný
detail.“ Tentýž de Brienne se měl
po nátlaku zednářských lóží stát
pařížským arcibiskupem, jmenovat ho měl král Ludvík XVI., jenž
na rozdíl od svého předchůdce se
rozešel se zednářskou lóží a praktikoval katolickou víru. Ten de
Briennovu nominaci odmítl se
slovy: „Brienna nikdy, přece pařížský arcibiskup musí alespoň věřit
v Boha!“ Brienne za revoluce také
veřejně deklaroval svůj odchod
z církve. To dokládá ve své knize
„Církev a Velká francouzská revoluce“ (str. 31n) polský historik J. R.
Nowak.
Přesto se zednářům podařilo protlačit na pařížský arcibiskupský stolec
svého člověka. Byl jím Jean Baptiste
Gobel, jenž si r. 1793 za jakobínské
vlády nasadil na hlavu jakobínskou čapku, slavnostně předal klíče
od katedrály Notre Dame zástupcům úřadů a jako první se poklonil
„bohyni rozumu“, již představovala
prostitutka Maillardová, kterou posadili do dómu na hlavní oltář.

Tito církevní hodnostáři, příslušníci
zednářských lóží, si tropili veřejný
posměch z papežských dokumentů
odsuzujících zednářství. Typická je
reakce arcibiskupa z Toursu de Conzieho, jenž napsal jednomu svému
kolegovi, že mu připadá „ohromně
směšné pokládat členství v zednářské lóži za přečin“.
ZEDNÁŘSKÉ DÍLO: KRVAVÁ
LÁZEŇ FRANCOUZSKÉ
REVOLUCE
Členy lóží byli jak umírnění (Lafayette, Mirabeau, Brissot), tak i radikální
revolucionáři (Robespierre, Marat,
Danton, Saint-Just, Hébert). Jednotlivé zednářské obedience a lóže
po počátečním nadšení nakonec
stanuly radikálně proti sobě a posílaly se navzájem pod gilotinu. To však
není předmětem našeho seriálu.
Tím je krvavé pronásledování katolické církve, které bylo podle slov
V. Messoriho „první genocidou
v novověkých dějinách“. Obzvlášť
sadisticky zacházeli jakobíni s obyvatelstvem kraje Vendée, jež se nechtělo vzdát své víry a mělo odvahu
povstat na její obranu v letech 1793
až 4. Za všechny tyto hrůzy nese
tehdejší zednářství těžkou zodpovědnost. Messori ve své knize, jež
vyšla v polštině pod názvem „Przemyśleć historie“ (Promyslet historii,
Kraków 1998, str. 106) doslova napsal: „Všechno to, co praktikovala
SS, bylo již dříve vykonáno ‚demokraty‘ z Paříže: ze seškrabané kůže
obyvatel Vendée se vyráběly boty
pro úředníky, z jemnější kůže žen
rukavičky. Stovky mrtvol byly zpracovány na tuk a mýdlo. Ve Vendée
došlo poprvé k uplatnění chemické
zbraně, k použití jedovatých plynů
a otrávené vody. Tehdejšími plynovými komorami byly lodě naplněné
venkovany a kněžími, zavezené doprostřed řeky a potápěné…“
Revoluční vládce v Nantes Jean
Baptiste Carrier, opilec, násilník
a rovněž i svobodný zednář, nechal utopit v řece Loiře nejen tisíce
mužů, především kněží, ale i velký
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počet žen a dětí. Když po popravě
rodičů některé děti různí občané
adoptovali, nařídil Carrier se slovy
„To jsou vlčata“, aby byly „vráceny
republice“ a utopeny.

Zničil jsem všechny…“ Revoluční
úřady v Paříži vyslovily tomuto
sadistovi vřelý dík za „očišťování
svobodné země od této zlé rasy…“
(rozuměj: křesťanů).

mená tři čtvrtiny všech do té doby
existujících kostelů, klášterů, kaplí,
často vysoké umělecké hodnoty,
knihoven, obrazů, ale i náhrobků
a hřbitovů.

Fanatickou nenávist revolučních
katů, vzešlých ze zednářských lóží,
dobře odrážejí neustálé pokusy
otrávit ve Vendée veškerou vodu
arzenikem, aby se tento kraj stal
jedním velkým hřbitovem. Jakobínský generál Westermann poté,
co vtrhl se svými oddíly do Vendée, poslal revolučním úřadům
v Paříži toto hlášení: „Občané republikáni, Vendée už neexistuje!
Díky naší svobodné šavli zemřela
i se svými ženami a dětmi. Rozhodl
jsem se pohřbít v lesích a bažinách
Savenay celé město. Využil jsem
oprávnění, která mi byla dána, děti
rozdupal koňmi a vyvraždil ženy,
aby nemohly nadále plodit bandity. Není mi líto ani jednoho vězně.

Podobně si počínaly i tzv. „pekelné kolony“ generála Turreaua de
Lignierés. Jeho vojáci loupili, zapalovali vesnice, nosili nemluvňátka
na bajonetech a znásilňovali ženy
na oltářích ve vyplundrovaných
chrámech. To všechno dokumentují Nowak (str. 62n) a Horst Gebhard: Liberté, egalité, brutalité,
Augsburg 2011.

Vinu zednářských lóží na tom všem
nikdo objektivní neoddiskutuje.
Skutečnost, že všichni vůdčí aktéři
těchto masových zločinů proti lidskosti z náboženských důvodů byli
svobodní zednáři, je dostatečně
výmluvná. Dodnes se zednářstvo
od této hrůzné genocidy nedistancovalo a neodsoudilo ji. Katolická
církev se ústy papeže Jana Pavla II.
r. 2000 omluvila za všechno násilí,
které bylo jejím jménem způsobeno jiným, i když ve svém úhrnu
za několik staletí nedosahuje ani
zlomku toho, co proběhlo za Velké
francouzské revoluce během pár
let vůči katolíkům. Omluví se za to
dnešní zednáři katolické církvi?

Sadistické krutosti doprovázely
rouhačské obřady, při nichž bible,
monstrance a kalichy byly páleny
za zpěvu a tance, konsekrované
hostie a víno se dávaly sníst a vypít oslovi. Celkem bylo v revoluční Francii srovnáno se zemí přes
2 tisíce sakrálních objektů, to zna-

ZABIT, PROTOŽE
SE CHTĚL STÁT KNĚZEM
text: Radomír Malý | zpracováno podle Information FMG 7/2013

Rolando Rivi se narodil 7. ledna
r. 1931 v rolnické rodině jižně od Modeny v severní Itálii ve vesnici San
Valentino. Jeho zbožní rodiče mu
od malička vštěpovali lásku k modlitbě růžence, který se denně celá
rodina modlívala. Když v šesti letech
začal chodit do školy, upoutal ho příklad hluboce věřícího a svatě žijícího
místního faráře Olinta Marzocchiniho, jenž tam vyučoval náboženství.

24

Rolando Rivi

Foto: http://andreavirga.blogspot.cz/

Papež František blahořečil nedávno
italského 14letého chlapce Rolanda
Riviho. Tento mladý muž se provinil před tváří nepřátel Církve pouze
jedním jediným zločinem: chtěl být
knězem – a to ho stálo život.
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Rolando mu v kostele ministroval.
Farář Marzocchini ho vedl k lásce
vůči Ježíši Kristu a Panně Marii.
Tak pozvolna dozrávalo v jeho srdci
povolání ke kněžství. Již v 10 letech
slyšel ve svém nitru tajemný hlas:
„Patříš mi, pojď za mnou!“ Doma
potom rodičům řekl: „Rád bych se
stal knězem, abych zachránil mnoho
lidí…“
V říjnu r. 1942 nastoupil Rolando
do malého diecézního semináře
v Marole. Byla to střední škola, kde
se měli mladí hoši teprve připravovat
k maturitě a ke vstupu do velkého
semináře, z něhož potom mohli přistoupit ke svěcení. Rolando se pilně
učil, patřil k nejlepším žákům a zároveň vynikal velkou zbožností, denně
se dlouho modlíval před svatostánkem. Byl pověstný také svojí štědrostí, když mu rodiče poslali nějaké
sladkosti, pokaždé se rozdělil s ostatními. Se svými spolužáky cestoval
8. prosince r. 1942 do Říma, kde se
společně účastnili slavnostního aktu
zasvěcení světa Neposkvrněnému
Srdci Panny Marie papežem Piem XII.
Velmi rád četl životy světců a mučedníků, zejména bl. Miguela Pro, oběti
komunisticko-zednářského pronásledování v Mexiku. Netušil, že brzy
bude sám následovat jeho příkladu.
Druhá světová válka se semináře
v Marole citelně dotkla po obsazení
severní Itálie nacistickým Německem. Esesáci měli podezření, že vedení semináře tam ukrývá partyzány,
proto v létě r. 1944 provedli v budově domovní prohlídku, při níž zničili
veškeré zařízení a ukradli všechny
cennosti. Za takového stavu rozhodli
představení o dočasném uzavření
semináře a odeslání chlapců domů
k rodičům.
Rolando se tedy vrátil do svého rodiště San Valentino, pomáhal rodičům v hospodářství a v soukromí
pokračoval pod vedením faráře Marzocchiniho v přípravě na své kněžské
povolání. Hrál také při bohoslužbách
na varhany.

Na jaře r. 1945 Němce ze severní Itálie postupně vytlačili italští partyzáni,
mezi nimiž převažovaly komunistické oddíly. Právě ty obsadily San Valentino. Rolando dle tehdejšího zvyku chodil v klerice, což bylo dovoleno
i nižším seminaristům. Komunistický
partyzánský velitel mu kategoricky
přikázal, že ji musí sundat. Rolando
odmítl a chodil v ní po vesnici dál.
10. dubna r. 1945 Rolando jako každý
den byl na mši svaté, hrál na varhany
a přijal Tělo Páně. Vracel se vždycky
domů nejkratší cestou přes les. Tentokrát ale nedorazil. Když nepřišel
ani k obědu, šel otec pro něho v domnění, že se zdržel buď na faře, nebo
přímo v lese, kam se rád uchyloval
s knihami k učení. Ke svému překvapení nalezl u cesty jeho pohozené

„Není větší radosti
na zemi nežli
darovat se Tobě,
ó můj milovaný
Kriste, a vydat se
bez hledání sebe
všem údům tvého
mystického Těla, a to
hříšníkům i svatým,
mým bratřím
a sestrám v Tobě.“
Abbé Gaston Courtois

učebnice a u nich list s nápisem: „Nehledejte ho. Je u nás. Partyzáni.“
Komunisté Rolanda odvlekli do
25 km vzdálené vesnice Monchio,
kde na jednom statku sídlil jejich velitel. Tam ho věznili v chlívku pro prasata a brutálně mučili. Chtěli od něho
„přiznání“, že spolupracuje s fašisty.
Strhli z něho kleriku, pošpinili ji a zakázali, aby si ji znovu oblékl. Obvinili
jej, že prý je špionem nacistů a italských fašistů. On odpověděl: „Jsem
ještě chlapec, seminarista. Nic zlého
jsem neučinil.“

13. dubna, bylo to v pátek, odvedli partyzáni mučením zdeptaného
Rolanda do blízkého lesa. Přišli s ním
k vykopané jámě. Rolando pochopil,
co to znamená. Prosil je:„Dejte mi čas
k modlitbě za mého otce a mou matku.“ Poklekl. Partyzán spustil palbu
ze samopalu. Dvě rány jej usmrtily
a jeho tělo padlo do jámy. Jeho roztrhanou sutanu si pověsili na dům,
v němž přebývali, jako vítěznou trofej.
Rolando Rivi zemřel v pátek v 15 hodin, tedy v den a hodinu smrti Spasitele, jehož tolik miloval. Jeho vrahem
byl komunistický politický komisař.
V letech 1951–2 se s ním konal soudní proces. Soud ho označil za „fanatického bojovníka bezpodmínečného třídního boje“. Někteří z jeho
bývalých souputníků před soudem
vypověděli, že se pokoušeli Rolanda
zachránit a komisaře přesvědčit, aby
upustil od popravy, ten je ale odbyl
slovy: „Aspoň bude zítra o jednoho
flanďáka míň!“
Tentýž den Rolandův otec s farářem
Marzocchinim dorazili při svém pátrání po zmizelém chlapci do budovy
velitelství partyzánů. Setkali se osobně s komisařem, který jim chladnokrevně sdělil: „Ano, já osobně jsem
ho zabil, ale mám čisté svědomí. Byl
to německý špion.“
Pár dní nato partyzáni složili zbraně
a země se vrátila k normálnímu životu. Rodiče a farář převezli ostatky
mladého mučedníka do San Valentina, kde mu byl vystrojen slavnostní
pohřeb. Na místě jeho mučednické
smrti postavila duchovní správa pomník. Tamní lid jej ctil jako svatého
mučedníka, byly hlášeny i zázraky
na jeho přímluvu. Proces blahořečení zahájila diecéze Modena r. 2006.
Rolando Rivi nebyl sám, kdo se stal
obětí komunistických partyzánů.
V geografickém trojúhelníku Bologna, Modena a Reggio Emilia bylo
povražděno 93 kněží a řeholníků.
Blahoslavený Rolando Rivi, oroduj
za nás!
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text: Libor Rösner
Kanada: V Kanadě začal v loňském roce v prosinci soudní proces s Mary Wagnerovou, ženou angažující se
v hnutí pro-life, za to, že v útrobách potratové kliniky informovala ženy rozhodnuté pro potrat o tom, že
existuje i jiná možnost než zabití dítěte. Její causa vzbudila velký ohlas nejen v samotné Kanadě, ale i v jiných zemích.
Mary Wagnerová je ve vězení
od 15. srpna 2012, kdy byla zatčena
za to, že na chodbách potratové kliniky v Ontariu rozdávala materiály informující o jiné možnosti, než je zabití
nenarozeného dítěte. Protože odmítla vyjít vstříc jedné z podmínek soudu
ohledně stíhání na svobodě – nepřibližovat se k potratovým klinikám,
setrvává nadále za mřížemi ženského
vězení Vanier Center v Miltonu, odkud vychází pouze na soudní líčení.
Ta první proběhla ve dnech v prosinci
roku 2013, další pak jsou naplánována na březen a květen letošního roku.

je přesvědčena, že ji ústava i zákony této země opravňují k tomu, aby
na potratové klinice informovala těhotné ženy o existenci charitativních
organizací, díky jejichž službám mohou změnit své rozhodnutí o potratu.
Mary její svědomí přikazuje neřídit
se soudním doporučením, ježto dle
zákona má právo bránit životy jiných.
Prostředky, jež k tomu Mary využívá,
jsou: bílé růže, rozhovory a informační letáky, které rozdává bez použití
násilí, s úctou k dotyčným ženám,
a to proto, aby zabránila ohrožení nenarozeného života.”

Mary Wagnerové se dostává podpory od stejně smýšlejících lidí z celého
světa, čelných představitelů pro-life
organizací, navštívil ji např. jeden
z blízkých spolupracovníků papeže
Františka, indický kardinál Oswald
Gracias, který o své podpoře kanadské proliferky otevřeně promluvil:
„Je třeba následovat zásady evangelia v dobrých i zlých časech, bez
ohledu na těžkosti, které to s sebou
přináší. Proto Mary Wagnerovou plně
podporuji. Po rozmluvě s ní jsem přesvědčen, že to, co ona dělá, je misijní
činnost, a že je hlasem nenarozených
dětí a obhájkyní jejich práv.”

K tomu, aby v tomto soudním sporu
zvítězila, musí Mary Wagnerová přesvědčit soud, že jde skutečně o lidské
bytosti, které po stovkách a tisících
končí roztrhané na kusy v kontejnerech (nejen) kanadských potratových
klinik. Stojí proti ní nejen ti, kteří potracené děti za lidské bytosti nepovažují, ale i všichni ti, kteří z potratářského „průmyslu” žijí. Zároveň musí
dokázat, že zákony stanovované lidmi podléhají právu přirozenému, jež
je ve shodě se zákonem Božím, který
je mu nadto nadřazen, což jsou dva
pilíře kanadské ústavy. Jinými slovy
musí dokázat, že schválením tohoto
zákona parlament jednak překročil
svou pravomoc, jednak schválil zákon odporující ústavě.

Její obhájce, dr. Charles Lugosi, uvádí
do causy své klientky těmito slovy:
„Má klientka Mary Wagnerová otevřeně vystupuje proti kanadským zákonům umožňujícím legální zabíjení
nenarozených lidských bytostí. Mary
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KŘESŤAN A SPOLEČNOST

SOUDNÍ PROCES
S OBHÁJKYNÍ
ŽIVOTA

Advokát Lugosi proto v této souvislosti podal žádost o přezkoumání
podoby trestního zákoníku ve vztahu

k ústavě, jakož i žádost o to, aby toto
přezkoumání financoval Nejvyšší
soud. Oba návrhy byly smeteny se
stolu. Jedinou šancí k financování
této záležitosti tak je, že se najde sdostatek financí mezi lidmi podporujícími Mary Wagnerovou a hodnoty, jež
ona vyznává. Kromě peněz vyzývají
její příznivci k modlitbě za ni a za věc
nenarozených dětí, za ženy uvažující
o potratu, resp. za matky, které podstoupily potrat a nesou si psychické
následky.
„Tím, že Kanada legalizovala zabíjení
dětí v lůně jejich matek, legalizovala
zlo. Důsledkem toho je věznění Kanaďanů za to, že navštívili potratové
kliniky, aby zde pomohli těhotným
ženám k odmítnutí potratu a rozhodnutí se pro život. Tak tedy konání
dobra, k němuž jsme povinni před
Bohem, je v naší zemi trestné,“ napsala mj. v dopise polským příznivcům,
aby dodala, že k jejímu konání ji nastartovala především nedávná návštěva Osvětimi. „Když jsem si v knize
návštěv přečetla větu: ,Kéž by se tyto
hrůzy už nikdy neopakovaly,‘ uvědomila jsem si, že se TO děje znovu, a to
před našima očima, jen v jiné podobě. Děje se TO v Kanadě a na celém
světě.“
Při soudním líčení se „poškozená
strana“, tj. provozovatelé potratové
kliniky, snažila oddálit pozornost
od samotné otázky, zda v případě
nenarozených dětí jde, nebo ne-
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jde o lidskou bytost, a poukazovala
na údajnou finanční újmu i na psychickou újmu klientek přítomných
v inkriminovaný den zatčení Wagnerové, jež měla následovat po zákroku.
Otázka toho, zda jde o lidskou bytost,
se tak dostala na vedlejší kolej.
Při líčení vyšlo mj. najevo, že onen
den byl běžným dnem, kdy mělo
proběhnout třicet „zákroků“, přičemž
nejmladší z „klientek“ bylo čtrnáct
let. „V souladu s právem státu Ontario
není nutná účast rodičů,“ vysvětloval lékař-potratář s tím, že prováděl
potrat i dvanáctileté dívence a že se
zde potraty provádějí bez ohledu
na věk ženy, stačí prý jen jejich přání, což je jejich výhradním právem.
Ženy přitom nejsou informovány
o jiné možnosti, tj. o možnosti donosit své dítě, resp. o činnosti pro-life organizací. Když pak byl vyzván,
aby v letácích, jež na půdě kliniky
rozdávala Mary Wagnerová a jež on
sám označil za drastické, zvýraznil, co
v nich za drastické považuje, nemohl
mezi kontakty na pro-life organizace
a fotografiemi plodu v různých fázích
těhotenství nic takového najít. Proto
mohl obhájce konstatovat, že Mary
Wagnerová pouze napravovala opomenutí kliniky informovat i o jiných
možnostech, než je zabití nenarozeného dítěte.

Mary Wagnerová
pouze napravovala
opomenutí kliniky
informovat i o jiných
možnostech, než je
zabití nenarozeného
dítěte.
potraty, tj. všech třicet. Když se pak
tázal na povahu popotrartové újmy
klientek, jež měla mít pro-life aktivistka rozdáváním letáků na svědomí,
oháněl se žalobce (opět podporován
soudcem) právem státu Ontario, zaručujícím v takovémto případě právo
na anonymitu.
Druhý den líčení pojednával mj.
o tom, jakým způsobem měla Mary
Wagnerová poškodit pověst a bezpečnost kliniky. Recepční, kterou
žádala, aby se na zabíjení nenarozených dětí nepodílela, před soudem
vyznala, že Wagnerová vystupovala
příjemně, rozdávala růže a informační letáky. V této souvislosti není bez
zajímavosti, že policista, přivolaný
na místo činu, soudu sdělil, že první
telefonát žádající o policejní zásah
na klinice hovořil o násilném útoku
skupiny několika osob, druhý o jedné
ozbrojené osobě a až třetí o osobě
vystupující nenásilně.

Mary Wagnerová byla zajištěna mimo
půdu kliniky, kam byla vyvedena recepční a jednou s pracovnic kliniky.
V dalším průběhu líčení obhájce Lugosi došel k závěru, že průběh zatčení odporuje kanadským předpisům,
např. svědkové byli vyslechnuti až
po roce, a to ještě na přání obhajoby.
Jiná svědkyně – bývalá zaměstnankyně kliniky uvedla, že si Wagnerové
váží za to, že bojuje za věc, které věří.
„Možná si to málokdo uvědomuje,
ale to, co Mary dělá, je hrdinství,“ řekl
o. Paul Hrynczyszyn, jenž Mary ve vězení navštěvuje. „Plno lidí si může
myslet, že jde o plýtvání penězi daňových poplatníků, nicméně ona cítí,
že je to Boží dílo, že ji Pán povolal, aby
byla svědkem daru a posvátnosti lidského života, a to i v takto radikálním
stylu.“
V očekávání dalšího přelíčení jsme
zaznamenali zprávu, že den před
25. březnem, který je zároveň dnem
modliteb za nenarozené děti a dnem
ochrany života, k Mary Wagnerové
zavítal obraz Panny Marie Čenstochovské na své cestě „Od oceánu
k oceánu“.
Při té příležitosti sloužil přímo
ve vězení mši svatou P. Peter West,
viceprezident organizace Human
Life International. Účastnilo se jí 25
vězeňkyň, dozorkyně a též administrativní pracovníci vězení. Společně
prosili mimo jiné i o to, aby kanadské zákony zaručovaly právo na život i nenarozeným.

Foto: http://www.free-mary.net

Jelikož soudce opakovaně dával
za pravdu námitkám obžaloby, vznášeným v okamžicích, když se mělo
jednat o povaze plodu v těle ženy,
zeptal se dr. Lugosi na výšku ztrát, jež

měla mít Wagnerová na svědomí. Vyšlo přitom najevo, že v daný den byly
provedeny všechny naplánované
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O postavení apoštolů jakožto sloupů církve
text: P. Bohumil Kolář
Drahé děti, v mnoha kostelech můžete vidět, že celou
obrovskou, často krásně vyzdobenou klenbu podpírají
sloupy. Jsou zvlášť pevnou a důležitou částí celé budovy. Písmo svaté říká, že apoštolové jsou „sloupy církve“.
Proč? Písmo svaté přirovnává rodinu Božích dětí, kterou
Pán Ježíš nazval církev, ke krásnému chrámu, který staví
Duch Svatý. My jsme jako živé kameny, ze kterých ji staví.
A apoštoly Pán Ježíš ustanovil, aby byli tak potřební a důležití, jako pro budovu chrámu sloupy.
Ale apoštolové zpočátku nebyli žádní velcí
hrdinové. Pán Ježíš je musel někdy
napomínat. Když byl
o Velikonocích v noci
po poslední večeři
v
Getsemanské
zahradě zatčen,
všichni
utekli.
Petr a Jan sice
aspoň z dálky
šli za ním, ale
Petr ho pak ze
strachu třikrát
zapřel. Až ke kříži šel za ním
s Pannou Marií
a několika ženami jenom Jan.
Po smrti Pána Ježíše
na kříži na Velký pátek se
apoštolové báli a skrývali se v zavřené místnosti, ustrašení, zarmoucení a bezradní.
Ale všechno se změnilo v neděli po zmrtvýchvstání Pána Ježíše. Přicházel k nim během čtyřiceti dnů
a mnoho krásného a důležitého jim ještě říkal. Potom
před jejich očima vstoupil na nebesa. Shromáždili se
kolem Panny Marie a sestoupil na ně Duch Svatý, jak
jim to Pán Ježíš vícekrát přislíbil. A Duch Svatý jim dal
velkou statečnost a moudrost, aby se ničeho nebáli
a dovedli tak krásně mluvit o Pánu Ježíši, že hned první
den v něho uvěřily tisíce lidí a stále přibývali další. Svatý
Petr, který se dříve bál říci služce na dvoře domu velekněze, že zná Pána Ježíše, teď o něm mluvil před velikými zástupy i před veleradou, která nedlouho předtím
odsoudila Pána Ježíše. Stejně i ostatní apoštolové. Zakazovali jim o něm mluvit, zbičovali je, hrozili jim smrtí.
Apoštolové řekli, že je třeba více poslouchat Boha než
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lidi, a radovali se, že mohli pro Pána Ježíše něco trpět.
Nemstili se, neproklínali pronásledovatele, ale modlili
se za ně. Jako Pán Ježíš. A stále přibývalo věřících. A stávalo se, že i mnozí nepřátelé se změnili, uvěřili v Krista,
dali se pokřtít a apoštolům pomáhali, dál šířili církev. Ta
stále rostla. Za několik roků byli křesťané už v mnoha
zemích v Evropě, v Asii a Africe.
Pán Ježíš také předpověděl apoštolům, že budou pronásledováni. Řekl: „Když mě pronásledovali, i vás budou pronásledovat; ale když mé slovo zachovali,
i vaše budou zachovávat.“ To obojí se
stále děje. Předpověděl jim,
že je budou i zabíjet, ale
řekl jim: „Nebojte se
těch, kteří zabíjejí
tělo, ale duši zabít
nemohou.“
Také řekl: „Já
jsem s vámi
po všechny dny
až do konce světa.“ Proto jeho
církev stále roste, i když ji mnozí mocní vládci
chtěli zničit. Ale
vždycky to dopadá
stejně: pronásledovatelé pominou a církev žije
a roste stále dál. Každým křtem roste. A další lidé, děti
i dospělí, jsou šťastní, že uvěřili v Pána Ježíše, který říká:
„Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit
ve tmách, ale bude mít světlo života.“
Apoštolové jsou teď u Pána Ježíše v nebeské radosti.
Ochraňují celou církev, která je ctí s velkou vděčností.
Apoštolové také k nám stále mluví slovy Písma svatého
Nového zákona, který napsali oni a jejich nejbližší spolupracovníci. Jejich nástupci jsou biskupové. Nástupcem svatého Petra je Svatý otec, papež.
S radostí děkujme Pánu Ježíši, že můžeme být „živými
kameny“ v jeho chrámu. A modleme se za to, abychom
mu vždycky dělali radost.
Srdečně Vás všechny zdraví
Váš P. Bohumil Kolář

Foto: http://dwellingintheword.files.wordpress.com
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 Chtěla bych touto cestou veřejně poděkovat Pánu Bohu, Panně
Marii, všem svatým, obzvláště svatému Judovi Tadeášovi, kterého
jsme hodně prosili o jeho přímluvu
a o němž jsem četla, že je přímluvcem v těžkých situacích.
Na jaře minulého roku jsem šla
na operaci. Ta se natolik zkomplikovala, že vlivem některých negativních skutečností následovalo
více narkóz za sebou a došlo k velké ztrátě krve při operaci.
Jednalo se o život. Nakonec zázračně vše dobře dopadlo.
Také připojuji poděkování, i když
s velkým zpožděním, za zdárné
zvládnutí maturitních zkoušek
mých synů. Tisíceré díky Pánu Bohu
a Panně Marii za vyslyšení mých
proseb a proseb celé naší rodiny.
Prosím za dar živé víry, zdraví
a ochranu Panny Marie pro naše
děti a celou rodinu.
vděčná čtenářka Laďka z Moravy
 Děkuji Pánu Ježíši a Panně Marii
za úspěšnou operaci. Prosím o Boží
ochranu Panny Marie a pro celou
moji rodinu.
čtenářka Marie z Moravy
 Uběhlo již skoro rok, co jsem
slíbila, že veřejně vzdám dík Panně
Marii, sv. Josefovi a sv. otci Piovi
za uzdravení manžela, který se nenadále ocitl v ohrožení života.
Po proděravění žlučníku velkým
kamenem, který nebyl při opakovaném vyšetření objeven, se u něj
rozvinul hnisavý zánět žlučníku,
který zasáhl i játra, zánět pobřišnice, zápal plic. Situace byla ztíženější, že měl manžel zředěnou krev
léky po zánětu žil a lékaři nemohli
okamžitě přistoupit k operaci. Takové chvíle učí člověka svěřit vše
Bohu a věřit mu, testuje naši důvěru a také si člověk uvědomí více
pomíjivost všeho, učí jej odpoutat
se od zbytečných věcí. Díky Bohu
za tuto zkušenost.
Manžel se po operaci rychle zotavoval, za 14 dní byl již doma a díky

vodě od P. Marie z Turzovky se
rána vyhojila na „jedničku s hvězdičkou“, jak to ohodnotila lékařka
z chirurgické ambulance.
čtenářka Marta z Moravy
 Plním svůj slib a chci veřejně
poděkovat Neposkvrněné Panně
Marii a milostnému Ježíši, za vyslyšení mých proseb za zlepšení
mého zdravotního stavu. Prosím
také za svou dceru a její rodinu,
za milost víry pro ně. Panno Maria a Pane Ježíši, moc Vás prosím
o zdraví a víru pro celou rodinu.
věrná čtenářka Hedvika
 Plním tímto slib a děkuji Panně Marii za vyslyšení mých proseb za uzdravení syna Petra. Již to
budou dva roky, kdy bylo lékaři
potvrzeno podezření na vážnou
nemoc. Po provedené operaci byly
nakonec výsledky rozboru negativní. Syn je v pořádku a já neustávám děkovat Bohu a Panně Marii.
Koncem listopadu loňského roku
se nám narodila první vnučka.
Opět jsem moc prosil Pána Ježíše
a Pannu Marii, neboť vnučka se
narodila předčasně, byla moc malinká a byl to složitý porod. Nyní je
Adélka již velká, krásná a zdravá.
Panno Maria, moc Ti děkuji za vyslyšení mých proseb.
vděčný čtenář Jiří
 Chci veřejně poděkovat Pánu
Bohu a Panně Marii, za všechny přijaté milosti a dobrodiní, za hmotnou pomoc, když jsme se dostali
do velmi těžké situace a přišli jsme
o domov. „V době nejtěžší pomoc
Boží nejbližší.“ Díky Ti, Pane Bože,
díky, Panno Maria.
Prosím o další pomoc Boží a ochranu Panny Marie pro celou rodinu.
čtenářka Anna z Mořkova
 Touto cestou bych chtěla poděkovat nejsvětější Panně Marii
a nebeskému Otci, sv. Františkovi,
sv. Antonínovi a sv. Judovi za moji
zdárnou operaci.

Prosím Pannu Marii, aby celou naši
rodinu měla pod svojí ochranou.
čtenářka Božena, severní Morava
 Děkuji Panně Marii a Ježíšovi
za to, že mě vyslyšeli a má kolegyně nepřišla o práci a zůstává
nastálo. Prosím za syna, aby se dal
na lepší cestu bez alkoholu a nezapomněl na Boha.
čtenářka Milada

DOPISY OD VÁS

PODĚKOVÁNÍ

 Chci splnit svůj slib a poděkovat
Panně Marii, Pánu Ježíši, sv. Josefovi a ostatním svatým, které jsem
prosila o přímluvu. Dcera dělala
těžkou zkoušku a měla z ní strach.
Všechno nakonec dobře dopadlo
a zkoušku úspěšně zvládla. Panno
Maria, moc děkuji a prosím o další
ochranu a pomoc pro celou naší
rodinu i pro rodiny mých dětí.
vděčná rytířka z Vysočiny
 Chtěla bych Bohu, Panně
Marii a Judovi Tadeáši poděkovat za vyslyšení modlitby. Dcera
(22 let) si našla bulku, která se
doktorům nelíbila. Hned na druhý
den bez veškerého čekání nás vzali
na sono, kde se však ukázalo, že je
vše v pořádku. Plním slib a děkuji
Pánu Bohu. Opravdu je dobré mu
důvěřovat. Není to poprvé, když
bylo třeba v důvěře vše Bohu svěřit, ale toto bylo jedno z nejtěžších
odevzdání, co mě potkalo. Děkuji však za něho, cítila jsem že se
mohu o Ježíše opřít.
Bařinovi z Hevlína
 Chci poděkovat za zdárné narození Dominičky. Moje neteř měla
v době těhotenství vysoký stav
těhotenské cukrovky. Dala jsem jí
medailku Neposkvrněné. Když rodila, dceruška měla kolem krku pupeční šňůru, ale vše dobře dopadlo a Dominička se narodila zdravá.
Ze srdce děkuji Panně Marii za velkou pomoc při porodu.
Marie z Brněnska
O MODLITBU PROSÍ:
Jarmila Kubová, Iveta Musilová,
Ludmila, Anna, Marie.
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ZPRÁVY
Vatikán: „Největší katastrofou počínajícího 21. století je globální válka
proti křesťanství a to, že média o této
strašlivé skutečnosti téměř mlčí. Každou hodinu je někde na světě zabito
pro svoji věrnost Kristu zhruba 11 křesťanů.“ Autorem těchto vět je známý
americký specialista na Vatikán John
Allen. Článek o pronásledování křesťanů zveřejnil na základě údajů poskytnutých Svatým stolcem v britském
časopise „Spectator“.
Kath.net 7. 10. 2013
Irsko: Ministr školství Ruairi Quinn
nařídil, aby byla zavedena ve všech
státních školách povinná „lekce ateismu“, což má být údajný protipól „náboženské indoktrinaci“. Irsko se tak stalo
první zemí EU, která tuto výuku zavedla. Stalo se tak na nátlak Svazu ateistů
Irska. Jako učebnice má být používána
kniha známého představitele současného neoateismu Richarda Dawkinse.
Fronda.pl 6. 10. 2013
Chorvatsko: Přestože v celonárodním referendu obyvatelstvo odmítlo
vládní návrh zákona o zrovnoprávnění homosexuálních svazků s manželstvím, socialistická vláda odsouhlasila
původní znění tohoto zákona v mírně
modifikované formě a pohrdla tak vůlí
většiny občanů.
Nasz Dziennik 14. 12. 2013
Velká Británie: Populární křesťanský
spisovatel Clive Staples Lewis (1898 až
1963), autor světově proslulých „Letopisů Narnie“ a „Rad zkušeného ďábla“,
přivádí stále svými knihami mnoho lidí
do katolické církve, i když sám se katolíkem nikdy nestal, zůstal až do smrti
věřícím anglikánské církve. Věřil však
v reálnou přítomnost Krista v eucharistii, uznával zpověď jako svátost
a ve svých statích obhajoval katolickou
církev, zejména v souvislosti s jejím bojem proti bludu modernismu.
Kath.net 22. 11. 2013
USA: 44letý bývalý pornoherec Joseph Sciambra popsal ve svém rozhovoru s LifeSiteNews příběh svého
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obrácení a své konverze ke katolické církvi. Sdělil, že již jako 8letý se
stal závislým na pornografii, když
se mu dostal do ruky jeden takový
časopis. Praktikoval heterosexuální
i homosexuální promiskuitu a hrál
v mnoha filmech tohoto pochybného obsahu. Tento způsob života mu
nakonec ale přinesl obrovské vnitřní
utrpení, zejména homosexualita. Pokoušel se z toho dostat různými terapiemi, ale bez úspěchu. Pomoc přineslo teprve obrácení ke Kristu, jemuž
svěřil svou závislost. Dnes je osvobozen, také s pornofilmem totálně
skoncoval. Říká na základě vlastní
zkušenosti, že homosexuálové potřebují „pochopení, soucit a modlitbu“,
to je ta nejúčinnější pomoc a láska,
kterou jim můžeme prokázat. Také
řekl, že odpor homosexuálních lobby proti terapii homosexuálů a lesbiček je proto tak intenzivní, poněvadž
„oni vědí, že to funguje“ – a to se jim
nehodí do jejich zájmů. Zastánci ideologie gender potřebují tuto závislost
člověka, jakož i vůbec závislost na sexu,
„aby jej mohli snadněji kontrolovat“.
LifeSiteNews
Německo: Dvě třetiny 11–13letých
dětí uvedly, že již na internetu viděly
pornografii. Každé osmé dítě v tomto věku je již podle studií organizací
na ochranu dětí na těchto programech
závislé.
GK 9/2013
Irsko: 68letý katolický farář Eugene
Boland z irské diecéze Londonderry byl
před několika lety obviněn jednou svojí
farnicí, že ji prý na počátku 90. let jako
15letou sexuálně obtěžoval. Zažalovala jej u soudu, proces se vlekl přes dva
roky. Nyní soud v Londonderry vynesl
konečný rozsudek: Kněz je nevinen, výpověď žalující strany je nevěrohodná.
Farář Boland, jehož po vznesení žaloby místní biskup suspendoval, se nyní
mohl vrátit zpět do své farnosti. Požádal ale o zdravotní dovolenou, protože
celá záležitost jej psychicky poznamenala. Tato událost markantně poukazuje i na odvrácenou stranu případů
obvinění kněží z pohlavního zneužívání: řada jich je nepravdivých – a i když
soudy uznají kněze za nevinné, dlouho

trvá, než si znovu získají důvěru lidí, nehledě k jejich psychickým traumatům.
Kath. net 1. 4. 2014
USA: James Carter, prezident USA
v letech 1976–80, poukázal v rozhovoru pro média na statistické údaje,
že ve světě chybí 160 milionů děvčat,
které byly zabity buď umělým potratem, nebo hned po narození. Jejich
počet je vyšší než počet obětí nacistického holocaustu. Příčinou jsou pověrečné předsudky mnoha obyvatel
Asie, kteří nepovažují ženu za člověka
a chtějí při porodu pouze chlapce.
V komunistické Číně v důsledku dlouholeté a násilně prosazované politiky
„jednoho dítěte“ chybí 50 milionů žen,
podobný problém je také v Indii. Proto
kvete obchod s děvčaty z tzv. „třetího
světa“, ročně je jich prodáváno cca 800
tisíc, většina jich končí jako sexuální
otrokyně. Carter řekl, že toto je opravdová válka proti ženám, nikoli odmítání antikoncepce a potratů. Jak to, že
mezinárodní levice k těmto skutečným
zločinům vůči ženskému pohlaví mlčí?
Fronda.pl 27. 3. 2014
Řím: Odpůrci potratu z celého světa
se v neděli sešli v Římě na „Pochodu
pro život“. Podle údajů organizátorů se
zúčastnilo 40 000 lidí. Papež František
účastníky pochodu pozdravil po nedělní modlitbě Anděl Páně na náměstí
sv. Petra. „Děkuji za vaše nasazení, bojujte dál,“ zvolal k tisícům lidí na náměstí. Protestní pochod vedl z náměstí
Piazza della Repubblica přes centrum
Říma na náměstí sv. Petra. Zúčastnil se
ho i kardinál Raymond Leo Burke, prefekt Apoštolské signatury – nejvyššího
soudního dvora římské kurie.
KAP 4. 5. 2014
Brno: Ve dnech 9.–13. července 2014 proběhne
na brněnském výstavišti
další ročník Katolické charismatické
konference. Motto letošní konference
zní: „Pane, nauč nás modlit se.“ Na
programu budou přednášky významných osobností, modlitby, adorace,
paralelní program pro děti. Přihlášky
a info http://konference.cho.cz, případně e-mail: konference.brno@email.
cz, tel: 777 087 736.

Díváš se na Krista s nedůvěrou?
Svým životem již odpověděl na tvé pochyby!
On praví všem lidem:

NEZŮSTÁVEJTE
VE SVÉ NEVĚŘE!
❇ Nevěříte tomu, že vás Bůh miluje?
Dovolte mi ukázat vám, jak moc vás Bůh
miluje.
❇ Nevěříte, že Bůh je „dar“?
Toto je moje tělo, které se za vás vydává
(srov. Lk 22,19).
❇ Myslíte si, že vám Bůh brání žít?
Nechám své tělo vykrvácet, aby vám krev
mého žití přinesla život v plnosti (srov. Jan 10,10).
❇ Myslíte si, že Bůh je tyran a otrokář?
Vezmu na sebe přirozenost služebníka
(srov. Flp 2,7); nechám vás chovat se ke mně
nadřazeně, abych ukázal, že Bůh netouží
chovat se nadřazeně k vám (srov. Mt 20,27).
❇ Myslíte si, že by vás Bůh šlehl po zádech,
kdybyste mu k tomu dali šanci?
Nechám si svá záda od vás zbičovat, abych
vám ukázal, že Bůh vůbec netouží po tom,
aby vás bil.

❇ Nepřišel jsem vás odsoudit,
ale spasit (srov. Jan 3,17).
Nepřišel jsem vás zotročit,
ale osvobodit (srov. Gal 5,1).
Nezůstávejte dál ve své nevěře.
Obraťte se a věřte evangeliu! (srov. Mk 1,15).

Ježíši,
důvěřuji Ti!
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JSEM V BEZPEČÍ,

SE BÁT!

Foto: ID 3084529 © Mykola Velychko | Dreamstime.com

S MÝM TÁTOU

NEMUSÍM

