
Milovat znamená dávat a přijímat to,  
co nelze ani koupit, ani prodat,  
ale jen si svobodně a vzájemně darovat.

(Jan Pavel II.)

č. 134
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ZÁSVĚTNÁ MODLITBA M. I.
(podle sv. Maxmiliána Kolbeho)

Neposkvrněná, Královno nebe a země, Útočiště hříšníků a naše nej-
laskavější Matko, Tobě svěřil Bůh celý řád milosrdenství. Já…, ne-
hodný 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 uskuteč-
nění 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 ná-
strojem k probuzení a největšímu vzrůstu Tvé slávy v tolika zblou-
dilých a lhostejných duších a tímto způsobem přispěl k co největ-
šímu 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 M. I. , Minoritská 1, 602 00 Brno).

ÚMYSLY MODLITEB
ZÁŘÍ
Abychom se od Neposkvrněné učili oslavovat Pána za všechno, co 
v nás k naší spáse koná, a za všechny milosti, kterými nás stále ob-
darovává.

ŘÍJEN
Abychom svým svědectvím dodávali naději lidem trpícím a spou-
taným jakýmkoliv zlem.

LISTOPAD
Abychom na cestě na setkání s Kristem, který přichází, pamatova-
li, že tajemství svatosti je v tom, že Spasitele přijímáme s takovou 
prostotou a chudobou srdce, které nás učí on sám.

VÁŽENÍ ČTENÁŘI, 
MILÍ RYTÍŘI 
NEPOSKVRNĚNÉ,

srdečně Vás pozdravuji a  jsem rád, že 
Vám můžeme nabídnout další číslo na-
šeho časopisu. 

V minulém čísle jsme se věnovali téma-
tu genderové ideologie. Takové čtení 
mohlo vést čtenáře k chmurným myš-
lenkám a neradostné náladě. V  tomto 
čísle Vám chceme nabídnout radost-
nější pohled na svět. V našich článcích 
se věnujeme tématu křesťanské rodi-
ny a  ukazujeme, že rodina, vyjádřena 
vztahem muže a  ženy, je Božím usta-
novením a je hluboce vepsána do lid-
ské přirozenosti.

Jednou jsem slyšel námitku, proč my, 
řeholníci, mluvíme o rodině, když sami 
v rodině nežijeme. Tato námitka se mi 
nezdá přesná, neboť rodina se týká 
každého člověka. Ať už je to dospě-
lý nebo dítě, ať už je to manžel nebo 
svobodný. Každý totiž jsme měli matku 
a otce. Jací naši otcové a matky byli, to 
už je ovšem jiná otázka. Někdo vyrůstal 
v úplné rodině, někdo ne, u někoho pa-
novala doma pokojná atmosféra, u  ji-
ného nikoliv. Ale jsem si jist, že každý 
v  srdci toužil po  tom, aby žil v  krásné 
rodině, kde by se cítil v bezpečí, kde by 
mohl milovat a být milován.

Takže proto mluvíme o  rodině, aby-
chom lidem pomohli chápat její vý-
znam a  abychom tak spláceli dluh 
vděčnosti za  vše, co jsme si z  našich 
rodin dobrého odnesli.

Všem přeji příjemnou četbu a  radost 
z Božího daru, kterým rodina bezespo-
ru je.

  

br. Bohdan Heczko OFMConv
provinční asistent pro M. I.
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text: br. Bohdan Heczko OFMConv 

Kdo jsem? Odkud pocházím? Kam jdu? Jaký je smysl 
mého života? Jak mám prožít svůj život?... To jsou otázky, 
na něž si musí každýz nás dříve nebo později odpovědět. 
Člověk hledá odpovědi a podle toho, jak si odpoví, utváří 
svůj život. Když pozorujeme lidi a dění kolem sebe, mů-
žeme si všimnout, že ono hledání a následně směřování 
života není vůbec jednoduché a lidé  se často musí dostat 
až na scestí, než najdou (pokud vůbec) hodnoty, kterých 
stojí za to se přidržet a jimi se řídit.

Svatý otec Jan Pavel II. v jedné promluvě řekl: „Člověka 
není možné pochopit bez Krista; nebo spíše, člověk není 
schopen sám sebe pochopit bez Krista. Nemůže pochopit, 
ani kým je, ani jaká je jeho pravá důstojnost, ani jaké je 
jeho povolání a konečné určení...“ (Varšava 2. 6. 1979). Ji-
nými slovy, kdo by hledal smysl své existence bez Krista, 
bude odkázán na tápání a velkou nejistotu.

Čím to, že Kristus je tak mimořádný? Jak to, že se bez 
něho neobejdeme? Protože on je pravý Bůh, který 
se stal pravým člověkem. On je ten, který nás stvořil 
a nejlépe ví, jak dosáhnout konečného cíle, k němuž 
nás povolal. 

On ve  svém lidském těle dal opět zazářit pravému, 
dokonalému lidství, které bylo vinou prvního člověka 
znetvořeno. První člověk svým hříchem ztratil důvěr-
ný vztah s  Bohem a  tím zároveň i  vnitřní harmonii. 
Kristus svým vtělením toto lidství opět obnovuje.

Kristus dal také ve svém lidském těle zazářit Božímu 
obrazu, k němuž byl člověk stvořen. První Adam v ráji 
po spáchání hříchu před Bohem utíká a skrývá se, pro-
tože ví, že se v jeho nitru hříchem něco strašně poka-
zilo, co není schopen napravit. Kristus – druhý Adam – 
Boží Syn, volá k  Bohu „Otče můj“ (srov. Mt 26,39.42) 
a věrně plní jeho vůli až na kříž. Prorok mu dává jméno 
Imanuel – Bůh s  námi, archanděl Gabriel pak jméno 
Ježíš – Bůh spasí. Ježíš sám nakonec řekne učedníkům: 
Kdo viděl mne, viděl i mého Otce (srov. Jan 14,9).

Konečně Kristus nejen ukazuje, jak má vypadat pravé 
lidství, ale přišel, aby každý člověk byl uzdraven z po-
rušení hříchu a zachráněn pro život věčný. On ve svém 
lidském těle vzal na sebe všechny hříchy lidí a vyslou-
žil pro všechny spásu.  Nyní každý, kdo se přibližuje 
Kristu, stává se krásnějším a  dokonalejším člověkem. 

V dějinách církve vidíme dlouhou řadu světců, z nichž 
září krása lidství a zároveň jejich příklad pozvedá naši 
mysl k Bohu. Pro nás, rytíře Neposkvrněné, je pak zvlášť 
významný sv. Maxmilián Kolbe. Na příkladu jeho života 
můžeme vidět, jak ho Kristus vedl k pravému lidství, jak 
mu před oči stavěl konečný cíl a smysl života a jak na-
konec skrze něho uprostřed temné noci osvětimského 
koncentračního tábora zazářila Boží láska.

Bez Krista a Božího zákona člověk ztrácí pevnou půdu 
pod nohama a všechny lidské zákony se stávají rela-
tivní. Koneckonců je to zcela pochopitelné: Jestliže 
(údajně) není Bůh, potom neexistuje ani žádný vyšší 
cíl, neexistuje ani žádná pevná norma, která by všech-
ny zavazovala a  směřovala ke  konečnému naplnění. 
V  nedávné minulosti mělo lidstvo možnost vyzkou-
šet si a  zakusit, co znamená žít bez Krista. Ideologie 
hitlerovského Německa se dívala na  člověka jako na 
produkt vývoje, kde jedna rasa je lepší než ty ostatní. 
Výsledkem byla druhá světová válka a  smrt více než 
50 milionů lidí. Ani trochu lépe na  tom nebyla ma-
terialistická komunistická ideologie, která hodnotila 
lidi podle vztahu k  výrobním prostředkům. I  zde se 
člověk stával jakousi neosobní záležitostí vývoje. Vý-
sledek: krvavé revoluce, hladomory, pronásledování, 
popravy, gulagy – přes 100 milionů obětí. Ale i dnes 
můžeme pozorovat, jak vypadá hledání smyslu lidství 
bez Boha. Ideologie gender např. prosazuje myšlenku, 
že člověk si má sám vymyslet své konečné určení a že 
není ničím vymezen, takže si prý může sám libovolně 
zvolit i své pohlaví nezávisle na svém fyzickém těle.

V kontrastu s klamnými filozofickými uličkami snad lépe 
chápeme, proč je Kristus tak důležitý a  nezbytný. Jako 
křesťané upínáme svůj pohled na Krista, protože v něm 
nacházíme smysl svého bytí. Kristu se chceme připodob-
nit a v něm dojít obnovy našeho lidství a věčné spásy. 

Svůj pohled obracíme také k  Panně Marii, kterou si 
Kristus vyvolil za  svou Matku a  pro toto poslání si ji 
i  dokonale připravil tím, že ji uchránil Adamova dě-
dičného hříchu. Ona je prvním dokonale vykoupe-
ným člověkem. Ona nás nejlépe učí věřit Bohu, doufat 
v  něho a  milovat ho. Ona nás učí přijímat Krista bez 
jakékoliv výhrady a  zcela se mu odevzdávat. Při po-
hledu na ni můžeme už dnes zahlédnout, kam má být 
pozvednuto naše lidství.

Milí čtenáři, nebojme se ani my přijmout Krista, ať 
i do našich srdcí vnese harmonii, světlo poznání sebe 
sama a ať i na nás zazáří krása obnoveného lidství. 

POCHOPIT SEBE SAMA
V blízkosti Krista člověk nachází smysl a krásu svého lidství
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FSM NA CVILÍNĚ U KRNOVA  (29. 6.–3. 7. 2014, obr. 1)
Stále přibývající počet mladých lidí, hlásících se do  Rytířstva Neposk-
vrněné, byl pro nás výzvou, abychom se rozjeli s duchovním odkazem 
tohoto mariánského hnutí i  za  mládeží. Taková příležitost se naskytla 
v  rámci františkánského setkání mládeže (FSM), jehož 17. ročník pod 
taktovkou našeho spolubratra o. Roberta Mayera OFMConv jsme letos na-
vštívili poprvé. Mladé jsme chtěli především povzbudit ve víře a v naději, 
že Bůh má s každým z nich svůj plán. Prostřednictvím modlitby a před-
nášky jsme se jim snažili předat něco z  odkazu svatého Maxmiliána M. 
Kolbeho. Byli jsme velmi mile překvapeni tím, že někteří účastníci FSM již 
svůj život zasvětili Matce Boží v Rytířstvu. Stejně tak bylo povzbuzující, že 
se objevili další, kteří se k tomuto kroku odhodlali. 

NÁRODNÍ POUŤ NA VELEHRADĚ (4.–5. 7. 2014, obr. 2)
Letos tomu bylo již třetím rokem, co jsme se vydali na Velehrad, ke kolébce 
naší víry, abychom byli blíže poutníkům, pro které je odkaz svatého Cyrila 
a Metoděje stále živý. U našeho stánku s tiskovým apoštolátem se zasta-
vilo opravdu velmi mnoho poutníků, jak věřících, tak i těch, kteří nemají 
svou cestičku k víře ještě prošlapanou. Tato setkání byla dobrou příležitos-
tí k evangelizaci i k přátelským rozhovorům, díky nimž jsme se také mohli 
s mnohými z Vás setkat. Touto cestou chceme také poděkovat všem rytířům 
a rytířkám, kteří pomohli s rozdáváním časopisu Immaculata. 

CHARISMATICKÁ KONFERENCE V BRNĚ (9.–13. 7. 2014, obr. 3)
Katolická charismatická konference je tradičně místem, kam řada z rytí-
řů a rytířek směruje své kroky, aby načerpali síly pro svůj duchovní život. 
Snažili jsme se proto být Vám na  blízku i  zde. Bylo příjemné, že jsme 
mohli s  některými z Vás se blíže poznat a  pohovořit nejenom o Vašich 
běžných starostech, ale i o tom, jak Bůh působí ve Vašich životech.

POUŤ RYTÍŘŮ NEPOSKVRNĚNÉ A ČTENÁŘŮ 
ČASOPISU IMMACULATA NA CVILÍN (9. 8. 2014, obr. 4)
Tato pouť se stává již tradičním místem, kde se setkávají naši čtenáři a ry-
tíři Neposkvrněné. Letos byl duchovní program ozvláštněn přítomností 
bratří z Niepokalanova, kteří pro nás zahráli dech beroucí divadlo  Umu-
čení sv. Maxmiliána, známého polského režiséra Kazimierze Brauna. Ne-
jenom skvělý výkon niepokalanovských bratří, ale také Chopinova hud-
ba nám pomohla proniknout do hloubky naděje a síly hrdinné lásky, již 
uprostřed destruktivního a všudypřítomného zla koncentračního tábora 
Auschwitz (Osvětim) projevil svatý Maxmilián M. Kolbe.   

POUŤ U MATKY BOŽÍ V KLOKOTECH (15.–17. 8. 2014, obr. 5)
Protože z  Vašich dopisů a  telefonátů k  nám často zaznívají stesky, že 
řada akcí, kam jedeme, je na Moravě, zajeli jsme za Vámi na poutní místo 
Klokoty, kde je kostel Nanebevzetí Panny Marie. Bratři obláti, pod jejichž 
vedením se dostalo tomuto místu zvláštního charismatu, nás velmi mile 
přijali a vytvořili dobré podmínky pro to, abychom se mohli setkat neje-
nom s rytíři a rytířkami Neposkvrněné, kteří sem doputovali. 
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LETEM M. I. SVĚTEM
aneb rytíři v akci

text: Jitka Navrátilová | koordinátorka M. I.



6

4|2014|č. 134

T
ÉM

A
:  K

Ř
ESŤ

A
N

SK
Á

 R
O

D
IN

A

text: Jitka Navrátilová, Ph. D. 

Lidské tělo se stále častěji  stává  předmětem bouřlivých diskuzí, na kterém se střetávají různé ideologie 
předkládající nám vlastní představu o tom, kým člověk je či může být. V minulém čísle jsme Vám alespoň 
zčásti představili hlavní myšlenkové schéma gender ideologie, která se snaží člověku namluvit, že si sám 
může volit pohlaví bez ohledu na to, zdali se kdo narodí jako muž či žena. Zahraniční zkušenosti vypovída-
jící o moci a rozšíření této ideologie, jejíž negativní důsledky zasahují rodiny i jednotlivce, nás vedou k po-
třebě vrátit se na „počátek“ a porozumět záměru, který měl Bůh s lidským tělem. Hledání významu těla nás 
uvádí do velmi hluboké pravdy o Božím plánu s člověkem, jež nám odkrývá podstatu našeho lidství a uka-
zuje na nedocenitelnou hodnotu našeho těla, kterou získalo díky tomu, že bylo stvořeno jako obraz Boží.

OBRAZ ČLOVĚKA  
VYKRESLENÝ BOHEM
Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, 
aby byl obrazem Božím, muže a ženu je stvořil (Gen 1,27)
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VRÁTIT SE 
NA „POČÁTEK“
Odkrývat pravdu ohledně Božího 
záměru s  naším tělem budeme 
opět společně s  Janem Pavlem II. 
prostřednictvím jeho Teologie těla.  
Ten poukazuje na to, že chceme-li 
pochopit člověka v  jeho samotné 
podstatě a smyslu bytí, je zapotře-
bí se vrátit na „počátek“, tj. do sta-
vu prvotní nevinnosti před pádem 
do  hříchu. V  souvislosti s „počát-
kem“ se v  Bibli setkáme s  řadou 
odkazů (Gn 1,27; Gn 2,24;  Mt 19, 
3-8; Mk 10, 2-9), které mají přímou 
souvislost s  hledáním odpovědi, 
kdo je člověk a jak souvisí podstata 
jeho lidství a člověčenství s tělem. 
V  tomto textu si všimneme ales-
poň základních aspektů, které jsou 
stěžejními pro pochopení význa-
mu těla a identity člověka. 

ČLOVĚK OBJEVUJE  
SVÉ LIDSTVÍ
Právě v  dnešní době, kdy je pů-
vodní „obraz Boží“ velmi často 
deformován, je zapotřebí vrátit 
se do  stavu lidské nevinnosti, jak 
je popisována v  Bibli, neboť to 
byl stav, kdy tělo člověka nebylo 
zasaženo hříchem a  on nemusel 
zažívat důsledky tohoto hříchu. 
Tato lidská nevinnost je z hlediska 
těla chápána jako stav neporušené 
přirozenosti oproti stavu padlé při-
rozenosti, v  níž jako člověk již za-
kouší důsledky prvotního hříchu. 
Svatý otec ukazuje, že pro člověka 
v  jeho nevinnosti jsou základní tři 
zkušenosti. 

První z  nich je uvědomění si své 
vlastní odlišnosti, která vyplývá 
z  faktu, že je sám. „Člověk tedy 
pojmenoval všechna zvířata a  ne-
beské ptactvo i  všechnu polní 
zvěř. Ale pro člověka se nenašla 
pomoc jemu rovná. Není dobré, 
aby člověk (muž) byl sám. Učiním 
mu pomoc jemu rovnou“ (Gn 2, 20 
a  20,18). Tento prožitek samoty se 
ovšem nevztahuje pouze k samotě 
muže, kterému chybí žena, ale je 
rovněž vyjádřením samoty člověka 
vůbec. Vztahuje se tedy jak k lidské 

přirozenosti, tak i k  jeho individu-
alitě. Význam této samoty v biblic-
kém kontextu především znamená 
sebeuvědomění si vlastní odliš-
nosti od ostatních stvořených věcí 
i živých bytostí. 

V knize Genesis (Gn 2, 19-20) jsme 
svědky toho, jak se člověk „odha-
luje sám sobě a  zároveň potvrzu-
je sám sebe ve  viditelném světě 
jako osoba“ ([2], str. 43-44). Toto 
uvědomění si lidství má zásad-
ní význam pro chápání člověka 
jako Božího obrazu. Bůh uzavírá 
s  člověkem smlouvu, skrze niž je 
člověk se svým lidstvím či právě 
skrze ně pozvedán do  výlučného 
a  neopakovatelného vztahu se 
samotným Bohem. Biblické vyprá-
vění o stvoření v Gn 1,26: „Učiňme 
člověka, aby byl naším obrazem“ 
ukazuje, že člověku se na  základě 
této smlouvy dostává mimořádné, 
jen stěží pochopitelné důstojnosti. 
Bůh skrze tuto smlouvu potvrzuje 
člověka v  jeho jedinečnosti bytí 
a  exkluzivitou vztahu jej pozvedá 
ke svému obrazu.  

ŽENA A MUŽ VYTVÁŘÍ 
SPOLEČENSTVÍ 
JEDNOTY
Zkušenost této první samoty a z ní 
vyplývajícího sebeuvědomění si 
vlastní existence v  sobě zahrnuje 
i  uvědomění si významu těla ([2], 
str. 47). Již zmiňovaný citát z  Ge-
nesis (2,18) hovořící o tom, že není 
dobré, aby byl člověk sám, je pře-
dehrou příběhu o  stvoření ženy. 
Význam prvotní samoty, který je 
na jedné straně vztažen především 
k  uvědomění si  identity člověka, 
předchází významu první jedno-
ty, jež je druhou zkušeností člově-
ka ve  stavu prvotní nevinnosti. Ta 
se vztahuje ke  zkušenosti jednoty 
muže a ženy ([2], str. 52). Tak na již 
zmiňovaný biblický příběh z  Gn 
2,18 o tom, že není dobré, aby byl 
člověk sám, navazuje příběhem 
o stvoření ženy. „I uvedl Hospodin 
na člověka mrákotu, až usnul. Vzal 
jedno z  jeho žeber a  uzavřel to 
místo masem. A  Hospodin utvořil 

z žebra ženu“ (Gn, 2, 21-22). Přesto-
že je zapotřebí při výkladu tohoto 
citátu brát v  potaz jeho archaické 
a  obrazné vyjádření, podstatným 
sdělením této metafory je podle 
Jana Pavla II. skutečnost jedno-
ty (homogenity) lidství obou, 
navzdory pohlavní odlišnosti. 
Utvoření ženy z  muže ukazuje 
na společnou identitu lidské přiro-
zenosti a zároveň na dualitu muž-
ství a  ženství, která je vyjádřením 
a potvrzením jednoty dvou bytostí 
([2], str. 55-57). To je pěkně vyjád-
řeno ve slovech, která pronáší muž 
při pohledu na ženu: „Tělo z mého 
těla a kost z mých kostí“ (Gn 2,23). 
Tělo, jež je zjevením jednoty člově-
ka v dualitě pohlaví, má v sobě již 
od počátku „vtělené“ společenství 
osob a již od počátku takové spo-
lečenství vyžaduje. Jestliže člověk 
hledá vlastní identitu, pak toto po-
znávání, aby bylo pravdivé a úplné, 
musí jít přes dualitu obou pohlaví. 
Pravou povahu lidství je tedy mož-
né rozpoznat skrze společenství 
jednoty muže a  ženy v  dualitě je-
jich pohlaví. Muž a  žena objevují 
nový smysl vlastního těla, jež spo-
čívá ve vzájemném obohacení ([2], 
str. 61). Tím, že muž a žena k sobě 
přilnou (v  manželském styku) tak 
úzce, že se stanou jedním tělem, 
znovu objevují a dotýkají se tajem-
ství stvoření. Vracejí se k  jednotě 
jejich lidství, která jim umožňuje 
se vzájemně poznávat ([2], str. 63). 

ŽENA A MUŽ  
OBJEVUJÍ VÝZNAM 
SVÝCH TĚL 
Třetí zkušeností, která nám dává 
vhled do stavu první nevinnosti, je 
prožitek nahoty, který zakusil prv-
ní člověk. Geneze 2,25 nám o tom 
přináší tuto zprávu: „Oba dva byli 
nazí, člověk i  jeho žena, ale nesty-
děli se.“ To, že se naši prarodiče ne-
styděli, ukazuje na  zvláštní plnost 
vědomí a  zkušenosti spojených 
s  chápáním pravého významu 
těla ([2], str. 71). Tato věta ukazuje 
na skutečnost, že měli plné vědomí 
významu svého těla, tj. na  straně 
muže chápání ženství a  na  straně 
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ženy chápání mužství, jež bylo 
zjeveno v  nahotě těla. Muž i  žena 
zří sebe ve  vzájemné niternosti, 
prostřednictvím které objevují 
vlastní lidství. Znamená to tedy, 
že muž a  žena právě skrze sebe 
navzájem objevují toto lidství. 
Skrze „nahotu“ se ukazuje pravá 
hodnota těla a  pohlaví. Když muž 
a žena na sebe pohlíží, „jako by skr-
ze samo tajemství stvoření viděli 
sami sebe ještě plněji a  zřetelněji 
než skrze své tělesné oči“ ([2], str. 
74). Muž a žena tak sebe vidí v pl-
nosti lidství, která se projevuje 
právě prostřednictvím vzájemné 
komplementarity mužství a  žen-
ství. Tato komplementarita muže 
a ženy zakoušena v jejich niterném 
vzájemném prožívání nese v sobě 
již od počátku pečeť daru. Jestliže 
Bůh již od  počátku dává člověku 
nesmírný dar, díky němuž je člověk 
stvořen k obrazu Božímu, tak kaž-
dý tvor v  sobě nese již od  počát-
ku znamení tohoto prvního daru 
([2], str. 77). Muž a  žena jsou tak 
povoláni ke  společenství, v  němž 
vzájemné svobodné darování je 
základní charakteristikou jejich 
společné existence. Toto darová-
ní předpokládá vzájemné dávání 

a  přijímání daru, v  němž se  samo 
darování stává přijímáním a přijetí 
se přeměňuje v darování. Jan Pavel 
II. poukazuje na  to, že žena, která 
je Stvořitelem dána muži, je díky 
prvotní nevinnosti přijata jako dar. 
Zároveň její přijetí mužem se stává 
prvním darováním. Žena tím, že se 
dává, objevuje zároveň sama sebe, 
a to díky skutečnosti, že byla přija-
ta, a  díky způsobu, kterým ji muž 
přijal. Žena tak nachází sama sebe 
ve  vzájemném darování, pokud 
je přijata tak, jak byla od  počátku 
chtěna Stvořitelem, totiž pro ni 
samu, skrze své lidství a  ženství. 
Jestliže muž přijímá svou ženu 
jako dar v  plné pravdě její osoby 
a  ženství, obohacuje tím samým 
a zároveň on sám je v tomto vzta-
hu obohacen ([2], str. 93).1

ÚCTA A LÁSKA  
JAKO PROJEV JEDNOTY  
Původní nevinnost prvních lidí, 
jejich jednota a  harmonie byly 
narušeny prvním hříchem. Do  je-
jich vztahu se vmísila žádostivost 
a  touha vlastnit toho druhého. 
Avšak pro současného člověka, 
který zakouší neblahé důsled-
ky této disharmonie, zůstává 

stále aktuální výzva vracet se zpět 
na  „počátek“ k  povolání přijímat 
dar a darovat se.

Dr.  Emerson Eggerichs silně zdů-
razňuje totéž, že vzájemné přijímá-
ní a darování se je základním prin-
cipem manželského společenství, 
které se projevuje v  prokazování 
si vzájemné úcty a lásky. Na zákla-
dě více než třicetileté poradenské 
praxe s  manžely zjistil, že naplňo-
vání biblických textů, které vybíze-
jí muže a ženy k určitému chování, 
mají zásadní vliv na  dosahování 
spokojenosti a  štěstí v  jejich živo-
tech. Jako klíč k tomuto pochope-
ní předkládá autor biblický text Ef 
5,33. Svatý Pavel v něm píše: „A tak 
každý z  vás bez výjimky ať miluje 
svou ženu jako sebe sama a  žena 
ať má před mužem úctu.“ Dr. Egge-
richs píše o  tom, že ačkoliv tento 
text tolikrát četl a dokonce o něm 
při svatebních obřadech kázal, ne-
chápal, co nám vlastně svatý Pavel 
sděluje. Uznával, že láska a  úcta 
jsou základními kameny, ze kte-
rých je třeba budovat vztah mezi 
manžely, ale stále mu nedochá-
zela jejich souvislost. Až mnohem 
později došel k poznání, že jsou to 
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vlastně spojené nádoby, které se 
bezprostředně ovlivňují. Apoštol 
nám velmi prostými slovy sdělu-
je, že ženy potřebují lásku a  muži 
úctu. „Když muž pociťuje man-
želčinu neúctu, je pro něho ob-
zvláště těžké ji milovat. Když žena 
cítí manželovu nelásku, je pro ni 
obzvláště těžké vážit si ho. V praxi 
to pak vypadá tak, že když si muž 
připadá znevažovaný, má přiroze-
ný sklon reagovat způsoby, které 
jeho manželka vnímá jako nelásku. 
(Možná muž dostal přikázání milo-
vat právě z  tohoto důvodu!) Když 
se žena cítí nemilovaná, má přiro-
zený sklon pociťovat vůči svému 
manželovi neúctu. (Možná dostala 
přikázání mít manžela  úctě právě 
z tohoto důvodu!)“ ([1], str. 22). Po-
znatek, který nám pak tento autor 
přináší, je prosté sdělení, že žena 
bez lásky reaguje bez úcty. Stejně 
tak muž bez úcty reaguje bez lás-
ky – a to až do omrzení.  Je vidět, 
že tajemství skryté v  Pavlově listu 
Efesanům specifickým způsobem 
rozvíjí tajemství stvoření člověka 
a  jeho povolání ke  vzájemnému 
darování ve svobodě lásky. Jestliže 
žena byla Stvořitelem povolána, 
aby se darovala svému manželo-
vi, tak odpovědí manžela má být 
láskyplné přijetí. Jestliže se muž 
otevírá daru své ženy, pak její dar 
má být darován v úctě, jež mu ná-
leží, a  v  plné akceptaci jeho muž-
ství a jeho poslání. Láska a úcta se 

tedy ukazují jako základní stavební 
kameny, ze kterých lze vybudovat 
společenství jednoty mezi man-
žely, která vede k  naplnění jejich 
poslání. Názorným příkladem, jak 
úcta a  láska fungují, je svědectví 
jedné z klientek Dr. Eggerichse: 

„Je úžasné, co se může stát,  když 
muž cítí, že si ho žena váží. Věděla 
jsem, že musím manželovi projevo-
vat bezpodmínečnou úctu, ať se mi 
chce nebo ne. Začala jsem mu úctu 
projevovat, i když jsem ji zatím necí-
tila. Po čase jsem ji pociťovat začala, 
a co teprve teď! Můj manžel mi slou-
ží, přesně jak jste říkal. Minulý víkend 
jsme pozvali naše sousedy na  oběd 
a  můj manžel se nabídl, že uvaří. 
Také mi tento víkend umyl auto (to 
ještě nikdy nedělal) a  ze svých vá-
nočních prémií mi jen tak dal 500 
dolarů na útratu. Také uklízí kuchyň 
a  už dvakrát umyl nádobí. Asi tak 
jednou týdně mu do  práce posílám 
e-maily, kde mu píši o tom, jak jsem 
vděčná, že díky němu a  jeho prá-
ci můžu být s  našimi dvěma dětmi 
doma. Dbám na to, aby když přijde 
z  práce domů, bylo u  nás uklizeno 
a večeře hotová. Také si dávám po-
zor, abych, když přijde domů, ne-
měla na sobě tepláky a nevypadala 
„ošuntěle“. Jsem příjemnější a  nad-
šenější.“ ([1], str. 79).

Tento příklad je jedním z  mnoha 
svědectví, že důvěra v  Boží slovo 
přináší své ovoce v  podobě šťast-
ných mužů a žen, kteří mají odva-
hu neustále se navracet k původní-
mu obrazu, jehož malířem byl sám 
Stvořitel. 

UCHRAŇME SI BOŽÍ 
OBRAZ!
Jestliže Bůh na počátku tvoří člově-
ka k obrazu svému, pak tento obraz 
má univerzální platnost. Neplatí 
jenom pro dobu „počátku“, ale ob-
raz Boha vrytý do těla člověka zů-
stává navždycky platným ideálem. 
Snažit se tento obraz deformovat 
nemůže znamenat nic jiného, než 
narušování Božího záměru s člově-
kem a odmítnutí daru, jenž Bůh 

Když si muž připadá 
znevažovaný, má 
přirozený sklon 
reagovat způsoby, 
které jeho manželka 
vnímá jako nelásku. 
Když se žena cítí 
nemilovaná, má 
přirozený sklon 
pociťovat vůči 
svému manželovi 
neúctu. 
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JAN PAVEL II.  
K RODINÁM

Láska působí, že se člověk reali-
zuje prostřednictvím upřímné-
ho darování se: milovat zname-
ná dávat a přijímat to, co nelze 
ani koupit, ani prodat, ale jen si 
svobodně a vzájemně darovat.

Dopis rodinám  
„Gratissimam sane“, č. 11

Církev vyznává, že manžel-
ství je jako svátost manželské 
smlouvy „velikým tajemstvím“, 
neboť vyjadřuje Kristovu snou-
beneckou lásku k jeho církvi.

Dopis rodinám  
„Gratissimam sane“, č. 19

Smlouva manželů „vysvětluje“ 
podstatu snoubeneckého rázu 
spojení Krista s  církví. A  toto 
spojení zas jako „veliká svá-
tost“ rozhoduje o  svátostnosti 
manželství jako svaté smlouvy 
dvou snoubenců, muže a ženy. 
(…) Pravdě tohoto ustanovení 
odpovídá výzva: „Muži, každý 
z vás ať miluje svou ženu“, ať ji 
miluje pro zvláštní a jedinečné 
pouto, kterým se muž a  žena 
stávají v  manželství „jednou 
bytostí“ (Gn 2,24; Ef 5,31). 
V  této lásce máme základní 
potvrzení ženy jako osoby, po-
tvrzení, díky kterému se může 
ženská osobnost plně rozvíjet 
a  obohacovat. (…) Všechny 
důvody ve  prospěch „podříze-
nosti“ ženy muži v  manželství 
se musí chápat ve smyslu „vzá-
jemného podřizování“ obou 
„z  úcty ke  Kristu“. Tato pravá 
snoubenecká, manželská láska 
má svůj nejhlubší zdroj v Kris-
tu, který je Snoubencem církve, 
své Snoubenky.

Apoštolský list  
„Mulieris dignitatem”, č. 23–24
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člověku dal. V duchovní úrovni 
lze tuto deformaci původního ob-
razu chápat jako „obrazoborectví“, 
jež se snaží rozbít původní obraz 
Boží, aby nezůstalo v  člověku nic, 
co by připomínalo něco z  jeho 
původní nevinnosti. Toto rozbíjení 
obrazu nelze brát na lehkou váhu, 
neboť jeho důsledky jsou příliš hlu-
boké a ve své podstatě jdou proti 
muži i ženě v jejich dualitě pohlaví 
a ohrožují člověka v samotné pod-
statě jeho lidství. V  tomto směru 
je proto zásadní, aby každý z  nás 
měl odvahu hledat pravý význam 

vlastního těla, neboť to zjevuje 
Boží plán s  člověkem. Uvědomu-
ji si, že je to velmi nelehký úkol, 
zvláště dnes, kdy se člověk postavil 
do role Boha a sám se snaží vykres-
lovat obraz člověka. Stále častěji 
se setkáváme s novými definicemi 
člověka, jež však především uka-
zují na to, jak strašně moc jsme se 
vzdálili od původního obrazu, a jež 
přinášejí do života neštěstí a zma-
tek. Jan Pavel II. nám ve své Teologii 
těla odhaluje nádheru obrazu, k ja-
kému byl člověk povolán a samot-
ným Bohem přizván k následování. 

Přeji tedy každému z nás, mužům 
i ženám, abychom následovali ten-
to obraz, neboť jeho odlesk nese 
každý z nás na svém těle. 

1 O vzájemném dávání a přijímání lásky 
mezi manželi jsme v našem časopise 
psali v čísle 2/2014 na straně 10–13.
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Praha: 2012.

A VŠECHNO MĚLO  
BÝT TAK KRÁSNÉ
Nauka o dědičném hříchu nám dává odpověď,  
proč vztah muže a ženy slibující tolik krásného  
nese s sebou tolik neshod a zmatků
text: Christopf Schönborn | Z publikace: Základy naší víry, KNA 1996

„Ptal jsem se, odkud je zlo, a  ne-
dokázal jsem si dát odpověď,“ říká 
sv.  Augustin (Kat. 385). Odkud při-
chází zlo do  nás a  mezi nás, mezi 
muže a ženu, mezi generace a náro-
dy? Na svoji otázku nalezl Augustin 
odpověď až tehdy, když nalezl toho, 
který přemohl všechno zlo: Krista. 
Od  té doby jej ta jistota neopus-
tila: jméno Ježíš znamená „Bůh je 
spása“. Ježíš je „Bůh je spása“ všech 
lidí. Jestliže souhlasí, že Ježíš přišel 
pro všechny lidi a  pro ně zemřel, 
pak neexistuje člověk, který by Je-
žíše nepotřeboval: „Pojďte ke  mně 
všichni...“ (Mt 11,28). Všichni, i  děti: 
„Nechte děti přicházet ke  mně...“ 
(Mk 10,14). I  ony potřebují Ježíše; 
on chce být i  jejich „Bůh je spása“, 
jejich spasitelem. „Prvotní hřích“ 
pře devším znamená, že všichni 
lidé bez výjimky potřebují Ježí-
še – Vykupitele. „Učení o prvotním 
hříchu je takř ka ‚rubem‘ radostné 
zvěsti, že Ježíš je Spasitelem všech 
lidí.“ (Kat. 389)

Prvotní hřích je tajemství víry, my 
o  něm víme ze Zjevení. Pouhým 
rozumem není možné ho pocho-
pit, spíše je možné ukázat, že toto 
učení dává rozum nou odpověď 
na  tajemství zla. Je proto důležité 
přesně vědět, co říká věrouka o pr-
votním hříchu, zvláště když o něm 
panují falešné představy.

Víra nám říká, že na počátku dějin 
lidstva zne užili naši prarodiče svoji 
svobodu a vzbouřili se proti Bohu 
(Kat. 415). Obrazný jazyk Bible uka-
zuje násled ky této volby: Adam 
a  Eva ztratili svůj důvěrný vztah 
s  Bohem, utekli před ním. Vnitřní 
rozervanost a  vzá jemná obvinění, 
sklon k ovládání druhého a žádosti 
vytyčují vztahy muže a ženy, a tak 
do dějin lidstva vstupuje smrt jako 
následek ohlášený pro případ ne-
poslušnosti (Kat. 399–401). To, co 
je naznačeno ve  3. kapitole knihy 
Genesis, zakoušíme denně jako re-
alitu světa.

Proč ale „prvotní hřích“? Jak to, že již 
dítě při chází na svět poskvrněno pr-
votním hříchem, takže i je mu je udí-
len křest (Kat. 1250)? Prvotní hřích 
nezna mená osobní vinu Eviných 
potomků. Naznačuje, že všem lidem 
(s výjimkou Panny Marie) něco chy-
bí. To, co naši prarodiče ztratili svým 
osobním hříchem, je – jako dědictví, 
které předci promarnili – pro ně i pro 
nás ztraceno: dar prapůvodní dů-
věrnosti s Bohem a z toho vyplýva-
jící harmonie (Kat. 404). Jsme trochu 
potomci ztraceného syna, a  jsme 
opět zachráněni a do ma teprve teh-
dy, až nám Bůh dá slavnostní oděv 
mi losti (srov. Lk 15,11-32).

„Prvotní hřích“ ale také znamená, 
že i přes mi lost křtu a s její pomocí 
budeme muset po celý život bojo-
vat s náchylností ke zlu (Kat. 407). 
Je dědictvím našich prarodičů. 
Když ale bojujeme spolu s Kristem, 
je to „dobrý boj“ (2 Tim 4,7), který 
vede k vítězství. 
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TŘI SLOVA: S DOVOLENÍM, 
DĚKUJI, PROMIŇ
Katecheze o svátosti manželství papeže Františka  
na gen. audienci, nám. sv. Petra, 2. 4. 2014
přeložil Milan Glaser, česká sekce Vatikánského rozhlasu

Dobrý den, drazí bratři a  sestry 
(...) Svátost manželství nás uvádí 
do středu Božího plánu, který je plá-
nem smlouvy s  Jeho lidem, s  námi 
všemi, plánem společenství. Na  za-
čátku knihy Geneze v  první knize 
Bible vrcholí příběh o stvoření slovy: 
„Bůh stvořil člověka ke svému obra-
zu, k obrazu Božímu ho stvořil; stvo-
řil je jako muže a ženu… Proto muž 
opustí svého otce i svou matku a při-
lne ke své ženě a stanou se jedním 
tělem“ (Gn 1,27; 2,24). Manželský 
pár je obrazem Božím: muž a žena, 
nejenom muž a  nejenom žena, ale 
oba dva. Takový je obraz Boha: láska, 
Boží smlouva s námi je znázorněna 
smlouvou muže a ženy. A to je velmi 
krásné! Jsme stvořeni, abychom mi-
lovali, tedy jako odlesk Boha a Jeho 
lásky. A  v  manželském sjednocení 
uskutečňují muž a  žena toto povo-
lání ve  vzájemnosti a  společenství 
plného a definitivního života.

Když muž a žena slaví svátost man-
želství, Bůh se v nich tak říkajíc zr-
cadlí, vtiskuje do  nich vlastní rysy 
a  nesmazatelný charakter Své lás-
ky. Manželství je ikona Boží lásky 
k nám. Bůh je totiž také společen-
stvím. Tři Osoby: Otec, Syn a Duch 
svatý žijí odevždy a navždy v doko-
nalé jednotě. A právě to je mysté-
riem manželství: Bůh činí z  man-
želského páru jedinou bytost. 
Bible používá silný výraz a  mluví 
o „jednom těle“. Tak niterné je sjed-
nocení muže a  ženy v  manželství. 
Toto je mystérium manželství: Boží 
láska se zrcadlí v  páru, který se 
rozhodne žít společně. Proto muž 
opustí svůj dům, dům svých rodičů 
a jde žít se svojí manželkou a sjed-
nocují se tak mocně, že se stávají – 
jak praví Bible – jediným tělem.

Svatý Pavel v  listu Efesanům po-
ukazuje na  to, že v  křesťanských 
manželích se odráží veliké tajem-
ství, tedy vztah, který Kristus na-
vázal s  církví, snubní vztah (srov. 
Ef 5,21-33). Církev je Kristova 
nevěsta. To je ten vztah. Zname-
ná to, že manželství je odpovědí 
na  specifické povolání a  musí být 
považováno za  posvěcení (srov. 
Gaudium et spes, 48; Familiaris 
consortio, 56). Je to jakoby svě-
cení. Muž a žena jsou svojí láskou 
posvěceni. Manželé jsou totiž 
skrze svátostnou moc obdařeni 
pravým a  vlastním posláním, pro-
tože pomocí jednoduchých a běž-
ných věcí mohou zviditelnit lásku, 
kterou Kristus miluje svoji církev 
a  ustavičně za  ni dává svůj život, 
ve věrnosti a službě.

Vskutku podivuhodný plán je 
vepsán do  svátosti manželství! 
A uskutečňuje se v  jednoduchosti 
a  také v  křehkosti lidského sta-
vu. Dobře víme, kolika těžkostem 
a  zkouškám čelí oba manželé. 
Důležité je uchovávat živý svazek 
s  Bohem, který je základem man-
želského svazku. Pravý svazek 
vždycky spojuje s Pánem. Když se 
rodina modlí, svazek trvá. Když se 
manžel modlí za manželku a man-
želka za manžela, jeden za druhé-
ho, stává se tento svazek silným. 
Je pravda, že v manželském životě 
jsou mnohé těžkosti: není práce, 
nedostává se peněz, děti mají pro-
blémy. Spousta těžkostí. A nezříd-
ka manželé znervózní a začnou se 
hádat. Přou se. V  manželství jsou 
vždycky hádky, někdy i létají talíře. 
Z toho však netřeba smutnět, pro-
tože lidský stav je takový. A tajem-
stvím je fakt, že láska je mocnější 

než hádka, a proto vždycky manže-
lům radím, aby den, kdy se pohá-
dali, nikdy nekončili bez usmíření. 
A  pro usmíření není nutné volat 
OSN, aby přišlo zavést mír. Stačí 
malé gesto, pohlazení. A začíná se 
od začátku.

A  takový je život, žitý s  odvahou 
a  v  odhodlání žít společně. Je to 
velké a  krásné! Manželský život je 
krásný a musíme jej opatrovat stá-
le, opatrovat děti. Několikrát jsem 
již na tomto náměstí mluvil o tom, 
co v  manželském životě velice 
pomáhá. Jsou to tři slova, která je 
třeba vždycky říkat, tři slova, která 
mají být v rodině doma: s dovole-
ním, děkuji a promiň. Jsou to ma-
gická slůvka. Říkat s  dovolením, 
aby do  manželského života ne-
vnikla dotěrnost. Co si o  tom my-
slíš, smím? S dovolením, dovol mi. 
Děkuji. Manželé si děkují za to, co 
jeden pro druhého dělá. Děkování 
je přece krásné! A poněvadž všich-
ni chybujeme, nastupuje další slo-
vo, které je někdy nesnadné říci, 
ale je to také třeba: promiň. S do-
volením, děkuji a  promiň. Těmito 
třemi slovy, modlitbou manželů 
za  sebe navzájem a  usmiřováním 
na konci dne koná manželství po-
kroky. Tři magická slůvka, modlit-
ba a usmíření. Kéž vám Pán žehná 
a modlete se za mne. 
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Kdyby láska nevyžadovala námahu, pak stanovení požadavků by nemělo smysl.
text: P. Marek Dziewiecki | zdroj: Źrodło 7/2009 | překlad -rm-

Každý z  nás má obvykle dvě tou-
hy. Ta první – to je snění o  tom, 
jak se stávat čím dál šťastnějším 
člověkem. Jde o  velmi vyzrálou 
touhu, shodnou s  touhou Syna 
Božího, který k nám osobně přišel 
a stal se člověkem právě proto, aby 
jeho radost byla v  nás a  aby naše 
radost byla dokonalá. Ale často 
máme i  druhou touhu. Takovou, 
která není vyzrálá, protože není 
reálná. Toužíme dosáhnout štěstí 
lehce, bez námahy, bez disciplíny, 
bez práce na  sobě, bez respekto-
vání Desatera. V nebi je snadné být 
šťastným, ale na této zemi, již často 
nazýváme slzavým údolím, se ni-
komu nepodaří být šťastným lehce 
a  bez námahy. Bůh nám nenabízí 
štěstí snadné, ale štěstí pravdivé. 
Jeho dosažení se pojí s  kladením 
sobě samému zásadních požadav-
ků, nutných k  tomu, abychom se 
učili milovat vyzrálým způsobem. 
Šťastní jsou totiž pouze ti lidé, kteří 
jsou schopni milovat a přijímat lás-
ku od Boha i od lidí.

Kdo chce být šťastným člověkem, 
ten si musí nejprve uvědomit, že 
si nelze plést lásku s tím, co jí není. 
Plést si lásku s  nějakou její náhraž-
kou nebo karikaturou je totéž jako 
si plést život se smrtí! Pokud někdo 
tvrdí, že je láskou rozčarován, tak 
si neuvědomuje, že si spletl lásku 
s  něčím, co jí ve  skutečnosti není. 
Právě proto porozumět lásce a  vy-
zrále milovat můžeme teprve tehdy, 
když víme, čím láska není. V našich 
dobách bývá láska nejčastěji ztotož-
ňována se sexualitou, se zamilova-
ností a citem, s tolerancí a „volnými 
svazky” a také s naivitou.

ODLIŠIT LÁSKU 
OD SEXU
První omyl spočívá v přesvědčení, 
že podstatu lásky stanoví sexuální 
soužití a že láska je především zále-
žitostí pudů nebo hormonů. Zámě-
na lásky za  pudovost a  biochemii 
vede k  lidským dramatům, proto-
že sexuální pud – tak jako každý 
pud  – je slepý. Kdyby podstatou 

lásky bylo sexuální soužití, tak ro-
diče by nemohli milovat své vlastní 
děti. Přitom však i v manželství se-
xuální soužití představuje pouhou 
epizodu v celém tom moři všíma-
vosti jednoho vůči druhému a kaž-
dodenní starosti o něj. Kdo si plete 
sexualitu s láskou, ten je pro chvíli 
rozkoše připraven obětovat nejen 
své svědomí, manželství a  rodinu, 
ale též zdraví a dokonce život. Ta-
kový člověk upadá do  závislosti 
a  nezřídka se dopouští i  krutých 
přestupků.

Toho, kdo prožívá radost proto, 
že miluje, nezajímá taková forma 
sexuálního kontaktu, která působí 
ztrátu přátelství s Bohem, se sebou 
samým a s druhým člověkem.

Co více, ve  většině případů mezi-
lidských svazků právě schopnost 
zdržet se sexuálního soužití svědčí 
o zodpovědné lásce. Sexuální sou-
žití se přece nepojí s vyzrálou lás-
kou rodičovskou, snoubeneckou 

VYŽADUJI  
OD SEBE,  
PROTOŽE  
CHCI MILOVAT!
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nebo přátelskou. I  v  manželství 
sebevláda nad pohlavním pudem 
je podmínkou zachování věrnosti 
a štěstí. Sexualita manželů je čistá 
tehdy, když je výrazem lásky a  ne 
projevem pudu, žádostivosti nebo 
závislosti. Manžel, který miluje, se 
nekoncentruje na tělesné prožitky, 
ale na  to, že může být tak blízko 
osoby, kterou miluje a která miluje 
jeho. Sexuální soužití je tedy setká-
ním dvou osob a ne dvou těl. Do-
růst k  lásce může pouze ten, kdo 
vyžaduje od sebe vládu nad pudy 
a instinkty, a také nad vlastním tě-
lem. Kdo si neklade tyto požadav-
ky, ten nejenže nebude schopen 
někoho milovat, ale začne též bo-
lestně ubližovat jiným lidem i sobě 
samému, protože důsledkem bu-
dou závislosti, venerické choroby, 
psychické nemoci a možná i krimi-
nální delikty.

ODLIŠIT LÁSKU 
OD CITŮ
Druhý omyl spočívá na  přesvěd-
čení, že láska je cit a zamilovanost 
do  někoho tou nejintenzivnější 
formou lásky. Jenže milovat – to 
je něco podstatně víc než prožívat 
nějaké emocionální stavy. Kdyby 
podstatou lásky byl cit, tak by ne-
bylo možno lásku slibovat, neboť 
city jsou proměnlivé a  nevypočí-
tatelné. City představují součást 
člověka, jsou jeho znakem. Láska 
naproti tomu je ale postojem celé-
ho člověka. City prožíváme též vůči 
zvířatům, předmětům či událos-
tem, a  to tehdy, když něco máme 
rádi nebo se něčím těšíme. Láska 
je však stálým způsobem chování 

a  jednání, ne chvilkovou náladou. 
Mylná představa, že láska je cit, 
vyplývá z  toho, že každý, kdo mi-
luje, prožívá silné citové vzrušení. 
Neexistuje láska bez citů. Když je 
někdo vůči druhé osobě lhostej-
ný, znamená to, že ji nemiluje. Ale 
z toho, že city vždycky doprovázejí 
lásku, nevyplývá, že právě ony jsou 
její podstatou. Kdyby bylo možné 
tvrdit, že láska je souhrnem citů, 
čili tím, co ji ve skutečnosti jenom 
doprovází, tak stejně oprávněné 
by bylo tvrzení, že láska je zesíle-
ným působením hormonů, zvýše-
ným krevním tlakem nebo ruměn-
cem na  tváři. Jevy tohoto typu se 
ukazují tehdy, když milujeme, ale 
nepředstavují podstatu lásky.

Není pravda, že láska je cit a  ten, 
kdo miluje, prožívá pouze „krás-
né” pocity. Místo toho je pravda, 
že city vždy provázejí lásku, ale 
jsou různé: od  radosti a  entuzias-
mu až k  rozhořčení, hněvu, lítosti 
a velkému utrpení. V každém slově 
i činu Ježíš vyjadřoval lásku, ale při-
tom prožíval různé emotivní stavy 
a  city. Když milující rodiče objeví, 
že jejich syn je narkoman, prožívají 
dramatický neklid, strach a  mno-
ho jiných bolestných citů – právě 
proto, poněvadž milují svého syna. 
Záměna lásky za cit působí, že city 
se přijímají za  kritérium chování. 
Ve skutečnosti však city zůstávají – 
podobně jako pudy – slepé, a řídit 
se jimi vede k  životním omylům 
a dramatům, někdy i k vraždám ze 
žárlivosti nebo k sebevraždám.

Láska je vědomý a dobrovolný po-
stoj a city pouze jedním ze způso-
bů vyjádření tohoto postoje. Láska 
je otázkou svobody a daru, zatím-
co city otázkou potřeb a  sponta-
neity.

Láska vede na vrcholy nesobeckos-
ti a svobody, zatímco vazby spočí-
vající na emocionálních potřebách 
vedou k  závislosti na  druhých 
osobách, k  žárlivosti, agresi a  roz-
čarování. Láska přináší vnitřní ra-
dost a pokoj, zatímco koncentrace 

na  citech vede k  neklidu a  napě-
tím. Právě proto radost zamilova-
ného člověka bývá plná nepokoje 
a  zamilovaní se časem navzájem 
zraňují různými formami citového 
vydírání. Láska vede k trvalé rados-
ti, zatímco podléhání citům ničí 
mezilidské vztahy a vede k trvalé-
mu neklidu.

Dorůstat do  lásky – a  skrze ni 
ke štěstí – může jen ten, kdo vyža-
duje pro sebe moudrost k  tomu, 
aby odlišil zamilovanost od  lásky 
a  aby se neřídil city, nýbrž právě 
láskou, odpovědností a  zdravým 
úsudkem. Zamilovanost – jako 
každý citový stav – není hříchem. 
Může se jím ale stát tehdy, když 
se přejde od zamilovanosti k sexu-
álnímu soužití. Dorůstat do  lásky 
znamená vyžadovat od sebe uváž-
livost ve vztazích s osobami druhé-
ho pohlaví a vládu nad city.

ODLIŠIT LÁSKU 
OD TOLERANCE
Přesvědčení, že láska je totéž co 
tolerance, je rovněž omylem. Ten, 
kdo toleruje, říká: „Dělej si, co 
chceš!“ ale  ten, kdo miluje, říká: 
„Pomohu ti dělat to, co tě dovede 
ke  svatosti.“ Tolerance by byla ra-
cionálním postojem jedině tehdy, 
kdyby člověk nebyl schopen ubli-
žovat samému sobě a jiným lidem. 
Tak tomu bude teprve v  nebi, ale 
v  tomto životě většina lidských 
chování nevyjadřuje lásku, nýbrž 
naopak: vede ke křivdám a utrpe-
ní. V  těch podmínkách, v  jakých 
žijeme na zemi, říct někomu: „Dělej 
si, co chceš!“ – je totéž, jako říci mu: 
„Tvůj osud mne nezajímá!“

Ten, kdo si plete lásku s  tolerancí, 
rezignuje z  racionálního myšlení, 
když věří, že všechna jednání člo-
věka jsou stejně dobrá, což je zjev-
ná nepravda.

Nosíme v sobě dvě 
touhy: Dosáhnout 
štěstí. A to je zralá 
touha. Ale nosíme 
v sobě také touhu 
dosáhnout štěstí 
lehce, bez námahy.  
A to už zralé není.

Bůh nám nenabízí 
štěstí snadné,  
ale štěstí pravdivé.
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Tolerovat lidské chování lze – 
avšak v  jistých hranicích! – výluč-
ně ve  vztahu k  zálibám a  chutím. 
Nelze se ale odvolávat na toleranci 
ve  vztahu k  takovým způsobům 
chování a jednání, jež natolik ško-
dí, že jsou zakázány i  trestním zá-
koníkem, a  ne pouze mravními 
normami. Zralý člověk podporuje 

odpovědné způsoby chování 
u všech lidí bez výjimky, a zároveň 
odporuje – a  to zásadově, jak nás 
učí Kristus – těm způsobům chová-
ní, jimiž člověk ubližuje sobě samé-
mu nebo jiným lidem.

Dorůstat do  lásky a  ke  štěs-
tí znamená vyžadovat od  sebe 

schopnost precizně odlišit toleran-
ci od lásky. To předpokládá odvahu 
být – v pozitivním významu! – stále 
více „netolerantní” k  těm formám 
chování a jednání bližního, jež jsou 
škodlivé, neboť čím více miluji, tím 
více mi záleží na osudu těch, kteří 
bloudí. 

text: Pavel Hruban

„Vítej v novém normálu.“ Tato slo-
va říká hlavní hrdina Caleb své 
manželce Catherin téměř na konci 
filmu, když už divák může opráv-
něně doufat, že jejich manželství 
bude zachráněno. K tomuto „uvítá-
ní“ však nevedla snadná cesta.

Film začíná představením manžel-
ské krize Caleba a Catherin. Caleb 
pracuje jako hasič. Jeho práce je 
těžká a  ohrožující život. Od  své 
ženy očekává respekt, úctu a uzná-
ní. Toho se mu však nedostává. 
Catherin pracuje v  nemocnici. 
Od  manžela očekává pozornost 
a něhu. Také ty se jí v jejich vztahu 
nedostávají. Oba tím velice trpí, 
i když to na první pohled není znát. 

Rozhodující chvíle přijde při jedné 
hádce. V níž se jasně ukážou různá 
očekávání od  druhého partnera. 
Po této hádce se Catherin rozhodne 
odejít a podat žádost o rozvod. Ca-
leb je se situací srozuměn. Do  pří-
běhu však vstupují jeho rodiče, 
kteří jsou křesťané, především otec. 
Povzbudí svého syna, aby své man-
želství nevzdával, a  dá mu sešit, 
který obsahuje Výzvu lásky – čtyři-
cetidenní návod, jak vyléčit nemoc-
né manželství. Tento návod spočívá 
v  tom, že každý den má vykonat 

pro Catherin jeden vstřícný skutek. 
Caleb se nejprve zdráhá, chce už 
mít nepříjemné období za  sebou 
a užívat si klidu. Nakonec přece jen 
souhlasí a pustí se do toho.

Mezitím se Catherin v  nemoc-
nici sblíží s  jedním příjemným 
mladým lékařem a  naváže s  ním 
vztah. Nepřímo ji v tom podporu-
jí její kolegyně, které jí vyprávějí 
jak to chodí před rozvodem. Tím ji 
upevňují v  jejím rozhodnutí a  mi-
moděk podrývají Calebovu snahu 
o nápravu. Na druhé straně rovněž 
Caleb má kolegu Michaela, který 
také prožil manželskou krizi, kte-
rá skončila rozvodem. Protože se 
poté z  něho stal křesťan, snaží se 
Caleba podpořit v jeho začínajícím 
úsilí o záchranu manželství. 

Caleb často potřebuje podporu 
jeho i svého otce, protože vyhlídky 
zprvu nejsou příliš nadějné. Musí 
projít cestou, které se zprvu brá-
nil. Přijde totiž na to, že aby mohl 
dát do  pořádku své manželství, 
musí nejprve dát do pořádku svůj 
vztah k Bohu: „Nemůžeš ji milovat, 
protože jí nemůžeš dát, co sám ne-
máš.“ Až se toto podaří, je schopen 
pokročit dál, protože uvidí celou 
situaci v  pravém světle. Caleb se 
musí vzdát parazitů, kteří podrýva-
jí jeho manželství. V  jeho případě 
to je počítač a erotické internetové 
stránky. Vezme to opravdu z grun-
tu: rozseká svůj počítač na kusy.

Příběh dopadne nakonec dobře. 
Caleb připraví pro Catherin půdu 
k  vzájemnému odpuštění, jejich 
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V JEDNOM OHNI
Caleb zachraňuje jako hasič ostatní lidi,  
ale vlastní manželství se mu rozpadá.  
Je možné je ještě zachránit? A za jakou cenu?
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manželství je zachráněno, oba obnoví 
svůj manželský slib před Bohem. 

Film ukazuje, jak důležité je přátelství 
a  rodičovská láska. Bez podpory svého 
otce a  přítele Michaela by Caleb nikdy 
nedokázal uzdravit svůj vztah ke Cathe-
rin a  tak připravit cestu i  jí. Výzva lásky 
posloužila především jemu samotné-
mu – proměnila jeho srdce, jeho pohled 
na  věci. Manželství je cenná věc a  jako 
taková neuvěřitelně křehká. Možná si ani 
neuvědomujeme, jak snadno se dá po-
kazit. Náprava bývá náročná. Vždy ji je-
den z partnerů musí vzít na sebe – kvůli 
sobě i tomu druhému. 

Děj se odehrává ve  třech základních 
rovinách: Mužský svět Caleba v jeho za-
městnání. Je tu dobře vykreslena jeho 
tvrdost, ale též upřímnost přátelství. 
Ženský svět Catherin se propojuje s tím 
mužským v  manželské rovině. Oba se 
musí kultivovat, aby si porozuměly.

A  ještě něco: Film, i  když trochu skrytě, 
ale přesto zřetelně ukazuje, že man-
želství bez vztahu k  Bohu se může stát 
nesrozumitelným. S  tím, jak nacházíme 
Boha, nacházíme i  smysl manželství – 
svého i pro společnost.  

Nejsem žádný odborník na  filmovou 
kritiku, ale celkové zpracování filmu i he-
recké výkony představitelů rolí na  mne 
zapůsobily přesvědčivě. Myslím, že reži-
sér dosáhl svého cíle: přimět  diváka, aby 
se zamyslel nad stavem vlastního man-
želství i nad ochotou investovat do jeho 
správného chodu. Film přesvědčivě 
ukazuje, že cesta manželství je namá-
havá a že se vyplatí setrvat až do konce. 
Poskytuje rovněž naději, že již téměř roz-
vrácený vztah manželů se dá napravit, 
dovolíme-li Bohu, aby jednal. K  tomuto 
poznání snímek směřuje a  je mu podří-
zeno i jeho technické zpracování. 

Je trochu škoda, že film V  jednom ohni 
nepromítá žádné kino u nás, ani ho ne-
můžete zhlédnout na  žádném televiz-
ním programu. Vidět se dá na křesťanské 
internetové televizi TV Gloria. Co se však 
zprvu zdá jako nevýhoda, může se stát 
výhodou. Díky tomu se na film můžeme 
podívat prakticky kdykoliv. 

Modlitba za manželku
Děkuji Ti, Bože. 
Děkuji Ti za tento večer, za ticho, za to, že máme domov, 
že nemusíme dnes nikam jít, že nemusíme pospíchat. 
Děkuji Ti, že jsi tu s námi, že vím, že si s Tebou mohu povídat. 
Sedím u stolu a nic nedělám, jen tak sedím a koukám. 
Koukám na svou ženu, právě kojí naše dítě. 
Nyní zvedla hlavu, usmívá se a podává mi ruku.

Bože, děkuji Ti za ni, za to, že je na světě, že je má. 
Děkuji Ti za její dětství,  
které ji nutilo hledat odpověď po smyslu věcí. 
A pak Ti děkuji za její křest, za naše setkání, za požehnání k sňatku, 
za první důvěrnou chvíli, za všechnu naši lásku. 
Děkuji Ti za její tělo, za její duši, za to, že si rozumíme. 
Děkuji Ti za zázrak, který se od věků znovu a znovu opakuje, 
za život, který vznikl, za růst a první pláč našeho dítěte. 
Bože, děkuji Ti za naše křehké štěstí, za to, co je a co by nemuselo být. 
I jiní se měli rádi – a přestali se mít. 
Bože, prosím, nedopusť, aby se i nám něco podobného stalo.

Dej, abychom byli moudří, 
abychom více milovali, než toužili být milováni, 
abychom více dávali, než toužili brát, 
abychom si vážili svobody druhého, respektovali jeho vůli, 
abychom byli vynalézaví ve vytváření jednoty srdcí a myslí, 
abychom si uměli vzájemně pomáhat,  
snímat únavu, dodávat odvahu. 
Bože, dej, abychom se milovali bez pokrytectví, 
abychom měli v ošklivosti zlo, lnuli k dobru, 
abychom více než osobní prospěch hledali prospěch druhého. 
Bože, dej, aby naše láska byla pokorná a laskavá, 
aby byla trpělivá, kdyby všechno nebylo tak, jak bychom si přáli, 
aby byla ohleduplná v nemoci, v starostech, v špatné náladě. 
Bože, dej, abychom byli k sobě navzájem dobrotiví a milosrdní, 
abychom byli velkodušní a shovívaví jeden k druhému, 
abychom si uměli odpouštět i největší chyby a hříchy, 
abychom uměli vždy znovu začínat, 
abychom uměli čekat a doufat.

Dítě už spí. 
Má žena přichází, usmívá se a podává mi ruku. 
Bože, dej, abych ji nikdy nezklamal, 
abych ji vždy chránil, byl její oporou, její silou. 
Pomáhej nám, Bože. Přebývej u nás. Buď v každém z nás. 
A mnohokrát, mnohokrát Ti děkuji. 
Za ni, za naše dítě, za všechno.  
Maria, Matko krásného milování, Tvé přímluvě nás všechny svěřuji. 
A Tebe, Josefe, patrone rodin, také prosím o pomoc a přímluvu.

Amen.

Zdroj:  
Společenství čistých srdcí 
(http://spolcs.cz)
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Manželská věrnost je vyjádřením zralé lásky muže a ženy.
text: PhDr.  Radomír Malý 

Vzpomínám na jednu zprávu v tis-
ku: Stalo se to na podzim, kdy odlé-
tali čápi do jižních zemí. Už všichni 
byli pryč, když tu ornitologové na-
šli u  jedné propasti zapomenuté-
ho jedince, samce. Veškeré pokusy 
přimět ho k odletu se ukázaly mar-
né. Pořád kroužil nad propastí a nic 
jej nepřimělo vzdálit se odtud. Or-
nitologové pochopili, že příčina 
bude asi vězet na  dně propasti. 
Sestoupili tedy dolů – a  opravdu. 
Ležela tam zastřelená jeho družka, 
čapí samice, a on ji nechtěl opustit. 
Lidský vandalismus a  surovost tu 
vykonaly své zkázonosné dílo, což 
by ale bylo na jiné téma.

Na  tomto příběhu z  ptačí říše až 
dojemně zaráží věrnost nerozum-
ného tvora své monogamní druž-
ce, která jde až za  hranici smrti. 
Bezděčně se vkrádá do  duše my-
šlenka, kolik dnešních bytostí, ná-
ležejících k druhu „homo sapiens“, 
by si z něj mohlo vzít příklad. Tento 

pták – byť pudově a neuvědomě-
le – zahanbuje všechny, kteří se do-
pouštějí hříchu manželské nevěry 
a s ním spojeného hříchu lži a vě-
rolomnosti, když nedodrželi sva-
tební slib a opustili partnera kvůli 
jiné (-ému). A  pokud byli předtím 
sezdáni v kostele, tak jejich vina je 
mnohem větší, neboť porušili pří-
sahu věrnosti danou svému part-
nerovi před samotným Bohem, 
jehož si vzali za svědka.

Bůh mluví jasně: „Proto opustí člo-
věk otce svého i matku svou a při-
lne ke své manželce a ti dva budou 
jedním tělem…“ (Gen 2,24), „Ne-
jsou tedy již dva, nýbrž jedno tělo. 
Proto, co Bůh spojil, člověk neroz-
lučuj!“ (Mt 19,7). 

Věrnost a  nerozlučitelnost man-
želství, které Ježíš Kristus povýšil 
na svátost, se dnes scestně chápe 
jako okov, jenž bere člověku svo-
bodu. Ale doživotní manželská 

věrnost a  vzájemná láska jsou 
ve  skutečnosti jednou z  nejkrás-
nějších a  nejušlechtilejších sou-
částí života a lze bez nadsázky říci, 
že dávají lidské svobodě křídla, 
na nichž se může vznést.

PŘÍKLADY 
Z MINULOSTI 
Již ve  Starém zákoně máme 
k  tomu mnoho příkladů, zejména 
kniha Tobiáš nabízí krásný a strhu-
jící vzor harmonického manželství 
a  vzájemné lásky, což umožňuje 
obstát ve  všech životních zkouš-
kách.  A  Nový zákon? Pohleďme 
na  sv. Josefa, jak se obětuje pro 
Pannu Marii a Božské Dítě, jehož je 
pěstounem: tráví s nimi noc v bet-
lémské stáji, z lásky k nim se vzdává 
živnosti a odchází s nimi do nezná-
mého Egypta, ačkoliv by nemusel, 
protože jemu jakožto dospělému 
smrt od  Heroda nehrozila, po  ná-
vratu pilně pracuje jako tesař, aby 
Marii a Ježíše uživil, a vzorně o ně 
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pečuje. A Matka Boží? Když nalézá 
dvanáctiletého Ježíše v  chrámu, 
nezdůrazňuje na prvém místě svo-
ji osobu, neříká „Podívej se, já jsem 
tě hledala s  velikou bolestí…“, ale 
upřednostňuje svého manžela: 
„Hle, tvůj otec a já jsme tě s bolestí 
hledali…“ (Lk 2,48). V  této pouhé 
jediné větě se odhaluje úžasná lás-
ka, kterou Panna Maria jako man-
želka chovala ke svému muži. Vidí 
nejprve, že on si dělá velké starosti 
o ztraceného Ježíše, potom teprve 
vnímá ty své. Skutky apoštolské 
a některé listy sv. Pavla vzpomínají 
také příkladný manželský pár pr-
vokřesťanských mučedníků Aqui-
ly a  Priscilly, obětavých Pavlových 
spolupracovníků při jeho misijní 
práci. 

O tom, že doživotní manželská lás-
ka a  věrnost nejsou pouhým „vy-
nálezem“ křesťanství, nýbrž přiro-
zeným mravním zákonem, daným 
člověku do  srdce samotným Bo-
hem, svědčí i příběhy z nekřesťan-
ského prostředí. Už v řecké mytolo-
gii se vyskytuje báje o manželském 
páru Filemonovi a Baucidě, který si 
dokázal uchovat lásku a věrnost až 
do vysokého stáří, což v pohanské 
antice bylo něčím spíše výjimeč-
ným. V Homérově eposu „Odyssea“ 
Penelopé, žena hlavního hrdiny 
Odyssea, věrně čeká na  jeho ná-
vrat z trojské války, aniž má zaruče-
no, že je naživu, a odmítá všechny 
potenciální nápadníky.

Křesťanský středověk se může 
pochlubit mnoha rytířskými ro-
mány, v  nichž je věrná a  obětavá 
manželská láska vyzvednuta jako 
jedna z nejvyšších ctností. Román 
„Erec a  Enide“ ze 12. století líčí 
strasti mladé Enide, která pozo-
ruje, jak její muž Erec zanedbává 
své rytířské povinnosti. Nepodléhá 
však pokušení jiných vztahů a své-
ho manžela neopouští, modlí se 
za něho a projevy opravdové něž-
né lásky jej vychovává k  tomu, že 
se nakonec stává dobrým rytířem 
a spolehlivým sluhou svého krále. 
S podobnými motivy se setkáváme 

v  románech „Yvain neboli rytíř se 
lvem“, „Lancelot“ apod. Básnířka 
Kristina Pisánská opěvuje lásku 
ke  svému manželovi, jenž zemřel 
mlád, a  vyjadřuje svoji víru, že je-
jich spojení i po smrti nadále trvá, 
i když jen duchovně. Kamenný ná-
hrobek dvou manželů v  chrámu 
v Nancy ve Francii představuje ná-
vrat křižáka Huga, jehož Saracéni 
drželi šestnáct let v otroctví. Doma 
byl pokládán za mrtvého a na jeho 
ženu Annu vyvíjeli příbuzní nátlak, 
aby se znovu vdala. Ta ale odmítá 
a  trpělivě čeká. Hugo se nako-
nec vrátí v  rozedraných hadrech 
a  Anna jej vítá se slzami v  očích, 
jak je zobrazeno na  náhrobku. 
Středověké kroniky velmi vyzve-
dávají u  francouzského krále sv. 
Ludvíka IX. jako jednu z největších 
ctností jeho krásný vztah k  man-
želce Markétě, uvádějí jeho slova 
těsně před smrtí, kdy bere do ruky 
snubní prsten a hrdě říká: „Po celý 
život jsem byl tomuto slibu věrný, 
nikdy jsem ho neporušil.“

DĚJINY ROZVRATU 
MANŽELSTVÍ
Dnes nabízejí literatura a  umění 
pravý opak. Kladný hrdina románů 
nebo filmů, který nemá mimoman-
želské, promiskuitní nebo homo-
sexuální vztahy, v  nich neexistuje. 
Odkud se to vzalo? 

Na tyto otázky se pokouší dát od-
pověď současný švýcarský filozof  
Denis de Rougemont. Tvrdí, že 
počátky nutno hledat už ve  stře-
dověku, kdy se ve 13. století začaly 
masově šířit bludy heretické sekty 
katarů albigenských, kteří pova-
žovali manželství za  dílo ďáblovo, 
neboť je prý založeno na tělesném 
spojení muže a ženy, čili na něčem 

fyzickém, hmotném. Podle těchto 
gnostických1 bludařů byla veš-
kerá hmota včetně lidského těla 
od ďábla, proto satanského půvo-
du je prý i pohlavní styk.

To však neznamená, že se mu ka-
taři vyhýbali. Pouze jejich předsta-
vitelé, tzv. „dokonalí“, žili v přísném 
celibátu, ostatní, označení prostým 
slovem „věřící“, měli povinnost plo-
dit děti, což se u nich chápalo jako 
nutné zlo, i  když ďábelského pů-
vodu. Podle jejich nauky je každý 
sex špatný, v manželství i mimo ně. 
Proto, když věřící jej musí v zájmu 
zachování potomstva praktikovat, 
není prý rozhodující, jestli tak uči-
ní v manželství nebo v příležitost-
ném konkubinátě.

Albigenská hereze tak nenápadně 
podvázala manželství jako svátost 
a  zpochybnila jeho nerozlučitel-
nost. Někteří potulní pěvci, zvaní 
trubadúři, ovlivnění někdy názo-
ry albigenských, táhli od  města 
k městu a od hradu k hradu. K  je-
jich repertoáru patřily mj. i  zpěvy 
o  nešťastné manželské lásce, kdy 
on nebo ona se zamilují do jiné či 
jiného a nemají možnost tuto svoji 
lásku realizovat jinak než konkubi-
nátem, protože manželský svazek, 
v němž žijí, je nerozlučitelný a ka-
tolická církev nad tímto ustanove-
ním bdí. Podle Rougemonta právě 
tenkrát začalo první zpochybňo-
vání manželské věrnosti, potažmo 
manželství jakožto svátosti.  

Zároveň ožívají a  získávají na  po-
pularitě pohanské mýty, a  to jak 
řeckořímské, tak i keltsko-germán-
ské, směřující proti manželské věr-
nosti. Právě ve 13. století se hojně 
opisoval starý keltský epos „Tristan 
a Isolda“, později v 19. století zhu-
debněný jako opera Richardem 
Wagnerem. Láska Tristana k Isoldě, 
provdané za  jiného muže, láme 

1  Gnostický od slova gnóze, řecky 
poznání, jedná se o bludařské směry už 
na počátku křesťanství, jež pokládaly 
všechno hmotné a tělesné za dílo ďáb-
lovo, pouze ducha za dílo Boží.

Nyní tedy zůstává 
víra, naděje, láska, 
tyto tři, ale největší 
z nich je láska.  
(1 Kor 13,13)
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okovy manželského svazku, jenž 
je zde líčen jako nějaký duchovní 
žalář.

Gnosticismus albigenského půvo-
du se omezil pouze na  nářky nad 
„nelidskou“ institucí manželství, 
jež brání mnoha nešťastníkům 
v plnosti realizovat svůj vztah k jiné 
osobě než k vlastnímu manželské-
mu partnerovi. Renesanční kultura, 
jež potom následovala, však jde 
podle Rougemonta ještě dál: Na-
bízí recept, jak „manželská pouta“ 
přetrhat: frivolní život ve  smilstvu 
a  cizoložství. Toto propaguje řada 
divadelních dramat a  literárních 
děl té doby, např. Boccacciův De-
kameron, básně Françoise Villo-
na, spisy Niccola Macchivelliho aj. 
Bezostyšně se hlásá sexuální egoi-
smus: ne sebekázeň a respekt vůči 
slibu lásky a věrnosti manželskému 
partnerovi, ale užívat si dle libosti. 

Ještě dále pokročilo protikřesťan-
ské osvícenství, které vznáší po-
žadavek legalizace manželského 
rozvodu s  možností nových sňat-
ků. To bylo uskutečněno poprvé 
za  Velké francouzské revoluce let 
1789–1799. Epocha romantis-
mu 19. století přináší v  některých 
svých projevech částečný návrat 
autentických křesťanských hodnot 
včetně manželské věrnosti, čehož 
dokladem je např. Beethovenova 
opera „Fidelio“, kde milující man-
želka v  mužském přestrojení pro-
nikne i  za  cenu rizika ke  svému 
muži do žaláře, aby mu dopomoh-
la ke  spravedlnosti, jde ale spíš 
o  výjimky. Většina literárních děl 
a dramat té doby v duchu ideolo-
gického liberalismu líčí údajnou 
nesnesitelnost a  nelidskost man-
želského svazku (např. L. N. Tolstoj: 
Anna Kareninová), od  něhož vy-
svobozuje teprve život v dokonalé 
promiskuitě (např. romány Guye 
de Maupassanta). 

Ve  20. století šel potom vývoj 
rychlým tempem. Ve  většině stá-
tů světa se masově legalizovaly 
rozvody s  možností následných 

sňatků, v  bolševickém Rusku byl 
r.  1920 poprvé v  dějinách uzáko-
něn umělý potrat, po  II. světové 
válce nastoupil rychlý rozvoj umě-
lé antikoncepce, potrat se stal le-
gální ve  většině států světa, film 
a  televize vydatně šířily nejhorší 
pornografii, ke  konci 20. století 
k tomu přistoupil tlak na legalizaci 
eutanazie a povýšení homosexuál-
ní zvrácenosti na  úroveň řádného 
manželského svazku. To je na  po-
čátku 21. století ospravedlňováno 
ideologií gender, jež v duchu radi-
kálního feminismu neguje jakéko-
liv rozdíly mezi pohlavími. 

KATOLICKÁ 
MANŽELSTVÍ MAJÍ BÝT 
PŘÍKLADEM
Jako katolíci jsme vyzváni k  pro-
testům proti všem těmto trendům 
a snahám a k tomu, abychom brá-
nili manželství a rodinu všude, kde 
máme možnost. Jenže to samo 
nestačí. Lidé dneška potřebují po-
znat, že věrný doživotní manžel-
ský svazek jednoho muže a  jedné 
ženy není pouhým institucionál-
ním vynálezem, jenž „zotročuje“, 
ale přirozenou potřebou člověka, 
neboť sám Bůh řekl na  úsvitu lid-
ských dějin: „Není dobře, že je člo-
věk samoten. Zjednám mu pomoc, 
která by byla jeho protějškem…“ 
(Gen 2,18). Tato pomoc je ve formě 

pouze jedné ženy a jednoho muže 
doživotně, jak logicky ze starozá-
konního textu vyplývá.

Svátostné manželství, v němž oba 
partneři zaměřili svůj vztah spo-
lečně k  Bohu, který je láska, vede 
zákonitě k  touze prokázat také 
svému partnerovi lásku, dělat mu 
radost a  být mu spolehlivou opo-
rou v  každé situaci. To už samo 
o  sobě naplňuje radostí a  posky-
tuje opravdovou jistotu, že nejsem 
v  tomto životě sám, ale mám ně-
koho, na něhož se mohu vždy spo-
lehnout, i když má své nedostatky 
a chyby právě tak, jako je mám já. 
Bůh ustanovil manželství a v Ježíši 
Kristu je povýšil na  svátost nikoli 
proto, aby člověku odňal svobo-
du, ale proto, aby mu ulehčil život 
a dal mu v oddanosti jednoho vůči 
druhému aspoň na  „několik pro-
mile“ zakusit tu úžasnou sílu lásky, 
jakou je on sám v  Božské Trojici. 
Když oba partneři takto pochopí 
svůj slib, který u oltáře dávají Bohu, 
nebudou zklamáni. 

A  ještě úplně na  závěr: Smrtí jed-
noho z  manželů manželství jako 
takové končí a  sám Pán Ježíš řekl, 
že v nebi „se nebudou ženit ani vdá-
vat…“ (Mt 22,30). Jenže sv. Pavel 
píše: „Láska nikdy nekončí…“ (1 Kor 
13,8). Máme proto právo věřit, že 
manželství jako instituce sice smrtí 
jednoho z partnerů zaniká, ale lás-
ka, kterou si oba slíbili při uzavírání 
sňatku, nikoliv. To krásně vyjadřuje 
formule manželského slibu v  by-
zantské liturgii, kde si snoubenci 
slibují věrnost slovy: „…dokud nás 
smrt navěky nespojí“. Svátost man-
želství není proto určena pouze pro 
tento život, ale, jako ostatně každá 
svátost, zasahuje do věčnosti. To je 
tím největším důvodem k opravdo-
vé radosti. Když katoličtí manželé ji 
budou vyzařovat na  své okolí, po-
znají i ti druzí, pokud v sobě nepo-
tlačili smysl pro hodnoty a dobrou 
vůli, úžasnou krásu, hodnotu a  jis-
totu tohoto trvalého doživotního 
vztahu lásky a věrnosti a zamyslí se, 
jestli nestojí za to jej následovat. 

Bůh ustanovil 
manželství a v Ježíši 
Kristu je povýšil 
na svátost nikoli 
proto, aby člověku 
odňal svobodu, 
ale proto, aby mu 
ulehčil život a dal mu 
v oddanosti jednoho 
vůči druhému aspoň 
na „několik promile“ 
zakusit tu úžasnou 
sílu lásky, jakou je on 
sám v Božské Trojici. 
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LEPŠÍ JE SMRT  
NEŽ HŘÍCH
bl. Teresa Bracco – mučednice čistoty
text: Hagiographus | Źródło 34/2008 | překlad Karel Henc

Žila v letech 1924–1944. Titulní slova Dominika Savia – 
oblíbeného světce Teresy Bracco – se stala jejím životním 
heslem. Když si je tak velmi oblíbila, ještě nevěděla, že 
se stanou nejkratším a nejlepším popisem jejího života.

Na přelomu let 1943–1944 italský odboj nabral na síle 
a zesílil akce proti Němcům. 24. července 1944 na cestě 
mezi obcemi Cairo Montenotte a Cortemilia (v italském 
kraji Acqui v Piemontu) partyzán i svedli bitvu s němec-
kým oddílem. Dalšího dne se Němci vráti li na  místo 
boje, aby sebrali ostatky svých vojáků. Ze msty pálili 
cestou domy, ničili majetek jejich obyvatel.

Po  určité době začali také pacifikovat okolní obce. 
28.  srpna vkročili do  vsi Santa Giulia v  okrese Dego 
– rodné obce Teresy. Střelbou terorizovali vesničany, 
nutili je odevzdávat všechny cennější předměty. Z po-
chytaných lidí němečtí žoldáci vybrali tři děvčata. Byla 
mezi nimi dvacetiletá Teresa Bracco. Jeden z hitlerov-
ců ji násilím zatáhl do blízkého lesa. K dyž se tam ocitli, 
snažil se ji znásilnit. Dívka se začala bránit – zoufale, 
ale úspěšně. Nečekaně silný odpor Němce rozzuřil. 
Chytil dívku za krk a začal ji škrtit. Navzdory železné-
mu stisku, který ji zbavil dechu, se Teresa nepřestáva-
la útočníkovi brá nit. Němec vytrhl pistoli z  pouzdra, 
na bezbrannou dívku vystřelil dvě smrtelné rány a pak 
ji vší silou kopl do hlavy. Teresa zemřela, ale ubránila 
svou čest. Dala přednost smrti před hříchem.

Obyvatelé vesnice Santa Giulia nikdy nezapomněli na hr-
dinství Te resy. Její smrt byla totiž dovršením pobožného 
života. Te resa pocházela z početné, velice zbožné, chudé 
selské rodiny. Jejími rodiči byli Giacomo Bracco a Angela 
Pera. Večer se celá rodina vkleče modlila svatý růženec. 
Modlitbu vedl otec a občas některé ze starších dětí čet-
lo úryvky z  Evangelia. Teresa byla prostá, nevzdělaná 
pastýřka. Velkou úctu měla k ob razům Matky Boží a Je-
žíše Euchari stického. Každodenně chodívala na  mši sv. 
do kostela vzdáleného několik kilometrů, přijímala Tělo 
Páně a dlouho se modlívala vkleče před svatostánkem. 
S nadšením poznávala pravdy víry, které ji učil zbožný fa-
rář P. Natale Olivieri, četla katolické knihy a časopisy. Byla 
však trochu jiná než její vrstevnice – vážnější a pokornější, 
vážící každé své slovo, skromně oblékaná, rozhodnutá 
rozvíjet své přednosti a bojovat s vadami. V devíti letech 
se začala zajímat o  oso bu Dominika Savia, o  němž se 
dočetla v salesián ském bulletinu. Dominik – žák  sv. Jana 
Bo ska – nazývaný od papeže Pia XI. „malým svatým” a „gi-
gantem du cha”, ač v té době nebyl ještě ani blahoslave-
ným, se stal jejím „duchovním vůdcem”, podle jehož vzo-
ru chtěla uspořádat svůj život. Často se modlila před jeho 
obrázkem, který si vystřihla z novin a pověsila nad lůžko.

Beatifikaci Teresy Bracco provedl r. 1998 Svatý otec Jan 
Pavel II. Mladá Italka se připojila k dalším mučednicím 
čistoty, vyneseným na oltáře, mezi něž patří například 
její krajanky sv. Maria Goretti, bl. Pierina Morosini, bl. 
Antonia Mesina, Polka bl. Karoli na Kózkówna či mladá 
konžská řeholnice Alphonsina Anuarita Nengapeta. 

Jak skvělé evangelijní svědectví 
pro mladé pokolení (...)! Jak 
vznešené poselství naděje 
pro ty, kteří se snaží jít proti 
proudu, nevzdáva jí se duchu 
tohoto světa! Mladou dívku, 
kterou dnes prohlašuje církev 
za blahoslavenou, chci ukázat 
především mladým, aby se od ní 
učili viditelné víře, dosvědčené 
každodenním životem, morální 
neporušenosti. 
Jan Pavel II., při beatifikaci bl. Teresy Bracco, Turín 1998
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POD OCHRANOU 
SVATÉ RODINY
Rozhovor s S. M. Markétou Vyhnálkovou z Kongregace Milosrdných 
sester III. řádu sv. Františka v Brně na ulici Grohové.  
Otázky klade Jitka Navrátilová.

Sestřičko, mohla byste  našim 
čtenářům představit vznik Vaše-
ho řeholního společenství? 

„Kongregace vznikla před více než 
sto dvaceti osmi lety v  roce 1886 
jako společenství sester, které měly 
v  případě války zastat službu od-
borného ošetřování vojáků. K  za-
ložení nového řeholního domu si 
tehdejší brněnský biskup František 
Saleský Bauer vyžádal sestru Ber-
nardinu Hoškovou z  Kongregace 
Šedých sester z Prahy, která se stala 
první generální představenou mla-
dé kongregace. Ta se záhy začala 
rychle rozvíjet, protože ke třem se-
strám z Prahy se brzy přidalo něko-
lik mladých děvčat, ke kterým den 
za dnem přicházela další. 

Sester přibývalo a  společenství se 
rozrůstalo i  přesto, že zpočátku 
měly velmi těžké životní podmínky. 
Ty je však neodradily od  ochotné 
služby druhým, kterou nabízely při 
ošetřování nemocných jak v brněn-
ských nemocnicích, tak i v soukro-
mých domech. 

Když se pak sestry usadily v domě 
v  Sirotčí (dnes Grohově) ulici, po-
stavily kostel, který nechaly zasvětit 
Svaté Rodině. „Matka Bernardina 
měla jednou sen, ve kterém na vrát-
nici kláštera přišli mladí manželé 
s  dítětem prosit o  nocleh. Poznala 
v nich právě Marii s Josefem a ma-
lým Ježíškem a nocleh jim poskytla. 
A  na  základě tohoto snu pochopi-
la, že by bylo dobré kostel zasvětit 
právě Svaté Rodině.“ Pod ochranu 
Svaté Rodiny nakonec svěřily celé 
společenství  sester Kongregace Mi-
losrdných sester III. řádu sv. Františ-
ka v Brně. Sestry nadále vykonávaly 
ošetřovatelskou službu a  v  době I. 

světové války se jich čtyřicet vystří-
dalo v  ošetřování raněných vojáků 
jak v polních lazaretech, tak i přímo 
na bojištích v Polsku, Rusku a Itálii. 
Ve  třicátých letech 20. století zalo-
žily Řádovou ošetřovatelskou školu. 

V  naší zemi byl rozvoj řeholních 
společenství velmi poznamenán 
komunistickým režimem. Jakým 
způsobem na  Vás dopadal jeho 
vliv?

Nástup komunistického režimu vel-
mi zkomplikoval další rozvoj a  pů-
sobení našich sester. Stejně jako 
v  jiných společenstvích, tak i  v  tom 
našem došlo k  tvrdým zásahům. 
Několik sester bylo uvězněno, v  pa-
desátých letech pak musely opustit 
svá působiště v  nemocnicích, zcela 
opustit mateřský dům a odstěhovat 
se do Lechovic u Znojma. Kostel byl 
uzavřen. Pracovat směly pouze v do-
movech důchodců a v ústavech soci-
ální péče. I přesto však všechny sestry 
vytrvaly a  odolaly nátlakům na  to, 
aby odložily řeholní oděv a  zařadily 
se do civilního života, i když jim za to 
byly slibovány různé výhody.

Bylo porevoluční období pro 
Vaši kongregaci dobou nových 
impulzů?

Po  pádu totality se sestry vrátily 
do Brna. Opět začaly působit v ne-
mocnicích, zřídily dva domovy pro 
seniory – Domov sv. Anežky ve Vel-
kém Újezdě u Moravských Budějo-
vic a Domov sv. Alžběty v Žernůvce 
u Tišnova – znovu otevřely střední 
zdravotnickou školu a domov mlá-
deže. Naše sestry působí také v ma-
teřské školce v  Předbořicích u  Mi-
levska. Dále působí  i  v  pastorační 
činnosti a věnují se práci s mládeží 

i  mimo školská zařízení. Účastní 
se různých setkání a  doprovázejí 
mladé lidi na  jejich cestě. V  rámci 
našeho poslání se snažíme věnovat 
všem věkovým kategoriím. Od ma-
lých dětí, až po umírající.

Přestože se věnujete všem vě-
kovým kategoriím, zdá se, že 
na mladých lidech Vám obzvláště 
záleží. 

Dnešní mládež touží po  opravdo-
vosti a  ryzosti, ale bohužel nemá 
příliš mnoho příležitostí se s nimi se-
tkat. Často pocházejí z  neúplných, 
rozvedených rodin a nepoznali, jak 
vypadá skutečný a  pravý rodinný 
život. Potom také bohužel nejsou 
schopni takový spořádaný život 
sami žít. Nevědí, jak na  to, protože 
to sami nezažili. V našem řeholním 
společenství vycházíme z myšlenky, 
že nejlepší základ pro dobrý život je 
právě zkušenost z úplných a správ-
ně fungujících rodin. 

Hovoříte o  pravém rodinném ži-
votě, o  správném fungování ro-
din.  K  jakému obrazu rodiny se 
svou činností snažíte přispívat?

Rodina stále více ztrácí své postave-
ní ve společnosti, je podceňován její 
vliv na zdravý růst nových generací 
a množí se pokusy o  její nahrazení 
nepřirozenými svazky. Ve světě ubý-
vá těch, kteří jsou schopni žít své 

S. M. Markéta Vyhnálková
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závazky do  důsledku, a  lidstvo stále více postrádá vhodný 
příklad toho, jak má skutečná rodina vypadat. Do popředí tak 
vystupuje naléhavá potřeba vzoru úplné rodiny dokonale 
následující obraz Boží, ke kterému byl člověk stvořen. Rodiny, 
plnící Boží vůli a vydávající svědectví lásky a vzájemnosti. Ta-
kový obraz nám může nabídnout jen Svatá Rodina – Ježíš, Jo-
sef a Maria. Na tento obraz je potřeba ukazovat a přivádět lidi 
k poznání pravdy o Bohu a životu s Ním, ať už v přirozené ro-
dině tvořené mužem, ženou a dětmi, nebo v rodině řeholní. 

Jakým způsobem, vy jakožto řeholnice, můžete podpo-
řit fungování rodin?

Za rodiny se modlíme a snažíme se pomáhat těm, kteří chtějí 
žít jinak. Především těm, kteří chtějí pěstovat zdravé a krás-
né vztahy a stávat se dobrými rodiči svým dětem. Sestry se 
snaží přivádět mladé lidi ke zralé lásce a k odvaze přijmout 
zodpovědnost za sebe i za druhé, k tomu, aby byly schopni 
se rozhodnout k tomu životnímu stavu, ke kterému je Bůh 
volá, ať už to je manželství, kněžství nebo zasvěcený život. 

Z  čeho sestry čerpají sílu a  inspiraci pro své zasvěcení 
a působení ve světě?

Po vzoru Svaté Rodiny se naše sestry snaží žít krásné a plné 
vztahy ve svém společenství. Pokoj, radost a sílu k plnému ži-
votu s Bohem, pro druhé a mezi sebou čerpají z tichých chvil 
před svatostánkem. O pokorné a odevzdané srdce prosí Mat-
ku Boží a ve všech záležitostech je jim zvláštním pomocníkem 
a přímluvcem svatý Josef. Pod ochranu Svaté Rodiny tak zahr-
nují nejen celou svoji Kongregaci, ale také celý svět.

Působení charismatu Vašeho řeholního společenství je 
opravdu široké. Jak byste charakterizovala poslání, či 
poselství, o  kterém se snažíte svědčit v  dnešní společ-
nosti?

Snažíme se působit tam, kde je to nejvíce potřeba. Tak můžeme 
přinášet Krista do všech míst a v každé době. Naše sestry mo-
hou do světa přinášet hodnoty, které jsou právě v dnešní době 
zatlačovány do pozadí. Tím, že pracujeme se všemi věkovými 
kategoriemi, můžeme již malé děti přivádět ke  křesťanským 
hodnotám, které, když je budou zachovávat, je pak vybaví pro 
plnohodnotný život. Zvláště v  dnešní době je velmi důležité 
ukazovat mladým, že mohou žít jinak, nabízet jim hodnotnější 
a lepší možnosti, než jaké jim nabízí tento svět. Nejlepším způ-
sobem, jak na tyto hodnoty poukazovat, je dobrý životní příklad 
všech křesťanů a zvláště těch, kteří se k Bohu hlásí i výběrem 
svého životního povolání. Naše sestry usilují svým životem 
a službou v apoštolátu přivádět sebe i druhé k podpoře rodiny 
v té podobě, jak byla zamýšlena Bohem již od „počátku“. 

Děkuji za rozhovor. 

Kongregace Milosrdných Sester III. řádu sv. Františka pod ochranou Svaté Rodiny  
Grohova 18,   602 00  BRNO, tel: 538 711 115, e-mail:  sestry@frantiskanky.cz 

Práce s dětmi v mateřské škole

Moderní technika nám není cizí

Služba sester v nemocnici

Radostné chvíle ve společenství
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JAK TU POTOM 
NEVĚŘIT V ANDĚLY…
Bůh dává každému člověku Anděla strážného, 
aby ho chránil na pozemské pouti a vedl ke spáse. 
S prosbou o pomoc se na něho můžeme vždy 
obracet.
text: Gregorz Fels | Egzorcysta (2014/02, str. 27–29) | překlad Libor Rösner

Čas od  času slýchávám od  nevě-
řících výčitku: Proč umírá tolik 
lidí a  žádný anděl jim nepřijde 
na  pomoc? K  tomu mohu při-
pojit i  já podobnou všetečnou 
otázku: Proč Ježíš uzdravoval 
a  uzdravuje jen některé? Mohl 
by přece uzdravit všechny… Je 
na místě pokorně přiznat, že od-
pověď na  tyto otázky nemáme, 
jednoduše proto, že nevíme, jaké 
plány s  námi Bůh má. Jedno je 
však zřejmé – milí jsou Bohu ti, 
kteří Ho milují, snaží se žít podle 
Evangelia a  svěřují se Jeho Pro-
zřetelnosti. Pomoc andělů je toho 
přesvědčivým důkazem.

ANDĚL S MOBILEM
Otec Marek z  katovické diecéze 
vzpomíná na  neobyčejnou udá-
lost, na  kterou podle svých slov 
do smrti nezapomene a kterou za-
žil v úterý před Popeleční středou 
v  roce 1996. Chtěl nějak oslavit 
konec masopustu, proto se s  ně-
kolika přáteli vypravil do  jednoho 
z katovických kin. Všichni společně 
jeli jeho autem. 

Když film skončil, nasedli do  auta 
a  vyjeli na  zpáteční cestu. Kolem 
22. hodiny se však auto náhle po-
rouchalo a navzdory všem snahám 
je zprovoznit, se jim to nepodařilo. 

Rozhodli se proto, že se vrátí taxí-
kem. Otec Marek chtěl poprosit ně-
jakého známého, aby přijel a  auto 
mu pomohl odtáhnout, avšak 
neměl při sobě mobil. A  tehdy se 
mu, jak vzpomíná, dostalo nečeka-
né pomoci. „Náhle se objevil nějaký 
muž s  mobilem v  ruce. Nesl ho tak, 
abych si ho všimnul. Napůl vážně, 
napůl žertem, jak mám ve  zvyku, 
jsem prohlásil: ,Super, mobil je tady‘. 
V tu ránu jsem uslyšel odpověď: ,Po-
třebujete si zavolat?‘ ,Prosím vás o to, 
pokazilo se mi auto a  chtěl bych si 
přivolat pomoc‘!“ Otec Marek za-
volal svému faráři, který mu slíbil, 
že za  ním přijede. Pak mobil vrátil 
majiteli a  srdečně mu poděkoval. 
Vzpomíná: „Udělal jsem tak pět šest 
kroků směrem ke  svému autu. Na-
klonil jsem se dovnitř, abych odtam-
tud vytáhl peněženku, chtěl jsem 
tomu dobrému muži zaplatit za  to, 
že mi umožnil si ze svého mobilu 
zavolat. Jaké však bylo mé překva-
pení… Když jsem se otočil, nikoho 
jsem neviděl. Utíkal jsem do  Koś-
ciuszkovy ulice, rozhlédl jsem se do-
leva doprava, ale nic, neviděl jsem 
živou duši. Podíval jsem se směrem 

„Toto praví Hospodin:  
Hle, já posílám před tebou anděla, 
aby tě chránil na cestě a přivedl tě 
na místo, které jsem určil. Cti ho 
a poslouchej jeho hlas, nebuď vůči 
němu vzpurný.“(Exodus 23,20-23)
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k  Andrzejovu náměstí, ale tam taky 
nikdo nebyl. Stál jsem na  chodníku, 
čekal na  svého faráře a  o  všem pře-
mýšlel: Ve 22.00 jde po Miarkově ná-
městí muž, který nemá ani tašku, ani 
kufřík, ani batoh. Jde a nese mobil. Ne 
aby se jím přede mnou chlubil, ne, on 
ho jen prostě nese, a to tak, abych ho 
viděl. Ani jsem se mu nestihl odvděčit. 
Jsem přesvědčen, že to byl můj Anděl 
strážný. Přišel mi na pomoc ve chvíli, 
když jsem to nejvíc potřeboval.“

ANDĚLSKÝ 
„DOHAZOVAČ“ SE PSEM
Anděl nám nemusí přicházet 
na  pomoc jenom v  situacích, kdy 
jde o  záchranu života či zdraví. 
Potvrzuje to i  paní Magdalena 
Wolanová, které anděl pomohl… 
s  nalezením manžela. Ale pěkně 
popořádku.

Tento příběh je starý několik let, 
paní Magdalena v  té době zača-
la studovat teologii na  lublinské 
univerzitě. Den před poslední 
zkouškou se rozhodla zajít za  jed-
ním známým. Ze svého podnájmu 
odešla kolem 22. hodiny. Neznala 
tehdy ještě dobře město, ale jako 
zkušená skautka se tím netrápi-
la, byla si jista, že se neztratí. Šla 
směrem k  vojvodské nemocnici, 
zatelefonovala, aby se ujistila, že si 
cestu pamatuje a trefí. Ihned poté, 
co hovor ukončila, se jí mobil vybil. 
S růžencem v ruce nicméně pokra-
čovala dále, až si na  jednom slabě 
osvětleném místě náhle uvědomi-
la, že vůbec neví, kde je. K dovršení 
všeho na ni najednou začal dorážet 
nějaký potulný pes, proto na nic ne-
čekala a  začala utíkat. Schovala se 
u  nějakého plotu a  přemýšlela, co 
dělat. Vytáhla z batůžku svůj brevi-
ář, z něhož vypadl obrázek sv. Jana 
Berchmanna s modlitbou k Andělu 
strážnému, který právě toho dne 
dostala od  jednoho svého spo-
lužáka. Rychle odříkala modlitbu 
z  obrázku a  vydala se instinktivně 
vpřed. Nevěděla ani, kolik je hodin, 
dokonce si při míjení neznámých 
budov uvědomila, že si nepamatu-
je nejen název ulice, v níž její známý 

bydlí, ale ani číslo domu či telefonu. 
Dala se do pláče…

Náhle před sebou spatřila bíle ob-
lečeného muže s bílým psem, který 
běhal bez vodítka. Když se rozběhl 
přímo k ní, dostala strach. „Nebojte se, 
nekouše!“ volal na ni už zdaleka muž. 
Potom došel až k ní a zeptal se jí, co 
tu dělá tak pozdě sama. Když mu 
v  krátkosti vypověděla svůj příběh, 
zeptal se jí: „A je to opravdu jen známý, 
že k němu jdete takhle v noci sama?“ 
Přisvědčila, že tomu tak vskutku je.

Poté chvíli procházeli ulicemi sídliš-
tě, až se zastavili před jedním z pa-
neláků, načež jí muž oznámil, že 
jsou na  místě. Mladá studentka se 
podívala na číslo popisné a musela 
mu dát za pravdu. Okamžitě chtěla 
onomu muži poděkovat a  taky se 
jej zeptat, jak to mohl vědět, avšak 
ani on, ani pes už zde nebyli…

Jak dnes tvrdí, okamžitě jí bylo 
jasné, že to nebyl nikdo jiný než 
její Anděl strážný. Dlouho jí ne-
šla z  hlavy ta jeho otázka: „A  je to 
opravdu jen známý?“ Dlouho nad ní 
dumala, až po nějaké době koneč-
ně pochopila její smysl…

Dnes je paní Magda šťastně vda-
nou ženou – právě toho známého, 
k  němuž tehdy šla ulicemi noční-
ho Lublinu. Oba dva jsou teology 
(manžel i  katechetou), mají malé 
děti a chovají velkou úctu k Andě-
lu strážnému. Svědčí o velké péči, 
kterou nebe zahrnuje jejich rodi-
nu. Jak potom nevěřit „prozřetel-
nostním“ slovům andělovým?

NA MNE SE 
MŮŽEŠ VŽDYCKY 
SPOLEHNOUT
Další pozoruhodný příběh s bezpro-
střední pomocí Anděla strážného mi 
kdysi vyprávěla alžbětinka sestra Es-
ter. Byla tehdy představenou a ředi-
telkou školky v Rudě Śląské-Orzego-
vě. (V současnosti působí v dětském 
domově v  dalekém Novosibirsku.) 
„Andělská“ příhoda se stala před 
17  lety. Sestru Ester navštívila jedna 

její známá. Po  skončení návštěvy ji 
šla sestra doprovodit na nádraží v Ka-
tovicích. Naproti nim šli dva muži. Je-
den z nich znenadání rozpřáhl ruce 
a vykřikl: „Teď budeš moje!“ Zaskoče-
ná sestra chtěla mužovy ruce odrazit 
a pak mu jít z cesty. Hlavou jí proběh-
lo, zda se jí to vůbec podaří. Než to 
však stačila zjistit, vynořil se zpoza ní 
cizí muž a postavil se mezi ni a agre-
sora. Sestra si pamatuje, že byl střed-
ního věku a zpod klobouku mu čou-
haly tmavé vlasy. Měl na sobě černý 
oblek a v ruce držel koženou brašnu. 
Nebyl ničím výjimečný, ale rozhod-
ným tónem hlasu, z něhož bylo cítit, 
že nesnese odpor, poručil útočníko-
vi: „Odejdi! Nech tu sestru na pokoji!“ 
Ten okamžitě spustil ruce, poslušně 
obě ženy obešel a mlčky pokračoval 
se svým kumpánem dál. Tajemný za-
chránce udělal rovněž několik kroků 
vpřed, načež se otočil a  znenadání 
sestru ujistil: „Sestro, na mne se můžeš 
vždycky spolehnout.“ Pak se usmál 
a pokračoval v chůzi.

Sestře Ester se tato příhoda vryla 
hluboko do paměti. Dojatě mi vy-
právěla: „Cítila jsem, jako by ten muž 
byl chodícím ztělesněním dobra. Asi 
jako milující otec, když už bych to 
měla k někomu přirovnat. Jeho hlas 
byl srdečný a milý a z rysů jeho tváře 
zářila dobrota.“

Obrátila se tehdy na  svou kama-
rádku, která tam stála jak opařená, 
a řekla jí: „To byl můj Anděl strážný.“ 
Pak se podívala jeho směrem, ale 
už ho neviděla. Nebyl tam. Ačkoli 
od  této události uběhla už pěkná 
řádka let, sestra si na ni velice živě 
pamatuje a  je přesvědčena, že jí 
tehdy pomohl Anděl strážný. 

Cítila jsem, jako 
by ten muž 
byl chodícím 
ztělesněním dobra. 
Asi jako milující otec, 
když už bych to měla 
k někomu přirovnat. 
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KATOLICKÁ CÍRKEV 
A SVOBODNÉ ZEDNÁŘSTVÍ (5)
 
text: PhDr.  Radomír Malý

Po porážce Francouzské revoluce převzali otěže protikatolického boje zednáři v Itálii. Ta byla rozdrobena 
na řadu samostatných států, mezi něž patřil i Církevní stát v čele s papežem, jenž zahrnoval Řím a celé te-
ritorium střední Itálie. Romantický nacionalismus 19. století volal po vytvoření jednotné velké Itálie, což 
znamenalo mj. i zánik Církevního státu. Zednáři se postavili do čela těchto snah.

ALTA VENDITA
Již ve 20. letech 19. století vznikaly 
v Itálii tajné organizace tzv. karbo-
nářů, jejichž úkolem bylo bojovat 
partyzánským způsobem války 
a  terorem proti stávajícím politic-
kým vládcům s  cílem zlikvidovat 
dosavadní struktury a  na  jejich 
troskách dát vzniknout nové, sjed-
nocené Itálii. 

Karbonáři byli od  prvopočátku 
propojeni se zednářstvím a  tvořili 
samostatné lóže. Nejvyšší z  nich se 
nazývala „Alta Vendita“. Tento staro-
bylý italský výraz znamená něco jako 
„vznešená, ušlechtilá pomsta“. Tím 
měla být dána teroru proti knížatům 
a papežům a lidem v jejich službách 
jakási nálepka ušlechtilosti. Šlo o po-
mstu za to, že brání jednotě Itálie, ale 
tato pomsta není údajně nemravná, 
protože se jedná o  vznešenou věc. 
Karbonáři se hlásili k  ideálům Fran-
couzské revoluce a velebili její teror.

Za  svého největšího nepřítele 
považovala Alta Vendita papeže. 
Vysoká religiozita italského lidu 
však karbonářům bránila otevřeně 
hlásat své záměry, proto je ukrývali 
a navenek ostentativně zdůrazňo-
vali svůj katolicismus, ale s tím, že 
chtějí jeho „reformy“. Ke  karboná-
řům a Altě Venditě patřili i někteří 
vnitřně odpadlí kněží. O jaké refor-
my se mělo jednat, sdělují nepo-
krytě tajné instrukce Alty Vendity, 
zveřejněné papeži Řehořem XVI., 
bl. Piem IX. a Lvem XIII.:

1. V  katolické církvi musí být 
provedena vnitřní revoluce, která 

„smíří“ její nauku s moderními ide-
ály osvícenství;

2. Za  tím účelem má být všude 
zavedena nová teologie, která se 
zbaví nánosů „temného, barbar-
ského středověku“ a  scholastické 
filozofie, reprezentované sv. To-
mášem Akvinským, a  postaví své 
základy na naukách francouzských 
osvícenců a  jejich myšlenkových 
nástupců;

3. V  církvi budou postaveny 
na  první místo takové hodnoty, 
jako rovnost všech náboženství, 
laický (čili nenáboženský) stát 
a světonázorový pluralismus;

4. Tyto myšlenky je nutno protla-
čit do katolických seminářů, na te-
ologické fakulty a  do  všech typů 
katolických škol, do katolického tis-
ku, do řeholních řádů a kongregací, 
a také do biskupských kurií;

5. Papež nemusí nutně s těmito zá-
měry souhlasit, bude ale zapotřebí 
postupně jej zbavit pozice náměst-
ka Kristova a učinit z něj pouhého 
„čestného prezidenta světového 
episkopátu“ bez jakékoliv pravo-
moci něco církvi nařizovat. Proto 
musí být omezena i  jeho vnější 
nezávislost, kterou představuje Cír-
kevní stát. Ten je třeba zlikvidovat, 
papež se má stát řadovým obča-
nem sjednocené Itálie (srov. [3]).

Tyto plány hlásal též kanovník 
Roca, svobodný zednář a  odpad-
lý kněz, postižený exkomunikací. 
Po  jeho smrti se všechny nalezly 

v  jeho korespondenci. Roca měl 
velký vliv a  prosazoval „novou, 
osvícenou katolickou církev“, která 
se postupně zbaví všech tradičních 
nauk a obřadů a stane se součástí 
„nové církve, složené ze všech do-
savadních existujících náboženství 
a filozofických směrů“ (srov. [1]).

MAZZINIHO ŘÍMSKÁ 
REPUBLIKA
V  revolučním roce 1848 italští 
zednáři odhalili svou pravou tvář. 
Papež bl. Pius IX. si v  Papežském 
státě získal lásku především chu-
dého lidu svými reformami v jeho 
prospěch. Alta Vendita a  jí řízené 
italské nacionalistické organizace 
toho chtěly využít a nabídly pape-
ži, aby se stal vůdcem v boji za sjed-
nocení země. Pius IX. byl známý 
svojí dobrotou srdce a  vstřícností. 
Italští zednáři se proto domnívali, 
že jej snadno budou mít „pod kon-
trolou“, jeho prostřednictvím pro-
niknou i na nejvyšší místa v církvi 
a  odstraní z  ní všechno bytostně 
katolické. Škaredě se však přepočí-
tali. Pius IX. ve  slavnostním doku-
mentu prohlásil, že jeho posláním 
je být náměstkem Kristovým a ni-
koliv politikem nebo vojevůdcem.

„Hosana“ se ze dne na den změni-
lo v „Ukřižuj!“. Zednáři odhalili svo-
ji pravou tvář. Byly organizovány 
demonstrace, na  nichž lůza nesla 
transparenty s nápisy: „Pius nás zra-
dil! Smrt papeži, kardinálům a kně-
žím! Smrt Kristu, ať žije Barabáš!“ 
Vypukla revoluce, do  jejíhož čela 
se postavil bohatý advokát a  vy-
soce postavený svobodný zednář 
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Giuseppe Mazzini, jenž vyhlásil 
tzv. Římskou republiku se zámě-
rem „zavést v  Římě jakobinismus“. 
Revolucionáři zavraždili premiéra 
Církevního státu hraběte Pellegri-
na Rossiho, papež sám se zachránil 
emigrací do města Gaety v přestro-
jení za prostého kněze v kočáru ba-
vorského vyslance ([2], str. 31n). 

V  Římě nastala spontánní loupež 
majetku kostelů a  klášterů. Z  ne-
mocnic byly propuštěny řeholní 
sestry a  nahrazeny prostitutkami. 
Došlo ke zvířeckému plenění chrá-
mů. Lůza z  nich vyhazovala zpo-
vědnice a pálila je v ulicích. Denně 
se sloužily na  veřejných prostran-
stvích nebo ve  zpustošených kos-
telech satanské „mše“, při nichž 
docházelo ke zneuctění konsekro-
vaných hostií ukradených ze svato-
stánků. Mazziniho republikánská 
vláda vybídla davy k vraždám kně-
ží a řeholních osob. Celkový počet 
pobitých duchovních a  řádových 
sester jde do  tisíců, jen v  klášteře 
San Callisto byly později nalezeny 
ostatky 90 kněží, povražděných 
většinou dýkami ([2], str. 36n). 

Teror Mazziniho zednářských re-
publikánů ukončila r. 1849 fran-
couzská vojska, která vstoupila 
do  Říma. Šlechetný a  milosrdný 

Pius IX. na zednářský teror odpově-
děl rozsáhlou amnestií, což vyvo-
lalo údiv francouzského poslance 
de Beaumonta, jenž se pateticky 
tázal: „Znáte nějaký podobný stát, 
v  němž by násilná revoluce byla 
ukončena tak, jako v  Papežském 
státě Pia IX., kde nebyla prolita ani 
kapka krve protivníků?“ ([2], str. 38). 

LIKVIDACE 
PAPEŽSKÉHO STÁTU
Pius IX. vydal poté řadu věrouč-
ných dokumentů. R. 1854 vyhlásil 
dogma o  Neposkvrněném Početí 
Panny Marie a v řadě vyjádření od-
soudil aktuální bludy liberalismu, 
socialismu, panteismu, marxistic-
kého materialismu aj. To vše r. 1864 
shrnul do encykliky „Quanta Cura“, 
jejíž přívěsek tvoří tzv. „Syllabus“, 
čili soupis dobových bludů. Vnější 
stránka jeho pontifikátu byla cha-
rakteristická především zvyšová-
ním životní úrovně nejchudších 
obyvatel Církevního státu a uplat-
ňováním katolické sociální nau-
ky v  praxi. R. 1869-1870 proběhl 
v  Římě I. vatikánský koncil, jenž 
proklamoval neomylnost papeže 
ve věcech víry a mravů. 

Koncil však nemohl být dokon-
čen, neboť právě toho roku zed-
nářští liberálové v  Itálii opravdu 

„velkoryse“ odplatili papežovo mi-
losrdenství z  r. 1849. Prominentní 
zednář Giuseppe Garibaldi ve služ-
bách savojské královské dynastie 
dobyl Řím a papež se stal tzv. „va-
tikánským vězněm“. Papežský stát 
byl zrušen. Situace z  r. 1848 se ví-
ceméně opakovala. Kněží a  řehol-
ní osoby byli lůzou vražděni a pa-
chatelé, pokud se vůbec dostali 
před soud, osvobozováni ([2], str. 
84). V Římě se konal kongres atei-
stů, na němž byla vyhlášena „válka 
klerikálnímu tmářství“. Vycházely 
tiskoviny oslavující satana, v  tu-
rínském divadle Alfieri se zpívala 
„hymna na  počest ďábla“, slože-
ná zednářem Josuem Carduccim 
a  začínající slovy „Vítej, satane! Ať 
se k tobě vznáší naše kadidla, ty jsi 
zvítězil nad Jahvem kněží!“ Kostely 
a  kláštery byly systematicky vylu-
povány a  posvátné předměty ni-
čeny. Desítky duchovních osob se 
staly v  letech 1870–1874 oběťmi 
vražedných útoků, tisíce jich byly 
vážně zraněny. Novou vládu sjed-
nocené Itálie tvořili členové zed-
nářských lóží. Jeden z  jejich členů 
prohlásil: „Je pravda, že potíráme 
katolicismus, protože on předsta-
vuje největší nebezpečí pro naši 
dobu…“ ([2], str. 87). Za  slovní 
nebo písemnou obranu papeže 
a  katolického náboženství hrozil 
několikaletý trest vězení a  vyso-
ká pokuta. Teprve ve  2. polovině 
70. let 19. století italská vláda pod 
tlakem širokých vrstev především 
venkovského obyvatelstva, které 
zůstalo věrné víře předků, zmírnila 
protikatolická opatření.

Není pochyb o  přednostní účasti 
zednářských lóží na těchto zločin-
ných akcích. Ony samy ve  svých 
publikacích a novinových článcích 
se k tomu hlásí a pyšní se tím. 

Seznam literatury:
[1] Graber, Rudolf: Athanasius, Olo-
mouc 2003.
[2] Krajski, Stanislaw: Pius IX., Pogromca 
Liberalizmu, Warszawa 2000.
[3] Vennari, John: Alta Vendita, Jaidhof 
2000.
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„Babičko, je to pravda, že dřív ženy 
nechodily tak často do  zaměst-
nání?“ zeptala se Jana. „Že se více 
zabývaly domácností a dětmi, kte-
rých bylo více než teď?“

„Je na  tom hodně pravdy,“ odpo-
věděla babička. „Moje máma, čili 
vaše prababička, měla pět ses-
ter a  čtyři bratry. Představ si, de-
set dětí! Jejich máma měla velké 
množství práce, ty starší pomáhaly. 
To bylo mezi dvěma světovými vál-
kami, těžká doba, velmi nesnadno 
se sháněla práce, mzdy byly malé, 
ale když muž byl pracovitý a žena 
pořádná a šetrná, tak se rodině ne-
žilo špatně. Zvláště když Pán Bůh 
dal zdraví a sílu k práci. V rodinách 
s  mnoha dětmi ženy pracovaly 
od  svítání do  noci. Mí rodiče měli 
sedm dětí a byli na nás hrdí. Děko-
vali Pánu Bohu za to, že jsme zdraví 
a dobře se učíme.“

„Babičko, a tys měla kolik dětí?“ ze-
ptal se Matěj, který náhle vstoupil 
do  kuchyně. „Taky sedm,“ ozvala 
se Jana místo babičky. „A  hodně 
se napracovala. Od rána do večera 

děti, kuchyně, vaření, úklid a  tak 
pořád dokola. Já bych to nechtěla. 
Co je to za život?“

„Věř mi, že v tom bylo i dost místa 
pro radost, odpočinek a  zábavu,“ 
řekla babička. „Já jsem se cítila 
šťastná a spokojená.“ 

„Dětem bylo fajn,“ ozval se znovu 
Matěj. „Celý den s mámou. Ne tak 
jako teď, jako u nás. Máma odchází 
ráno a vrací se až večer. Je unave-
ná, nechce si s námi hrát. Nevzpo-
mínám si, kdy jsem seděl na kole-
nou u mámy.“

„Ale Matěji,“ podotkla Jana. „Sedět 
u mámy na kolenou je důležité je-
nom pro malé děti. Potom už ne.“

„Jak to, že ne?“ zeptal se chlapec. 
„Četlas mi přece jednou knížku 
o  kardinálu primasovi Stefanovi 
Wyszyńském. Malý Stefek jednou 
venku spadl a natloukl si pusu. Bál 
se, že máma se bude zlobit, proto-
že moc rychle utíkal. A zatím máma 
ho vzala na kolena, dala mu obklad 
na čelo, přitulila k sobě a políbila.“

„Ano, zapamatoval si tuto událost,“ 
vmísila se do hovoru opět babička. 
„Když už byl kardinálem prima-
sem, často říkal, že sní o tom, aby 
si denně nabíjel pusu, a  mohl tak 
sedět na kolenou u mámy.“ 

„Vidíš, Jani, jak je to důležité,“ řekl 
opět Matěj. „Všechny děti si přejí 
sedět na  kolenou u  mámy, jen se 
stydí o tom mluvit. Dokonce i Pán 
Ježíš byl rád, když byl u  mámy 
v náručí. “

„Tak, a teď si jděte umýt ruce,“ při-
kázala babička. „Máma se musí 
každou chvíli vrátit. Hned budu 
podávat večeři.“

Zazvonil telefon. Babička vzala slu-
chátko a po malé chvilce sdělila dě-
tem: „Sníme večeři sami. Máma má 
hodně pacientů, musí protáhnout 
službu. A táta se vrátí ještě později. 
Matěji, umyj si ruce. Udělala jsem ti 
tvůj čokoládový pudink. Po večeři 
se společně pomodlíme, a  potom 
vám oběma budu číst z knížky tak 
dlouho, dokud neusnete.“

„Opravdu, babi? Moc díky,“ ozval 
se Matěj. „Jani, myslíš, že primas 
měl taky babičku?“ „Jistěže měl, ale 
nebydlela s nimi.“ 

„Jaké štěstí, že naše babička s námi 
bydlí,“ poznamenal Matěj, když 
vcházel do koupelny.  „Máš pravdu, 
můj moudrý bráško,“ dodala Jana, 
objala babičku a přitulila se k ní. 

NA KOLENOU U MÁMY
text: Zofia Śliwowa | Źródlo 2010 č. 37, překl.  -red-  
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Ilustrace: Zbigniew Freus, Rodinná Bible, Karmelitánské nakladatelství, 2007.

SLOVO ŽIVOTA
Podobenství o rozsévači

text: P. Bohumil Kolář

Drahé děti, Pán Ježíš často říkal 
přirovnání, která se nazývají podo-
benství. Někdy jen kratičké přirov-
nání, někdy i delší příběhy. Jeden 
z nich je podobenství o rozsévači, 
který rozséval obilná zrna na poli. 

Některá padla na okraj cesty vedle 
pole. Ale lidé je pošlapali a ptáci se-
zobali, a tak z nich nevyrostlo nic.

Jiná zrna padla na skalnatou půdu, 
kde bylo jen málo země. Začala 
růst, ale protože nemohla mít hlu-
boké kořeny, ve slunečním parnu 
uschla, žádné klasy z  nich nevy-
rostly.

Jiná zrna padla do trní. Začala růst, 
ale husté trní je udusilo a také 
z nich nevyrostl žádný klas.

A jiná padla na úrodnou půdu. Vy-
rostly z nich klasy, ve kterých bylo 
nových zrn hodně, třeba třicet 
nebo šedesát nebo sto.

Apoštolové se ptali, co to podo-
benství znamená. Pán Ježíš jim řekl, 
že tím rozsévačem je on sám a to 
zrní je slovo Boží, které nám říká. 
Různá půda, úrodná nebo neúrod-
ná, jsou různí lidé, kteří Boží slova 
slyší. Ta úroda je všechno dobré a 
krásné, co člověk dělá, zvlášť když 
se snaží pomáhat druhým, i všech-
no nepříjemné a těžké, co člověk tr-
pělivě snáší s Pánem Ježíšem, který 
z  lásky k  nám trpěl za naše hříchy 
mnohem víc a stále nám velice po-
máhá. Tím vším člověk přináší hod-
ně radosti druhým i sobě, a nako-
nec je to věčná radost v nebi.

Tomu zrnu na okraji cesty, kde žád-
ná úroda vyrůst nemůže, se podo-
bají ti, kteří Boží slovo odmítnou, 
nechtějí je slyšet, pohrdají jím. Té 

skalnaté půdě se podobají ti, kteří 
si sice slovo Boží se zájmem po-
slechnou a líbí se jim, ale jsou  ne-
stálí. Když přijde nějaká obtíž nebo 
pokušení ke zlému, na Boží slovo 
zapomínají a nedbají. Tomu trní 
se podobají ti, kdo sice slyší Boží 
slovo, ale chtivost a lákání peněz, 
různých věcí a všelijakých zábav 
v jejich srdci udusí slovo Boží a ne-
dbají na ně.

Té úrodné půdě, na které zrno dob-
ře roste a přináší krásný užitek, se 
podobají ti, kteří nejenom slovo 
Boží pozorně poslouchají, ale neza-
pomínají na ně, často si je připomí-
nají, přemýšlejí o něm a hlavně se 
snaží podle něho jednat. Tak se pro 
nás slovo Boží stane „slovem živo-
ta“, jak říká Písmo svaté. To je to nej-
důležitější. Pán Ježíš říká: „Ne každý, 
kdo mi říká „Pane, Pane“ vejde do 
království nebeského, ale ten, kdo 
plní vůli mého nebeského Otce.“.

Nejkrásnějším vzorem toho všeho je 
nám Panna Maria. Písmo svaté o ní 
říká: „Maria uchovávala v srdci všech-
na tato slova a rozvažovala o nich.“ A 
o jejich uskutečňování ona sama říká 
andělovi, který jí oznamoval slovo 
Boží: „Jsem služebnice Pána, ať se mi 
stane podle tvého slova.“

Prosme Pannu Marii, aby nám po-
máhala, abychom se jí v tom aspoň 
trochu podobali. Aby naše srdce 
byla úrodnou půdou pro setbu Bo-
žího slova. Aby slovo Boží bylo pro 
nás slovem života k radosti zde i na 
věčnosti.  

S  přáním Božího požehnání Vás 
všechny srdečně zdraví

Váš P. Bohumil Kolář 
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PODĚKOVÁNÍ
❧ Chci poděkovat Pánu Ježíši, 
Panně Marii a Janu Pavlu II. za moje 
zdraví a zároveň prosím za moji ro-
dinu, která ztratila víru, aby byli ve-
deni Duchem Svatým a aby pocho-
pili, že křtem a požehnáním budou 
sami zachráněni od záhuby. Prosím 
za stálou ochranu celé rodiny.

vděčná rytířka Marie 

❧ Chtěla bych poděkovat za zá-
chranu syna, který měl loni v zimě 
nehodu, kdy do  něj narazil řidič 
a jeho auto úplně zdemoloval. Syn 
říkal, že ho zachránil airback, měl 
promáčknutý hrudní koš, zlomené 
3 žebra, ale Bohu díky se uzdravil 
a jezdí dál jako řidič autobusu.
Starší syn loni v březnu řezal na cir-
kulárce bez podavače jen tak, 
na desce se mu za suk chytla pila, 
velký špalek ho uhodil do obličeje 
a  rozbil mu nos, pusu, oči i  hlavu. 
Nos mu spravili, ale musel dý-
chat pusou, než se mu vše zaho-
jilo. Mohlo jej to zabít nebo přijít 
o  zrak, ale Bohu díky uzdravil se 
a chodí dál do práce.
Třetí vnučka dojížděla čtvrtým 
rokem do  Benešova na  zdravotní 
školu. Bylo velké náledí, díky které-
mu sjela ze silnice přímo na strom. 
Celá pravá strana auta byla úplně 
rozmačkaná a  záchranáři ji mu-
seli vyřezávat. Byla v  bezvědomí 
a měla propíchnutou plíci a 4 žeb-
ra zlomená. I teď Pán Bůh pomohl 
a jen o rok se zpozdila se studiem 
a letos odmaturovala.
Poslední případ se týká mé 
pravnučky, která v lednu na horách 
spadla, ale nevypnula se jí lyže, 
když se jí zachytila o  keř a  otočila 
jí v  koleně nohu. Výsledkem byly 
přetrhané vazy. Noha se jí však 
uzdravila a chodí bez berlí.
Tolik uzdravení, říkám, že se za ně 
modlím. Náš důstojný otec na faře 
říkal, že se jeho maminka modlila 
nejen za mrtvé, ale i za živé, za děti. 
Proto když už nemohu dělat žád-
nou práci, říkám si, že se za  ně 
pomodlím. Tolik zachráněných 

životů, tolik uzdravení. Děkuji, Ti, 
Pane Bože Trojjediný. A děkuji také 
za přímluvu Panně Marii, sv. Jose-
fovi, sv. Antonínovi a všem svatým. 
Je mi líto, že děti i lidé přijímají  své 
uzdravení automaticky, snad jed-
nou najdou víru.

čtenářka Anežka

❧ Děkuji sv. Ritě a sv. Judovi Ta-
deášovi za  přímluvu u  Pána Boha 
za vyslyšení mých proseb.

čtenářka Ilona 

❧ Chtěla bych se podělit o  svůj 
zážitek. Ležela jsem v  nemocnici 
po  operaci nohy a  přiznám se, že 
rána dost bolela a injekce proti bo-
lesti nepomáhala. Druhou injekci 
jsem mohla dostat až v  10 hodin 
večer a  nemohla jsem se dočkat 
té chvíle. Doufala jsem, že aspoň 
ta další zabere. Ovšem se tak ne-
stalo. Uplynuly už další 2 hodiny 
po její aplikaci a stále jsem žádnou 
úlevu nepociťovala. Byla půlnoc, já 
toužila po spánku, ale bolest mi to 
nedovolovala. A  pak najednou se 
vynořila ta myšlenka na Zázračnou 
Medailku Panny Marie. Rychle jsem 
začala hledat, kam jsem ji před 
operací schovala. Stáhla jsem me-
dailku z řetízku a vložila ji pod vrch-
ní část obvazu. Bez přehánění mu-
sím přiznat, že úlevu jsem začala 
pociťovat okamžitě. Cítila jsem, jak 
bolest víc a víc ustupuje. Kdy zmi-
zela úplně, nevím. To už jsem spala.   
Vroucí díky, Panno Maria, za  tvoji 
stálou pomoc.   

Hana

❧ Chtěla bych touto cestou ze 
srdce poděkovat Nejsvětější Pan-
ně Marii za  její přímluvy za  mého 
vnuka Lukáše, který úspěšně složil 
zkoušky. Ještě jednou veliké díky. 
Prosím za  dar uzdravení v  mé ne-
moci. Též prosím za  dar zdraví 
a  ochranu Panny Marie pro celou 
moji rodinu.

vděčná ctitelka Panny Marie  
Stefanie z východních Čech 

❧ Plním slib a  chci poděkovat 
Pánu Ježíši, Panně Marii a  svaté-
mu Norbertovi za  narození třetí-
ho zdravého dítěte – Ondráška. 
Ve  13. týdnu těhotenství jsem za-
čala krvácet, po  lékařském vyšet-
ření mě lékař poslal do  nemocni-
ce, kde se dítě podařilo zachránit 
– Bohu díky. Po  propuštění domů 
jsem měla nařízený klidový režim 
a polehávat, což jsem splnila beze  
zbytku, až jsem si uležela trombózu 
levé nohy, takže jsem musela opět 
do nemocnice. Tam jsem si poleže-
la týden, domů mě propustili s tím, 
že si musím píchat injekce na ředě-
ní krve. Sestřičky mě to v  nemoc-
nici naučily a injekci jsem si pícha-
la celé těhotenství i  šestinedělí. 
Syn bude mít 5 měsíců, narodil 
se císařským řezem na  manželo-
vy narozeniny. Je moc miloučký 
a  hodňoučký, má se čile k  světu. 
Ještě jednou moc děkuji za  jeho 
zachování a narození. Taktéž děku-
ji všem lékařům, kteří o nás pečo-
vali. Prosím o stálou pomoc, zdraví 
a  ochranu celé naší rodiny Pannu 
Marii a jejího Božského syna Ježíše 
Krista.

věrná a vděčná čtenářka Gábina 

DAR BOŽÍHO 
UZDRAVENÍ
❧ Chtěla bych touto formou po-
děkovat Bohu, přímluvám Panny 
Marie a  dodat naději všem lidem, 
kteří se ocitli v  podobné situaci 
jako my.
Asi rok po svatbě přišlo první těho-
tenství, ale trvalo jen krátce, mimin-
ko se nevyvíjelo. Další těhotenství 
následovalo až po  čtyřech letech. 
Měla jsem velkou radost, protože 
jsem se obávala, že se dalšího dě-
ťátka už ani nedočkáme. V 10. týd-
nu těhotenství mi však lékař ozná-
mil, že nevidí tlukot srdíčka. Bůh si 
nakonec povolal i druhé miminko. 
Tím se zmenšovala naděje, že se 
po  téměř pěti letech manželství 
staneme rodiči. Lékaři mě a mého 
manžela chtěli poslat na vyšetření, 
ale odmítli jsme. Doufali jsme, že 
Bůh, který je všemohoucí a  dárce 
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života, se o vše postará. Toužili jsme 
po  dítěti, ale nechtěli jsme si jej 
„vydobýt“ lékařskými možnostmi 
za každou cenu.
V dubnu jsme se účastnili exercicií 
pro manželské páry s  o. Jamesem 
Manjackalem. Otec James se za nás 
během exercicií modlil, a  krátce 
poté jsme skrze něj obdrželi zaslí-
bení, že nám Bůh požehná.
Po  návratu probíhaly v  naší far-
nosti „Lidové misie“. Svěřila jsem se 
knězi, který tyto misie vedl, o  naší 
situaci. Následující den bylo udělo-
váno pomazání nemocných. Kněz 
se mě ptal, proč jsem nepřistoupi-
la? Neodvažovala jsem se, protože 
jsem žila v  přesvědčení, že tato 
svátost je určena především pro 
vážně nemocné, starší nad 60  let 
nebo umírající, případně pro ty, 
které čeká náročná operace. Věděla 
jsem, že jde o  mimořádnou posilu 
pro tělo i  duši, ale nenapadlo mě, 
že tuto svátost mohu přijmout i  já 
v mé situaci. Požádala jsem ho tedy, 
jestli by byl ochoten mi ji udělit do-
datečně. Ve chvíli, kdy na mě kněz 
vztáhl ruce, jsem pocítila obrov-
skou milost. Vnímala jsem vnitřní 
uzdravující sílu, která pronikla celé 
mé tělo, a mimořádnou přítomnost 
Ducha Svatého ve svém srdci spo-
jenou s  velkou radostí. Cítila jsem, 
že se něco změnilo. Ve  víře v  Boží 
působení skrze svátost pomazání 
nemocných mě povzbudilo i  svě-
dectví kněze, který mluvil o uzdra-
vení paní s ochrnutou rukou, jež při 
lidových misiích v jiné farnosti tuto 
ruku byla schopna opět zvednout.
Bůh mě skutečně uzdravil, krátce 
poté jsem otěhotněla.
O měsíc později, během následují-
cích exercicií o. Jamese Manjacka-
la ve  Zlíně, jsme podali svědectví 
před tisíci účastníky. Pociťovala 
jsem sice zpočátku jistou obavu, 
abychom se příliš neunáhlili, ale 
po svědectví nás oba zaplavil hlu-
boký pokoj, že Bůh má situaci 
ve svých rukou.
Kvůli tomu, že jsem měla zkráce-
né děložní hrdlo, se lékaři obávali, 
že se miminko narodí předčasně. 
A  tak jsem od  6. měsíce musela 

více odpočívat. Ale i  toto období 
vnímám jako velkou milost. Mohla 
jsem se modlit, číst z  Bible a  taky 
víc komunikovat s  naším mimin-
kem. Maruška se narodila v termí-
nu a každým dnem můžeme pozo-
rovat, jak velkým darem pro nás je.
Rok po jejím narození jsme zjistili, 
že Pán nám opět požehnal.
Bůh všechny naše modlitby sly-
ší, žádná není zapomenuta 
a ve správný čas odpoví. Nebojme 
se mu důvěřovat a buďme trpěliví, 
i když to může být těžké. Odevzdej-
me Mu plně svůj život, vždyť On je 
Pánem života a miluje své děti.

Marie

❧
O MODLITBU PROSÍ:
❧ Touto cestou bych chtěl po-
žádat o  modlitbu všechny věřící, 
za moji maminku, kterou čeká ná-
ročné vyšetření, tak aby jí to dobře 
dopadlo. 

děkuji, čtenář Lukáš z Jihlavska

❧ Chtěla bych poprosit o  mod-
litbu. Rodina mé dcery se potý-
ká s  finanční tísní, její manžel byl 
tři čtvrtě roku bez práce a  od  té 
doby nějak nemohou z  místa. 
Oba mají teď práci, mají tři zdravé 
děti a vždy se najde něco, co je 
položí na  lopatky. My, rodi-
če, jsme důchodci a  naše 
pomoc nestačí. Věřím, že 
modlitba za zlepšení je-
jich situace by pomoh-
la. Modlitba má jistě 
váhu u  Pána. Prosím 
vroucně o  modlitbu 
k Panně Marii Nepo-
skvrněné za  jejich 
rodinu o  zlepšení 
situace. Moc děkuji.

Anna z Hlučínska 

❧ Prosím o  mod-
litbu za  celou ro-
dinu, za  dar zdraví 
a  Boží požehnání. 
Vnuk udělal ma-
turitu a  půjde 
na  vysokou, 

vnučka už půjde do druhého roč-
níku, tak se za  ně modlím, aby to 
zvládli.

čtenářka M. Krejčířová

❧ Prosím o  modlitbu za  mou 
mámu Janu, její dceru Janu a  její 
syny i  za  mne. Prosím o  víru 
a  dobrou vůli se domluvit. Prosím 
za  osvobození od  přehnané kritič-
nosti, hněvu, křivd. Prosím o zlepše-
ní zdraví a nalezení dobrých řešení.

Vendula 

❧ Prosím o modlitbu za  uzdra-
vení vztahů v  rodině, za  uzdrave-
ní manželství, za  čistotu mladých, 
za osvobození od důsledků hříchů.

prosí a děkuje Františka
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Kanada: Mary Wagnerová byla 
dne 12. 6. 2014 propuštěna na  svo-
bodu s  podmínkou. Do  vězení se 
dostala za to, že se před potratovou 
klinikou modlila, rozdávala tam bílé 
růže a ženám, které směřovaly na po-
trat, rozdávala propagační materiály 
pro-life center. Narušila tak podle ob-
žaloby „ochrannou sféru“. Ve  vazbě 
strávila 23 měsíců. Soud jí zakázal, že 
během dvouleté podmínky se nesmí 
přibližovat k  potratovým klinikám 
na  vzdálenost kratší než 100 metrů.  
Soudce Fergus O‘Donnell na  jedné 
straně vyjádřil Mary uznání za  její 
pevný postoj při hájení hodnot, jež 
vyznává, na druhé straně podotkl, že 
ji musí za porušení zákona potrestat.
Předtím soudce neumožnil přizvání 
svědků obhajoby, kteří by svědčili 
v  otázkách toho, zda je nenarozené 
dítě člověkem. Maryin obhájce Char-
les Lugosi uvedl, že jeho mandantka 
jednala „ve  vyšším zájmu“, když há-
jila bezbranné lidi před usmrcením. 
Soud tuto argumentaci nicméně za-
mítl. Prokurátorka Tracey Vogelová 
uvedla, že causa je z právního hledis-
ka jasná a už mnohokrát byla projed-
návána u  Nejvyššího soudu. Lugosi 
nevyloučil odvolání, Mary nyní hodlá 
odpočívat u příbuzných v Britské Ko-
lumbii.

http://dakowski.pl, 13. 6. 2014

Polsko: Herec divadla v  polské 
Lodźi Marek Cichucki odmítl při-
jmout angažmá ve  hře „Golgota 
Picnic“, která paroduje rouhačským 
způsobem umučení Pána Ježíše. Celé 
drama prohlásil za „blábol“ a svůj ne-
souhlas odůvodnil náboženským 
přesvědčením. Ředitel ho okamžitě 
propustil s  tím, že divadlo prý „ne-
potřebuje druhého Chazana“ (pozn. 
přednosta varšavské kliniky propuš-
těný pro odmítnutí sdělit klientce, 
kde se provádějí potraty). 

podle Fronda, 13. 8. 2014

USA: Odpor skupin prolife v  USA 
proti potratům přináší své požeh-
nané ovoce. V  důsledku modlitební 
a  osvětové kampaně již několik let 

dochází k  rušení potratových klinik 
pro nedostatek klientely. Od začátku 
letošního roku musely být zavřeny 
další 3 kliniky, takže dnes jich v USA 
působí pouhých 576, zatímco v roce 
1991 to bylo ještě 2176.

Gość Niedzielny 4. 7. 2014

 Irák: Patriarcha s  Římem sjedno-
cené chaldejské církve v Iráku mons. 
Louis Raphael Sakko ostře odsoudil 
vypočítavou a  egoistickou politiku 
USA, EU a  dalších západních zemí 
ve vztahu k pronásledování křesťanů 
v Iráku a v Sýrii. Stěžoval si, že v sou-
vislosti se zabíjením a  vyháněním 
křesťanů, které provádějí extremisté 
z  ISS (organizace „Islámský stát“), je 
zajímá pouze osud jejich občanů, 
nikoli však utrpení křesťanů žijících 
po  staletí na  těchto územích. Jejich 
prioritou je podle chaldejského pa-
triarchy jen ropa a  materiální zisky, 
nikoli lidské osudy.

katholisches. info 7. 7. 2014

 Podle průzkumu nezávislých agen-
tur probíhá nejvíce sexuálního násilí 
na  ženách včetně nezletilých dívek 
v  těch evropských zemích, kde je 
nejvíce propagována genderová 
ideologie, nejvíce rozšířena sexuální 
výchova a kde je nejliberálnější záko-
nodárství ve věci potratů a sexuální-
ho života. Zatímco v Polsku, na Litvě 
a na Maltě, kde je legislativa v tomto 
ohledu přísnější, se sexuální násilí 
na  ženách pohybuje mezi 15 až 20 
procenty ženské populace, ve  skan-
dinávských zemích a  v  Holandsku, 
které jsou nejliberálnější, se blíží do-
konce 50 procentům. 

Fronda 24. 6. 2014

 Súdán: Meriam Ibrahim, súdán-
ská pravoslavná křesťanka a  lékařka 
odsouzená k  trestu smrti, protože se 
hlásila ke  křesťanství, byla z  vězení 
propuštěna na svobodu. Její otec byl 
muslim, matka ale křesťanka. Otec 
matku záhy opustil, ta ji dala pokřtít 
a vychovávala jako křesťanku. Meriam 
se provdala za  súdánského křesťana, 
jenž má občanství USA. Tím prý se 
dopustila zrady na islámu, neboť po-
dle zákona když je otec muslim, jsou 
i děti muslimové. Muslimským ženám 

je zakázáno provdat se za  křesťana. 
Soud ji odsoudil k smrti za údajný od-
pad od islámu, protože však ve vězení 
porodila dítě, byla poprava odsunuta 
o  dva roky. Mohutná kampaň v  její 
prospěch po celém světě však přiměla 
odvolací soud, aby ji propustil na svo-
bodu. Přesto ale nebyla uchráněna 
další šikany ze strany súdánských úřa-
dů, když chtěla odletět ze země, byla 
na  letišti v hlavním městě Chartúmu 
na několik hodin zadržena.
Fronda 24. 6. 2014,  Kath.net 24. 6. 2014

Německo: Evangelikální expert 
na islám farář Eberhard Troeger se vy-
jádřil, že požadavky křesťanů, aby se 
„umírněný“ islám vymezil proti mili-
tantním muslimům, jsou naivní. Sdělil 
to evangelické zpravodajské agentu-
ře Idea. Má to podle něho strukturální 
důvody. Islám není církev, nýbrž směs 
lidového náboženství, státního ná-
boženství a  nábožensky ustaveného 
státu. Nemá struktury společenství 
ani institut vyloučení z  obce. „Proto 
muslimští extremisté, i  když jsou to 
ze západního pohledu zločinci a vra-
zi, nemohou být z islámu vyloučeni.“ 
Podle Troegera existuje jedině mož-
nost, aby mezinárodní reprezentativ-
ní grémium právních učenců vydalo 
stanovisko, že určité způsoby chová-
ní je v  rozporu s  islámským právem. 
Pokud takové stanovisko neexistuje, 
„netroufnou si muslimské organizace 
v Německu vydat rozsudek o chování 
konkrétních džihádistů nebo džihá-
distických skupin“. Troeger uvádí, že 
prorok Mohamed potíral v  Alláhově 
jménu nepřátele silou zbraní. I  tzv. 
umírnění muslimové se na Mohame-
da odvolávají. To, že se umírněný is-
lám ostřeji nedistancuje od militantů, 
má podle Troegera i  teologické dů-
vody. Islám tradičně učí, že všechny 
skutky člověka jsou předem určeny 
Alláhem. Kdo je pranýřuje, zasahuje 
do Alláhova práva. Tomu se musí kaž-
dý muslim podřídit.

Kathnet 11. 9. 2014
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Národní centrum Rytířstva Neposkvrněné  
zve na duchovní cvičení nejen pro rytíře Neposkvrněné na téma:

PROGRAM: 
Pátek:
16.30–18.00 ubytování
18.15 večeře
19.30 mše svatá, modlitba

Sobota:
Program během dne
(mše svatá, přednášky, sdílení, modlitby, 

příležitost ke svátosti smíření, adorace)

Neděle:
dopolední program 
(mše svatá, svědectví, přednáška)

12.00 oběd a zakončení

Exercicie vede:
br. Bohdan Heczko OFMConv

Přihlášky/Adresa:
Exerciční dům Český Těšín

tel. kancelář: 558 761 429, mobil: 737 930 713
e-mail: ex.dum.tesin@jesuit.cz

Cena: 1 000 Kč

Český Těšín 24.–26. 10. 2014

SKRZE MARII K JEŽÍŠI,
ALE TAKÉ SKRZE JEŽÍŠE K MARII



Napiš, že žehnám všem  
svým bratřím, kteří jsou v Řádu,  
i těm, kteří přijdou až do konce světa...
sv. František z Assisi

Řád minoritů přijímá nové kandidáty 
Kontakt: P. Bogdan Sikora, e-mail: provincialat@minorite.cz

Provincialát Řádu minoritů, Minoritská 1, 602 00 Brno Foto:  JN


