
„Jsi stvořen Bohem a pro Boha. 
Dokud to nepochopíš, život ti nebude dávat smysl.“ 

(Rick Warren)

č. 136
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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
PROSINEC
Aby Ježíšovo narození v chudobě nám pomohlo uvědomit si hod-
notu velkého daru Vtělení, skrze který se Bůh stává chudým, aby-
chom se my stali bohatými.

LEDEN
Aby všichni, kdo věří v Krista, byli přesvědčeni, že je možné dosáh-
nout jednoty křesťanů, a aby začínali od každodenních gest k vzá-
jemné jednotě.

ÚNOR
Aby postní období bylo přípravou na radost vyplývající ze stále 
většího sjednocení s Bohem.

VÁŽENÍ ČTENÁŘI, 
MILÍ RYTÍŘI 
NEPOSKVRNĚNÉ,
všichni určitě rádi děláme věci, které 
mají smysl. Jestliže něco stojí za to, pak 
tomu rádi věnuje svůj čas, úsilí a jsme 
pro to schopni snášet i  těžkosti. Když 
se dostáváme do  situací, kdy musíme 
dělat věci nesmyslné, jsme jen otráve-
ní, ztrácíme elán a cítíme se nešťastní.

Které jsou tedy věci, co mají smysl? 
V  první řadě by to měl být život sám. 
A právě: Život tehdy stojí za to a tehdy 
má smysl, když objevíme jeho úžasný 
cíl a známe cestu, jak toho dosáhnout. 
Tomuto tématu jsme věnovali součas-
né vydání Immaculaty.

Během přípravy článků jsem si uvědo-
mil, jak nesmírně důležitá je otázka cíle 
a  smyslu v  lidském životě. Vlastně nic 
neděláme jen tak pro nic za  nic, vždy 
sledujeme nějaký cíl, byť malinký, který 
nám dává smysl.

A život sám? Jaký má mít svůj konečný 
cíl a smysl? Co bychom chtěli najít nebo 
čeho dosáhnout, abychom mohli říci: 
„Tak, když jsem dosáhl tohoto, už nic mi 
neschází“? Myslím si, že všichni se shod-
neme na  tom, že to musí být něco, co 
nás naplní štěstím, a to takovým, které se 
nevyčerpá, které nepomine, které bude 
trvat pořád. Jenže naše pozemská zkuše-
nost nám říká, že všechno končí, všech-
no pomíjí, nic není trvalé. Proč je tady 
takový rozpor mezi našimi touhami a ne-
úprosnou realitou života? To přece nedá-
vá smysl. Je z toho nějaké východisko?

Čtěte dále. Budeme rádi, když vám 
nabídnuté články ukážou směr z blud-
ného kruhu ven. Podaří-li se to, život 
se naplní radostí a nadějí, což vám ze 
srdce přejeme.

  za redakci

br. Bohdan Heczko OFMConv
provinční asistent pro M. I.
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Proč se odevzdávat Marii?
text: P. Jacek M. Pędziwiatr ThLic. | asistent pro MI v diecézi Bielsko-Biała v Polsku  
a redaktor katolického rádia Anioł Beskidów | překlad Libor Rösner

Nemálo věřících, dokonce i  těch, 
kteří jsou s církví velice úzce spja-
ti, se dnes ptá, nakolik má smysl 
zasvěcovat se Panně Marii, vždyť 
přece i  Bible říká, že k  Otci mů-
žeme přistupovat skrze  Krista 
směle a s důvěrou (srov. Ef 3,12). 
Je opravdu zapotřebí odevzdávat 
se Neposkvrněné?

Touto dříve naprosto samozřejmou 
otázkou, o níž začali lidé v průběhu 
20. století pochybovat, se zabýval 
II. vatikánský koncil, jenž připomněl, 
že „Mariina mateřská úloha vůči 
lidem nikterak nezastiňuje ani ne-
zmenšuje toto jediné prostřednictví 
Kristovo, nýbrž ukazuje jeho sílu“ 
(Lumen Gentium, 60). Biskupové 
celého světa učí, že Maria nijak Je-
žíšovo prostřednictví nekomplikuje, 
ba ani nezastiňuje, naopak pouka-
zuje na  jeho účinnost a  užitečnost. 
Odevzdání se Panně Marii může-
me přirovnat tak trochu k  nasazení 
brýlí  –  ty skutečnost jako takovou 
nemění, ale umožňují ji lépe vidět 
a ocenit a také s ní lépe nakládat.  

STŘÍPEK HISTORIE
Tento příběh se udál v  polovině 
17.  století. Manželství Wolfganga 
a  Sofie Langenmantelových se je-
vilo jako úplný omyl a  chybělo už 
docela málo, aby se definitivně roz-
padlo. Pak se ale do celé záležitosti 
vložil o.  Jakub Rem, jezuita z  Ingol-
stadtu. Začal nešťastný pár svěřo-
vat do ochrany Matky Boží, přičemž 
opakoval tuto nevšední modlitbu: 
„Odevzdávám ti toto manželské 
pouto a  prosím tě, abys narovnala, 
co se v jejich vztahu zamotalo, a roz-
vázala všechny zasukované uzly!“ 

Bylo skutečně s  podivem, jak 
rychle modlitba zapůsobila. Mezi 
manželi zavládla opět harmonie, 

a  to v  takové míře, že se šťast-
ně dožili stáří a  dočkali se i  dětí 
a vnoučat. Jedním z nejmladších 
vnuků byl Hieronymus Ambro-
sius Langenmantel, který ve svém 
srdci zaslechl hlas k  povolání, 
uposlechl ho a  stal se augusti-
niánským řeholníkem v  klášteře 
v Augšpurku při kostele sv. Petra. 
Z vděčnosti za záchranu manžel-
ství svých prarodičů (a  tím vlast-
ně i  za  dar svého života) nechal 
namalovat obraz, známý dnes 
jako Panna Maria rozvazující uzly.

PANNA MARIA 
ROZVAZUJÍCÍ UZLY
Malba na  plátně symbolicky zob-
razuje Mariin zásah do  manželské 
krize Langenmantelových. Znázor-
ňuje Pannu Marii tak, jak se obyčej-
ně znázorňuje její Neposkvrněné 
Početí. Matka Boží na sobě má čer-
vené šaty (symbol lidství a služby) 
a  modrý plášť (symbol zastiňující 
ji moci Nejvyššího), stojí na  měsí-
ci, je světlem oděná, obklopená 
zástupem andělů a nad její hlavou 
se vznáší holubice Ducha Svatého. 
Avšak namísto sepjatých rukou, jak 
to na  podobných obrazech bývá, 
zde Maria rozvazuje uzly na stužce, 
kterou před ní drží andělé. A  pod 
Mariinýma nohama je had – satan, 
jenž se stále více zauzlovává.

Sv. Irenej z Lyonu poukázal ve svém 
díle „Proti bludným naukám“ (kni-
ha III., 22. kapitola) na paralelu mezi 
Evou a Pannou Marií: „Uzel, vzniklý 
neposlušností Evy, byl rozvázán 
poslušností Marie; co zauzlila pan-
na Eva nevěrou, to rozuzlila Panna 
Maria vírou,“ napsal již ve 2. století. 
Obraz tedy odkazuje nejen na  ro-
dinné drama Langenmantelových, 
ale především na teologickou tradi-
ci církevních otců.

Dole na plátně je možné spatřit ješ-
tě dvě mužské postavy se psem. Lze 
je interpretovat dvojím způsobem. 
Buď jako mladého Tobiáše, jenž jde, 
doprovázen Archandělem Rafaelem 
a  svým psem, požádat o  ruku Sáry 
(Tb 6,1), anebo jako Wolfganga Lan-
genmantela a o. Jakuba Rema, mod-
lícího se za manželství rozhádaného 
páru. Pes by v tomto případě symbo-
lizoval manželskou věrnost.

MARIA PAPEŽE 
FRANTIŠKA
Kult Panny Marie rozvazující uzly se 
rozšířil až ve  20. století. Obraz padl 
do  oka argentinskému jezuitovi 
o. J. M. Bergogliovi, jenž v Německé 
spolkové republice studoval. Jeho 
kopiemi později zaplnil Jižní Ameriku 
a zároveň s tím zde zavedl kult Panny 
Marie rozvazující uzly, totiž nepří-
jemné lidské problémy. Kostel Panny 
Marie rozvazující uzly byl vybudován 
rovněž na konci 80. let v rakouském 
Štýrsku – jakožto poděkování za zá-
chranu střední Evropy před důsledky 
černobylské nukleární katastrofy.

Termín „padl do  oka“ jsem ne-
použil jen tak, neboť pro papeže 
Františka svěření se Panně Marii 
je jakoby výměna pohledů Matky 
a dítěte. 

„Pohled! Jak je důležitý! Kolik věcí 
lze vyjádřit pohledem! Sympatie, 
povzbuzení, soucit, lásku, ale také 
výčitku, závist, pýchu a  dokonce 
nenávist. Často pohled říká víc než 
slova anebo říká to, co slova ne-
dovedou nebo se neodvažují říci,“ 
pronesl během modlitby růžence 
v  říjnu roku 2013. „Na  koho hledí 
Panna Maria? Hledí na nás všechny, 
na každého z nás. A jak na nás hle-
dí? Hledí na nás jako Matka: něžně, 
milosrdně, laskavě. Tak se dívala 

K
A

T
EC

H
EZ

E P
R

O
 M

. I.

PANNA MARIA ROZVAZUJÍCÍ UZLY
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na svého Syna Ježíše ve všech chví-
lích jeho života. (...) Jsme-li znaveni, 
sklíčeni, zdrceni problémy, hleďme 
na Marii, vnímejme její pohled, kte-
rý říká našemu srdci: ,Do toho, dítě, 
budu ti oporou!’ Matka Boží nás 
dobře zná. Je Matkou, která dobře 
ví, co jsou naše radosti i  naše těž-
kosti, naše naděje a naše zklamání. 
Když pociťujeme tíži svých slabos-
tí, svých hříchů, hleďme na  Marii, 
která říká našemu srdci: ,Vstaň, jdi 
k mému Synu Ježíši, v Něm dojdeš 
přijetí, milosrdenství i nové síly pro 
pokračování v cestě,” řekl dále.

PŘIVINOUT SE K MATCE
Jedním z nejfrekventovanějších slov 
jazyka dnešní církve je slovo „slav-
nost”. Mnoho rovin naší zbožnosti 
získalo po právu punc velké slavnosti. 

Takto vnímáme i  Neposkvrněné 
Početí, Zvěstování Páně či Narození 
Páně, za největší slavnosti pak pova-
žujeme památku jeho smrti a  jeho 
slavného Zmrtvýchvstání. To jsou 
prvky víry, které přirozeně zasluhují, 
aby jejich význam a  mimořádnost 
byly zdůrazněny. Patří však mezi ně 
také odevzdání se Neposkvrněné? 
Příběh Panny Marie rozvazující uzly 
nás učí, že odevzdáním se Panně Ma-
rii nemáme chápat pouze svěřování 
jí velkých záležitostí našeho života, 
ale i těch drobných, všech těch ma-
lých radostí a malých smutků, všech 
velkých překážek, ale i  malých uzlí-
ků. Satan nám v tom může překážet 
a našeptávat nám, aby nás zmátl: ne-
obtěžuj Marii takovými drobnostmi, 
vždyť to klidně zvládneš sám. Sám? 
Doopravdy?

Kdysi jsem slyšel tuto historku: Jed-
na matka si se svým malým synem 
vyšla na procházku do parku, když 
tu náhle došli k velké větvi, která se 
při bouřce ulomila a zatarasila jim 
cestu. Chlapec se ji okamžitě jal 
uklízet, nejprve se ji pokusil zved-
nout, pak odtáhnout a nakonec as-
poň trochu odsunout, avšak i když 
samou námahou až zrudl ve tváři, 
větev se mu nepodařilo odstranit.

„To nejde,“ povzdechl si.
„A  zkusil jsi všechno?“ zeptala se 
ho matka.
„Ano, zvedal jsem ji, tlačil, tahal. Co 
mám ještě dělat?“
„Nevíš? Požádej mě o  pomoc,“ 
usmála se matka.

A  to je vlastně smysl odevzdání se 
Panně Marii: vložit do  jejích rukou 
všechny uzly a všechna ta zašmodr-
chání, dívat se na Krista skrze ni jako 
skrze brýle důvěrného odevzdání se, 
vzývat její pomoc v  těch nejnepa-
trnějších záležitostech, které jak ta 
větev z příběhu sice moc neváží, ale 
přesto je pro nás k neuzvednutí.

O  odevzdání se Panně Marii Nepo-
skvrněné hezky hovořil sv. Maxmi-
lián, jenž podotkl, že nejde o  nic ji-
ného než o to, abychom se srdečně 
přivinuli k Panně Marii a nepřešlapo-
vali bezradně a sami na místě, ale do-
volili jí, aby nás pozvedla k nebi.

Někdy stojí zato jednat v duchu my-
šlenek Nadšence Panny Marie Nepo-
skvrněné, ponechat stranou veškerá 
teologická dilemata a složitá uvažo-
vání a  uvěřit podnětům srdce, jež 
naše pohledy spontánně směřuje 
na Matku. Možná právě v tuto chvíli 
mě trápí nějaký ten uzel nebo sou-
žení, s  nímž jsem se nedokázal vy-
pořádat. Zdá se mi, že jsem už použil 
všechny způsoby a  prostředky, že 
jsem už vyčerpal všechny možnosti. 
Co mám ještě dělat?

„Nevíš? Požádej mě o  pomoc,“ 
usmívá se na mne Ježíšova Matka 
a vztahuje ke mně ruce. Tytéž ruce, 
jimiž k sobě vinula Dítě Ježíše. 
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PODZIMNÍ M. I. 
REKOLEKCE V ČESKÉM 
TĚŠÍNĚ (24.–26.10.2014)
Bylo to již počtvrté, co jsme se 
s  našimi „rytíři a  rytířkami“ setkali 
na rekolekcích, které pro ně připra-
vujeme. Měli jsme radost, že vedle 
členů přijeli i  ti, kteří mezi ně ne-
patří, ale jimž je blízká spiritualita 
tohoto mariánského apoštolské-
ho hnutí, které v  roce 1917 založil 
svatý Maxmilián M. Kolbe. Více než 
40  účastníků se sjelo do  Českého 
Těšína, kde jsme v exercičním domě 
u  otců jezuitů měli možnost strávit 
společný víkend plný přednášek, 
modlitby a  společného sdílení. 
Tentokrát byl rekolekční tým posí-
len o  otce Dariusze Gaczyńskeho 

OFMConv, minoritského misionáře 
z Paraguaye, který nyní působí v Kr-
nově, a otce Jacka Pędziwiatra, který 
přijel ze sousední polské diecéze. 
Víkend obnovy se nesl v  duchu té-
matu: Skrze Marii k  Ježíši, ale také  
skrze Ježíše k Marii. Přednášky vede-
né otci Jackem a  Dariuszem a  bra-
trem Bohdanem směřovaly k  po-
chopení, že mariánská úcta je vždy 
cestou k  Ježíši. Maria nám ukazuje 
na Ježíše a vede nás k Němu, aby On 
proměnil naše srdce a uzdravil je ze 
zranění hříchem. Ježíš nám dává Ma-
rii za naši Matku, aby nám pomohla 
na cestě víry. Naše odevzdání se Ma-
rii, které je podstatou M. I.,  je v ko-
nečném důsledku naplněním Ježí-
šovy závěti z  kříže. Rozjímání, ticho 

a  adorace pak byly příležitostí, jak 
porozumět Božímu Slovu a přijmout 
je do svého života.

NOVÍ RYTÍŘI 
A RYTÍŘKY PŘICHÁZEJÍ
Letošní rok mezi nás přibylo více 
než 140 nových členů, kteří se při-
dali k více než desetitisícové „armá-
dě“ již přihlášených rytířů. Nejde 
však o číslo, které nám nemusí nic 
říkat. Jde o  to, že přicházejí stále 
noví a noví lidé, kteří se skrze ode-
vzdání Matce Boží chtějí přiblížit 
k Ježíši, aby On nakonec byl Pánem 
jejich života. Je velice potěšující, 
že se stále častěji hlásí i mladí rytí-
ři odevzdávající s  důvěrou svůj ži-
vot do  rukou Matky Boží. Některé 

LETEM M. I. SVĚTEM
aneb rytíři v akci

text: Jitka Navrátilová | koordinátorka M. I.
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z našich plánovaných akcí bychom 
rádi zaměřili právě na  tyto mladé. 
Zprávy, že mladí lidé jsou osloveni 
myšlenkami sv. Maxmiliána Kol-
beho, dostáváme i  z  jiných koutů 
světa. Zvláště pak Jižní Amerika je 
plná nadšených mladých, kteří jsou 
součástí M. I. ve svých zemích. 

ČASOPIS IMMACULATA 
JAKO NÁSTROJ PRO 
FORMACI M. I.
Jak jste si jistě povšimli, v letošním 
roce jsme uskutečnili také velké 
změny v časopise, který dostal no-
vou grafickou podobu. Možná bylo 
pro některé z Vás těžší si na  nový 
rozměr zvyknout, protože již to 
není úplně „kabelková“ velikost. 

Díky změně velikosti však můžeme 
přinášet více čtení pro vás, které je 
doplněno většími obrázky. Řada 
pozitivních ohlasů je nám odmě-
nou za  vynaložené úsilí spojené 
s  touto změnou. Co však považu-
jeme za  zvlášť zásadní, je skuteč-
nost, že přestože je Immaculata 
určena všem čtenářům, kteří chtějí 
žít životem víry, připravujeme v ní 
pravidelně katechezi pro rytíře. 
V ní k Vám budou promlouvat du-
chovní, nejenom od  nás, ale také 
ze zahraničí, kteří žijí spiritualitou 
M. I. Kdo chcete být v obraze, co se 
děje v M. I., a především se chcete 
více dozvědět o tom, jak má „rytíř“ 
v dnešním životě žít své zasvěcení, 
pak je časopis dobrou příležitostí.

VZNIK NOVÝCH 
SKUPINEK M. I.
Stále častěji se na  nás obracíte 
s dotazy, jestli ve vašem okolí exis-
tují nějaké skupinky lidí, kteří žijí 
spiritualitou M. I. V současné době 
jsme v  kontaktu se skupinkami, 
které existují na  těchto místech: 
Praha, Brno, Uherský Brod, Těše-
tice u  Olomouce a  Český Těšín. 
Na několika dalších místech se lidé 
modlí o vznik místní skupinky. Po-
kud někde nějaká skupinka vznik-
la, o  které nevíme, budeme rádi, 
když nám dáte vědět, abychom 
byli s  vámi v  kontaktu. A  protože 
tady máme závěr roku, připravi-
li jsme pro vás fotografie, kde se 
možná poznáte.  

OHLÉDNUTÍ ZA  
ROKEM 2014
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text: br. Bohdan Heczko OFMConv

„Bůh je, anebo není. Ke které z těchto dvou možností se přikloníte?“ Takto začíná Blaise Pascal svou slavnou 
sázku. Pascal, přestože byl vynikající fyzik a matematik, nedokázal tuto otázku vyřešit. Došel k závěru, že 
zde člověk může udělat jen krok víry. Ale neupadne tím do iluze? Je rozumné věřit? Má to smysl?

BŮH ASI NENÍ...
Zkusme si představit, jak by vypa-
dal svět, kdybychom přesně věděli, 
že Bůh není.

Není-li Bůh, potom svět kolem 
nás se stává absolutně nepocho-
pitelným. Nemá svůj počátek ani 
cíl, k němuž by spěl. Dočasné bytí 
je výsledkem zcela nepochopi-
telných náhod a  nakonec se opět 
propadne do nicoty. Mluvit o řádu 
v  existujícím hmotném světě po-
strádá opodstatnění, protože je vý-
sledkem ničím neurčené náhody. 
Mluvit o morálním řádu je také ne-
smyslné, protože neexistuje žádná 
instance, která by nějaké morální 
normy určovala a vyžadovala. Mlu-
vit o dobru a zlu by nemělo žádný 
význam. Všechno by se jednoduše 
řečeno jevilo jako jedno veliké ne-
pochopitelné čekání na smrt. Žád-
ná lidská aktivita by nemohla nic 
změnit na  tom, že jsem se vynořil 
z  nicoty, na  chvíli pobyl na  tomto 
světě a nakonec se zase zpět do ni-
coty ponořím.

Přesně v  tomto duchu hovoří 
o svém striktním nietzscheovském 
ateismu slavný filmař Woody Allen, 
s  nímž nedávno udělal rozhovor 
„Süddeutsche Zeitung”1. Allen říká, 
že všechno, co děláme v našem ži-
votě, je koneckonců iluze. „Z  naší 
existence nezůstane nic. Úplně 
nic. Přál bych si, abych se mýlil, ale 
zdravý rozum se tomu brání. Slun-
ce zhasne – ať se nám líbí nebo ne.“

Na  otázku, proč se vůbec o  něco 
snaží, odpovídá, že kvůli tomu, aby 
zapomněl na skutečnost. „My, lidé 
se naštěstí vyznačujeme pudem 
zachování života. Kdyby ke  mně 
někdo přišel s pistolí, bojoval bych 
za  svůj život, máme to v  krvi. Dě-
lání filmů je pro mě součástí téhož 
boje o  přežití. Je to výborný únik, 
abych nemusel mít v hlavě strašné 
myšlenky,“ vysvětluje.

Avšak svět, jenž nás obklopuje, se 
vyznačuje vlastnostmi, které odpo-
rují tomu, že by měl být chaotický 
a nesmyslný. Pozorujeme ve světě 

řád, který lze poznávat a  zachy-
covat do  matematických vzorců. 
Pozorujeme krásu, která uchva-
cuje člověka a  naplňuje úžasem. 
Pozorujeme tajemství života, které 
v sobě obsahuje zakódované smě-
řování k  cíli. A  nakonec pozoruje-
me člověka samotného, který je 
schopen uvědomovat si sám sebe, 
poznávat svět kolem sebe a  kaž-
dá jeho činnost je poznamenána 
touhou po  nekonečném štěstí. To 
všechno jako by říkalo: „Ne, svět 
není nesmyslný! Musí tady někde 
být zdroj všeho bytí, který dává 
smysl věčným otázkám lidstva: 
Kdo jsem? Odkud pocházím? Kam 
směřuji? Jak mám žít? Jak dosáh-
nout štěstí?“

BŮH SNAD JE...
Je-li pravda, že Bůh existuje – jak 
tomu křesťané věří – pak základní 
lidské otázky, jak jsme je výše jme-
novali, nabírají nové nevídané di-
menze. Člověk najednou není hříč-
kou náhody, ale je někdo, kdo byl 
chtěn, kdo byl do  světa postaven, 
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komu byla svěřena role, kterou má 
splnit, v  níž najde sám sebe a  své 
naplnění.

Přesně toto zakusil ruský romano-
pisec Andrej Bitov, který vyrůstal 
v  atmosféře ryzího ateismu a  ma-
terialismu. Dalo by se očekávat, 
že tento člověk nezatížen vírou 
v  Boha si bude klidně žít svůj po-
zemský život. Avšak ne. Kdesi hlu-
boko v  nitru jeho srdce „křičelo“ 
a toužilo po hlubokém smyslu své 
existence. Andrej Bitov svůj oka-
mžik vnitřního obratu popisuje 
takto: „Když mi bylo sedmadvacet, 
jel jsem jednou leningradským 
metrem a padlo na mne tak hroz-
né zoufalství, že život ztratil pro 
mě smysl. Budoucnost se mi jevi-
la úplně prázdná, bezvýznamná. 
Najednou mi zničehonic vyvstala 
v mysli věta: Bez Boha život nedává 
smysl. V bezmezném údivu jsme si 
ji opakoval a cítil jsem, že mě nese 
jakoby eskalátor k  Božímu světlu 
a novému životu.“2

JE ROZUMNÉ V BOHA 
VĚŘIT?
Ale jak je možné dojít k přesvědče-
ní, že víra v Boha není iluzí, ale má 
racionální opodstatnění?

Na to nám může dát odpověď vě-
hlasný obhájce ateismu Antony 
Flew (1923–2010), který většinu 

svého života strávil hledáním do-
statečných argumentů pro zdů-
vodnění ateismu. Řídil se heslem, 
že v  bádání je třeba následovat 
argumenty, kamkoliv povedou. 
Nejprve ho vedly k ateismu, na je-
hož obranu napsal přes třicet filo-
zofických publikací, které udávaly 
směr světového ateismu (jeho 
pojednání Theology and Falsifi-
cation (1950) se stala nejčastěji 
vydávanou filosofickou publikací 
minulého století). Jeho poctivé 
hledání a  logické uvažování ho 
nakonec dovedly k přesvědčení, že 
Bůh musí existovat. V prosinci 2004 
byla veřejnosti sdělena zpráva, že 
„britský profesor filozofie, který byl 
více než 50 let čelním obhájcem 
ateismu, přešel na  druhou stranu 
fronty“.

Antony Flew ve  své knížce Bůh 
existuje říká: „Věřím nyní, že vesmír 
povolala k  bytí nekonečná Inteli-
gence. Věřím, že jemně vyladěné 
zákony vládnoucí vesmírem zjevují 
to, čemu vědci dali jméno božský 
rozum. Věřím, že život a jeho obno-
vování se má svůj počátek v  bož-
ském Zdroji. Proč tak věřím, když 
jsem více než půl století hájil ateis-
tický světový názor? Krátce řečeno, 
proto, že přesně takový obraz svě-
ta se vynořuje ze současné vědy. 
Ta nám poukazuje na  tři stránky 
přírody, které svědčí o  existenci 
Boha. První stránka hovoří o  tom, 
že příroda je podřízená zákonům. 
Druhou stránkou je život, čili in-
teligentně zorganizované bytos-
ti vzniklé z  materie, které ve  své 
činnosti spějí ke  stanovenému 
cíli. Třetí stránkou je samotná exis-
tence přírody. Ale vedla mě nejen 
věda. Pomohla mi také opětovná 
reflexe nad klasickými filozofický-
mi argumenty.“3

Někteří podezřívali prof.  Flewa 
z  toho, že změnil názor kvůli své-
mu stáří a ze strachu před smrtí, ale 
on to důrazně odmítal: „Když jsem 
konečně došel k  uznání existence 
Boha, neznamenalo to, že jsem 
změnil své paradigma, protože 

mým paradigmatem vždy bylo 
pravidlo, které v  Politeia ustanovil 
platonský Sokrates, jenž důrazně 
říkal, že za daným myšlením musí-
me jít, kamkoli povede.“4

V závěru své knihy se Flew zamýšlí, 
zda je možné navázat s nekonečně 
inteligentním božským rozumem 
kontakt, a  ponechává otázku ote-
vřenou: „Objevení přírodních záko-
nů vede vědce, filozofy a další lidi 
k  uznání existence nekonečně in-
teligentního rozumu. Někteří tvrdí, 
že s ním navázali kontakt. Já ještě 
ne. Ale kdo ví, co přinese budouc-
nost?“5

KROK VÍRY
Cesta lidského rozumu, jak ji vidí-
me na  příkladě profesora Flewa, 
dochází ke svému meznímu bodu, 
když dochází k  závěru: Bůh musí 
být! Ale kdo je ten Bůh? Jak s ním 
navázat kontakt? Dal nám tento 
Bůh nějaká znamení?

V  Písmu svatém čteme, že Boha 
lze poznat podle toho, co stvořil 
(srov. Řím 1,20).  Ale Bůh se nám 
dává poznat nejen jako vzdálená 
nekonečně inteligentní bytost, 
nýbrž také jako ten, kdo je blízko 
jako Otec. Celý Starý zákon je svě-
dectvím o  tom, jak živý Bůh vstu-
poval do  lidských dějin. Nakonec 
Bůh vstoupil do  dějin zcela ne-
představitelným způsobem: Bůh 
se stal člověkem, Věčný vstoupil 
do  času, Nesmrtelný vzal na  sebe 

Co je totiž u Boha 
neviditelné – jeho 
věčná moc a jeho 
božské bytí – to je 
možné od počátku 
světa poznat 
světlem rozumu 
z toho, co stvořil. 

(srov. Řím 1,20)

Najednou mi 
zničehonic vyvstala 
v mysli věta: Bez 
Boha život nedává 
smysl. V bezmezném 
údivu jsme si ji 
opakoval a cítil jsem, 
že mě nese jakoby 
eskalátor k Božímu 
světlu a novému 
životu.

Andrej Bitov
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smrtelnost, Mocný slabost. V  listě 
Židům čteme: „Mnohokrát a mno-
ha způsoby mluvíval Bůh k  na-
šim otcům ústy proroků; v  tomto 
posledním čase k  nám promluvil 
ve svém Synu“ (Žid 1,1-2). A co nám 
sdělil? Jednoduše to, že nás miluje, 
že nechce, aby lidem vládla smrt 
a  nicota, ale aby lidé měli život 
a měli ho v hojnosti.

O svém setkání s živým Bohem vy-
práví Jennifer Fulwiler, která byla 
od narození ateistkou. Její výchova 
se opírala o vědu, rozum, racionální 
myšlení, důkazy. S  úsměvem říká, 
že tatínek jí před spaním četl místo 
pohádek knihy o vesmíru. Byla pře-
svědčena, že věřit se dá jen tomu, 
co lze racionálně dokázat. Avšak 
v okamžiku, kdy se jí narodila prv-
ní dcera, byla nucena přehodnotit 
své názory. Když jednou držela 
svou dceru v  náručí, pomyslela si: 
„Co je toto dítě?“ A odpověděla si: 
„Z  čistě materialistického hlediska 
by bylo třeba říci, že je množinou 
chemických reakcí, které se vyvi-
nuly z  náhody.“ Uvědomila si, že 
pokud to je pravda, pak celá láska, 
kterou k  ní cítila, není nic víc než 

jen chemická reakce v  jejím moz-
ku. „Podívala jsem se na  ni a  bylo 
mi jasné, že to prostě není pravda,“ 
říká.

Toto zjištění bylo pro ni výzvou 
k dalšímu bádání: „Nevěděla jsem, 
kam mě toto zjištění dovede, ale 
věděla jsem, že musím prozkou-
mat téma náboženství.“ Když na-
konec došla k  závěru, že by měla 
přijmout křesťanství a  že to není 
v  rozporu s  rozumem, všimla si, 
že víru přijalo i  její srdce. Říká: 
„Když jsem odložila stranou svou 
hrdost a řekla: ‚Ježíši, sice se cítím, 
jako bych mluvila sama se sebou, 

přesto chci s tebou navázat vztah, 
chci tě poznat, i když nevím, jak to 
mám udělat,‘ tehdy pokoj a radost 
vstoupily do  mého života. Učinila 
jsem vlastní zkušenost, že Ježíš je 
skutečně živá osoba.“6

V  poslední knize Nového zákona 
nám Ježíš říká: „Hle, stojím u dveří 
a klepu. Kdo uslyší můj hlas a ote-
vře dveře, k tomu vejdu a budu jíst 
u něho a on u mě.“ Je to pozvání, 
aby se nikdo – já ani ty – nebál Je-
žíše zavolat a  dovolit mu vstoupit 
do  svého života. Je třeba udělat 
krok víry. Odvážíš se? Neboj se, má 
to smysl! 

1 http://www.sueddeutsche.de/kultur/woody-allen-
-ueber-magic-in-the-moonlight-die-sonne-wird-
-erloeschen-1.2251221.

2 Andrej Bitov v:  Ravi Zacharias, Can Man Live Without 
God?, Nashville 1994, s. 59.

3 Antony Flew, Bóg istnieje, Fronda, Warszawa 2010, 
s. 119.

4 Tamtéž, s. 119.
5 Tamtéž, s. 193.
6 http://www.youtube.com/watch?v=LBVjVJ3wAT4, 

http://www.conversiondiary.com.

„Hle, stojím u dveří 
a klepu. Kdo uslyší 
můj hlas a otevře 
dveře, k tomu vejdu 
a budu jíst u něho 
a on u mě.“

(Zj 3,20)

JE ZDE DŮVOD
Ruth Kelfer

Je zde důvod, proč jsi takový, jaký jsi. 
Bůh s tebou má znamenitý plán. 
Jsi vzácný, jsi jedinečně, dokonale stvořen 
Jako žena či muž povolán.

To, jak vypadáš, má důvod. 
Vždyť Bůh náš chyby nedělá. 
V lůnu matčině je tvůj původ 
On stvořil tě tak, jak chtěl.

Tvůj otec, matka - i je stvořil Bůh, 
a bez ohledu na to, co hýbe duší tvou, 
Bůh vymyslel je tak, jak chtěl, 
i oni nesou pečeť nebeskou.

Nebyla lehká rána, kterous utržil, 
Bůh sám plakal nad bolestí tvou, 
však srdci tvému skrz ni dal svůj tvar. 
Jeho obraz v tobě - to je jeho cíl!

Bůh důvod má, proč tě stvořil tak 
jak právě jsi. To on tě zformoval! 
Tvůj tvůrce je, on žije 
a k tomu stvořil tě, aby tě miloval!

převzato z knížky:  
„Proč jsme vůbec tady?“, Rick Warren, Návrat domů, 
Praha 2009
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OTÁZKA PO SMYSLU ŽIVOTA 
z hlediska psychologie
text: doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D.

Hledání a naplňování smyslu je psychologicky nepostradatelnou součástí spokojeného a zdravého života. 
„Ve skutečnosti může člověk přežít pouze tehdy, když žije pro něco.“1 Život má pro každého z nás přichys-
taný smysluplný úkol v každém okamžiku. Tak jak se mění životní situace, mění se také úkoly. Také těžkosti, 
trápení a bolest mají charakter úkolu a zvyšují smysl naší existence. Každý úkol, který nám uložil život, je 
podle Frankla v duchovní rovině zvládnutelný.

PSYCHOLOGICKÁ 
ZÁVAŽNOST OTÁZKY 
PO SMYSLU
Otázka po  smyslu života je podle 
vídeňského filozofa, lékaře a  psy-
chologa Viktora Frankla specificky 
lidskou. Odmítá myšlenku Sigmun-
da Freuda, že pochybnosti o smys-
lu života jsou projevem nemocné 
osobnosti. Naopak, tyto otázky 
jsou mnohem více odrazem lid-
ského bytí jako takového. Jedině 
člověk, na rozdíl od zvířat, se totiž 
může a  vlastně má po  smyslu ži-
vota ptát. Frankl pak vysvětluje, že 
pro člověka jsou otázky po  smys-
lu velmi závažné. „Otázka smyslu 
v celé své radikálnosti může člověka 
dokonce zdolat. To je častý případ 
zvláště v  pubertě, tedy v  době, kdy 
se otevírá substanciální problemati-
ka lidského bytí duchovně zrajícímu 
a  duchovně bojujícímu mladému 
člověku.“2  Otázky po  smyslu živo-
ta se samozřejmě neotevírají jen 
v  době dospívání, mohou se ob-
jevit kdykoliv, zvláště v souvislosti 
s  nějakou osudovou tragédií. Je 
přirozené, že se jako lidé ptáme, 
proč se v  našem životě děje to  
či ono. 

ODPOVĚDNOST 
JAKO PŘEDPOKLAD 
K NALEZENÍ SMYSLU
Frankl3 také vysvětluje, že smysl 
života nalézáme, když přijmeme 
odpovědnost za  vlastní život. Od-
povědní jsme za  všechny naše 
postoje i  chování v  každé situaci. 
Člověk, který nevidí smysl ve svém 
životě, může podlehnout předsta-
vě, že ho nalezne v iluzi – v alkoho-
lu, drogách, v povrchním sexu atd. 
Tento způsob hledání smyslu však 
v sobě ukrývá kruté riziko. Takové-
mu člověku se totiž může stát, že 
mu skutečný smysl unikne. 

SMYSL JAKO MORÁLNÍ 
KATEGORIE 
Smysl nelze nějaké situaci přisou-
dit, vždy musí být odhalen, nale-
zen. Odhalování smyslu se děje 
v  morální úvaze. Jak tedy rozlišit 
dobro od zla? Morální jednání spo-
čívá v odkrývání a „naplnění“ smys-
lu situace. To co naplnění smyslu 
napomáhá je dobré, co mu brání je 
zlé. Kultivace svědomí je podstat-
nou součástí výchovy dnešního 
člověka. Jen díky svědomí (jako 
orgánu smyslu) je totiž člověk 

schopen odhalovat požadavky 
situace. Jedině citlivé svědomí 
člověka činí schopným nepoddat 
se konformismu ani totalitarismu. 
Výchova ke svědomí je také výcho-
vou k odpovědnosti. Být odpověd-
ný znamená být schopen rozlišo-
vat podstatné od nepodstatného.4

JEDINEČNOST SMYSLU 
V KAŽDÉ SITUACI
Je psychologicky výhodné, když 
si otázku po  smyslu klademe 
s  ohledem na  „konkrétní situaci“ 
a na „konkrétní osobu“ (proč se prá-
vě mně děje toto?). Můžeme k věci 
přistoupit tak, že otázky po smyslu 
vyslovuje život sám a  naším úko-
lem je „pouze“ odpovídat. Otázka-
mi jsou rozmanité životní situace, 
do nichž se během života dostává-
me. Naše postoje, chování jsou pak 
našimi odpověďmi. 

1 Frankl, V. E., Vůle ke smyslu, 2. ed., Cesta, Brno 1997, s. 21.
2 Frankl, V. E., Lékařská péče o duši, Cesta, Brno1996, s. 44. 
3 Frankl, V. E., Vůle ke smyslu, 2 ed., Cesta, Brno 1997.
4 Frankl, V. E., Psychoterapie pro laiky,Cesta, Brno 1998.

ZÁKLADNÍ BODY K TÉMATU SMYSLU Z POHLEDU PSYCHOLOGA 
VIKTORA EMANUELA FRANKLA

• Jen člověk dostal výsadu ptát se po smyslu.  

• Z psychologického hlediska je rozumné vycházet z toho, že otázky nám klade sám život (životními 
situacemi) a člověk je musí „pouze“ zodpovídat (reagovat na ně). 

• Člověk odhaluje smysl tím, že přebírá odpovědnost za každou situaci, kterou mu život přichystal.

• Každá situace má smysl a my ho máme hledat. 

• Hledání smyslu je hlavní motivační silou člověka.
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OČI PLNÉ NADŠENÍ
Možná jste měli možnost je 
ve svém životě potkat. Lidi, jejichž 
úsměv je vepsán do  tváře, oči, 
jejichž hloubka a  krása pohledu 
ve  vás zanechávají dojem ještě 
poté, co už jsou dávno pryč. Měla 
jsem to štěstí, že v  životě jsem 
takové lidi potkala. Časem mne 
začalo zajímat, čím to je, že se to-
lik vymykají šedi tváře ostatních. 
Přestože každý z  nich byl úplně 
jiný, jedna věc dříve či později vy-
plula napovrch u  každého z  nich. 
Byla to vytrvalost a často i nadšení, 

s jakým se pustili do určité činnos-
ti, která naplňovala jejich život. 
Jednou to byla maminka, která 
svoji lásku a vše, co uměla, vkláda-
la do své rodiny a dětí, jindy to byli 
staří lidé, kteří veškerou svou život-
ní moudrost a  síly věnovali péči 
o svá vnoučata, jindy mladí, jejichž 
nadšení a  ideály dokázaly jít proti 
proudu doby. Stejně tak zde byla 
řada jiných, kteří ať již na  jakém-
koliv místě, kde žili či pracovali, 
byli naplnění vnitřní radostí a  od-
hodláním. Tito všichni lidé objevili 
v  sobě velké bohatství – nalezli 

smysl svého života, skrze který na-
lézali také vlastní štěstí. Radost 
pramenící z jistoty, že nalezli to, co 
je pro jejich život podstatné, pro-
stupuje k  dalším lidem, kteří z  ní 
mohou čerpat pro vlastní život. 
Objevený smysl se tak stává darem 
nejenom pro ně samotné, ale je 
zdrojem obdarování pro mnohé 
další. Díky vědomí smysluplnosti 
vlastního života jsme schopni s vy-
trvalostí pokračovat v tom, k čemu 
jsme povoláni, a to i navzdory pře-
kážkám, které se zcela přirozeně 
při jeho naplňování objevují. 

POZNAT, POCHOPIT, 
PŘIJMOUT...
Jestliže našli tito lidé ve  smyslu 
svého života bohatství, které je 
naplňovalo trvalým štěstím, pak 
nelze nevidět, že v  tomto smyslu 
je přítomen Bůh. Vždyť skutečným 
štěstím nás nemůže naplnit nic 
hmotného, neboť podstata člo-
věka není hmotná, ale duchovní2. 
Proto by bylo zcela mylné se do-
mnívat, že naše touha po nalezení 
smyslu může být uspokojena např. 
materiálním zajištěním, či zážitky, 
které naplňují naše fyzické či psy-
chické potřeby.

Viktor Emanuel Frankl poukázal 
na  to, že před každým z  nás se 
s  větší či menší naléhavostí ote-
vírají otázky, jež v  zásadě nelze 
obejít či trvale potlačit. Najít odpo-
vědi na to: „Kým jsem?“ „Co je cílem 
mého života?“  „Kým mám být?“ „Ja-
kou práci mám  zvolit?“ „Jak mám 
žít?“ není vůbec jednoduché, ale je 
velmi důležité se jimi vážně zabý-
vat3. Porozumění tomu, proč jsem 
zde, jaký má můj život smysl, tak 
obrací zcela přirozeně naši pozor-
nost k  něčemu, co nás přesahuje. 
Přirozeně se ptáme, jaký má Bůh 
záměr s  člověkem a  jaký má plán 
se mnou, s mým životem. 

Z  Božího slova se dozvídáme, že 
Bůh má s  lidstvem svůj plán, kte-
rým je to, aby každý člověk byl spa-
sen a  dospěl tak k  věčné radosti. 
Bůh nás neurčil k  tomu, abychom 
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NA JAKÉ CESTĚ  
MNE VYHLÍŽÍ BŮH?
Na ničem nezáleží tolik jako na tom,  
abys poznal Boží záměry pro tvůj život.  
Pokud je nepoznáš, ničím je nenahradíš.1

text: Jitka Navrátilová Ph.D.
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propadli smrti, ale abychom měli 
život, a  to v  hojnosti (srov. Jan 
10,10). V čem je ta hojnost života? 
V  tom, že Bůh z  nás chce mít své 
děti a  uvést nás do  své nevýslov-
né, přebohaté radosti. Krásně to 
vyjadřuje Warren, který říká: „Jsi 
stvořen Bohem a pro Boha. Dokud 
nepochopíš, život ti nebude dávat 
smysl.“4

Bůh pro nás připravil nejenom ko-
nečný cíl, ale i  cestu, jak k  němu 
dojít. Objevit tuto cestu znamená 
objevit Boží plán s  mým životem. 
Vědět o konečném cíli a znát cestu, 
jak tam dojít, znamená mít smysl 
života. Objevíme-li Boží záměr se 
sebou, život nabere směr i  chuť. 
Znát záměr totiž znamená vědět, 
pro co žít. Znát záměr znamená 
vědět, na  co se soustředit, vědět, 
co dělat a co nedělat. Znát záměr 
znamená neplýtvat zbytečně sila-
mi. Nakonec znát záměr znamená 
dobře prožít pozemský život a tak 
být připraven na  věčnost. Proto 
je pro každého z  nás tak důleži-
té, abychom neztráceli ze zřetele 
konečný cíl a  usilovali o  objevení 
našeho individuálního plánu. Na-
ším úkolem je tedy tento Boží plán 
poznat, pochopit a přijmout. 

VLASTNÍ HŘIVNY  
JAKO NÁPOVĚDA
Je zcela běžné, že zažíváme řadu 
nejistot týkajících se uskutečnění 
Božího záměru v  našich životech. 
Možná jste se ptali sami sebe: Jak 
objevit tento plán v mém životě? Jak 
vejít na cestu, kde nás Bůh očekává? 
Tyto otázky jsou velmi závažné 
a člověk by je neměl nechat jen tak 
vyšumět. 

Jedním z  vodítek, jak najít svou 
cestu, je objevit a upotřebit své na-
dání, jak nám o tom říká Matoušo-
vo podobenství o hřivnách:  

Ježíš řekl svým učedníkům toto po-
dobenství: „Jeden člověk se chystal 
na cesty: zavolal si služebníky a svě-
řil jim svůj majetek. Jednomu dal 
pět hřiven, druhému dvě a  třetímu 

jednu, každému podle jeho schop-
ností, a odcestoval. Ten, který dostal 
pět hřiven, hned šel, podnikavě jich 
využil a  vyzískal pět dalších. Stejně 
i  ten, který dostal dvě, vyzískal dvě 
další. Ale ten, který dostal jednu, šel, 
vykopal v zemi jámu a peníze svého 
pána ukryl“ (Mt 25,14-18).

Jak krásné je slyšet ujištění, že 
každý z nás byl Bohem něčím ob-
darován, že každému z  nás bylo 
svěřeno něco, čím může zazářit. 
Schopnosti, které máme, jsou sil-
ným signálem toho, co po nás Bůh 
asi chce. Podle nich můžeme od-
hadnout svou životní cestu, kterou 
nám Bůh přichystal.

Máme-li dobře využít svých darů, 
tak je třeba si všimnout, čí je to, 
co nám bylo svěřeno, že vše pa-
tří Bohu a  my jsme toho správci. 
A  jako správcové jednou složíme 
účty z  toho, jak jsme o  tyto dary 
pečovali, zda jsme je rozmnožili 
a použili k dobru všech, nebo zda 
jsme je promarnili, čili nesplnili to, 
co jsme mohli a měli udělat. Všim-
něme si, jak ukazuje závěr podo-
benství, že náš přístup ke hřivnám 
má dopad na celý náš život dočas-
ný, ale i věčný. Dočasný v objeve-
ní náplně a  smyslu života, věčný 
v  pochvale, povýšení a  odměně 
(Mt 25,21).

A  tedy zcela přirozeně se zeptá-
me: Jaké jsou ty moje hřivny? K  ja-
kému životnímu cíli mne mé dary 

vedou? Jak je mám použít? Jaký 
smysl mám jimi naplnit? Proč jsi 
mne, Bože, obdařil zrovna těmito 
dary? Dostáváme se tak k tomu, že 
prostřednictvím těchto hřiven mů-
žeme objevit Boží záměr v  našich 
životech. 

Někdy je však velmi obtížné uvě-
domit si, jakými talenty dispo-
nujeme. Možná je v  našich očích 
talent spojován pouze s  nějakou 
velmi zřetelnou dovedností, jako 
je např. zpěv či kreslení. Různá 
televizní představení nám pak ta-
lentovaného člověka představují 
jako hvězdu, popřípadě celebritu, 
která svými dovednostmi předčí 
ostatní. V  tomto pohledu se však  
jakoby ztrácí jedna podstatná věc. 
Naše talenty a  dispozice, které 
jsme získali a  skrze které máme 
dojít k naplnění Božího plánu, jsou 
často nenápadné, ale přesto velmi 
cenné. Možná nás ani nenapadne, 
že trpělivost, kterou máme, odva-
hu, díky níž překonáváme překáž-
ky, či vytrvalost, s  jakou plníme 
své každodenní úkoly, může být 
jedním z  těch „nepatrných“ darů, 
díky nimž můžeme uskutečnit na-
plnění smyslu svého života. Mož-
ná nás ani nenapadne, že právě 
toto jsou naše dary, kterými jsme 
byli zahrnuti. Avšak zeptejte se ne-
trpělivého člověka, jak by jeho ži-
vot usnadnilo, pokud by měl více 
trpělivosti, bojácného člověka, 
jak touží po odvaze, a  toho, který 
u  ničeho dlouho nevydrží, jak by 
si přál alespoň někdy něco do-
táhnout do  konce. Tyto zdánlivě 
„nepatrné“ dispozice, které jsme 
obdrželi, se mohou stát pilíři naší 
životní cesty. 

Jestliže tedy nám Bůh svěřuje 
do  péče nějaké talenty a  doved-
nosti, pak také očekává, že je „ne-
zakopeme“, ale naopak že je roz-
vineme, abychom přinesli užitek 
sobě a ostatním. Využití našich hři-
ven v souladu s Boží vůlí může být 
velmi silným vodítkem pro volbu 
takového povolání, takové cesty, 
na níž nás očekává samotný Bůh.

„To, co s vámi 
zamýšlím, znám 
jen já sám, je výrok 
Hospodinův, jsou to 
myšlenky o pokoji 
nikoliv o zlu: chci 
vám dát naději do 
budoucnosti“

(Jer 29,11)
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KDYŽ SE MINEME 
SE SVOU ŽIVOTNÍ 
CESTOU
Zkušenost neobjevení „vlastní ces-
ty“ v životě může být velmi trauma-
tizující pro toho, komu se tak stalo. 
Tito lidé se na své životní cestě prav-
děpodobně nepotkali se svým „osu-
dem“. Boží plán, který byl pro ně 
přichystán, nebyl jimi objeven či při-
jat. Absence smyslu pak v lidech za-
nechala hlubokou stopu. Například 
řada závislostí má velkou souvislost 
s  nedostatkem smyslu v  našich ži-
votech. 90 % případů notorického 
alkoholismu má na  svědomí právě 
pocit  absence smyslu5. Důsledky 
toho, že neusilujeme o  objevení 
smyslu, mohou být tak pro nás, ale 
i pro naše okolí velmi tragické. 

Smutek nad tím, že jsme ve svém 
životě nešli cestou, která byla prá-
vě pro nás určena, se velmi výrazně 
projevuje u lidí před smrtí. V tomto 
ohledu je velmi zajímavá sonda 
australské spisovatelky Bronnie 
Ware. Díky své zkušenosti s pacien-
ty v paliativní péči shromáždila in-
formace o tom, čeho lidé nejvíce li-
tují před svou smrtí. První z nich je 
lítost nad tím, že jsme neměli dost 
kuráže žít podle toho, jak bychom 
si přáli, ale žili jsme tak, jak od nás 
druzí očekávali.  V tomto ohledu se 
stal velmi výmluvným příběh ženy, 
která se rozhodla příliš pozdě, aby 
mohla uskutečňovat ve svém živo-
tě to, k čemu se cítila být povolána. 

Po celou dobu jsem žila tak, jak ode 
mne ostatní očekávali... Až později 
jsem si uvědomila, že rozhodnutí 
takhle se chovat bylo jen moje a bylo 
založené na  strachu... Neměla jsem 

odvahu vzepřít se přáním ostatních, 
jak mám žít svůj vlastní život... Žila 
jsem cizí život, přestože mi vůbec 
neseděl... Zoufale nespokojená jsem 
věnovala svoje úsilí práci, která nic 
neposkytovala mé duši. Když tato 
žena umírala, tak svoji životní zku-
šenost a moudrost shrnula do slov: 
Žijte tak, jak to cítíte sami. Nestarejte 
se o to, co si myslí ostatní.6

Tento příběh je jeden z  mnohých, 
který ukazuje na  bolest, jakou pro-
žívají lidé, kteří si na  sklonku života 
uvědomují, že se jim nepodařilo žít 
život, jenž byl pro ně určen. Salezián-
ský kněz a psycholog Eugenio Fizzoti 
říká: „Naše epocha ztrácí smysl živo-
ta, a  na  rozdíl od  člověka minulých 
dob nemá už dnešní člověk hodnoty 
a  tradice, které by mu říkaly, co by 
měl dělat. Proto často neví, co v zása-
dě chce dělat, a je vystaven velkému 
nebezpečí: buď si přeje dělat to, co 
dělají druzí ... nebo dělá to, co si druzí 
přejí nebo přikazují, aby dělal.“7

Jako křesťané se však nemusíme 
bát, že jsme v tomto hledání sami. 
Pokud trpíme tím, že jsme neob-
jevili svou životní cestu, nebo se 
nám zdá, že nemáme žádné dary, 
anebo jsme již klesli do  apatie či 
závislostí, ještě to neznamená, že 
jsme svůj život prohráli. Právě úplné 
odevzdání toho, čím jsme, se všemi 

svými schopnostmi (i neschopnost-
mi) do rukou toho, který nás stvořil 
a  miluje nás, je tou nejlepší a  nej-
bezpečnější cestou, že můžeme 
ještě objevit jeho záměr ve svých ži-
votech a že s jeho pomocí budeme 
mít sílu jej uskutečňovat, ať už bude 
mít tento plán jakoukoliv podobu. 

Je na nás, jestli dovolíme Bohu, aby 
působil v našich životech. Nebojme 
se vydat na cestu, kde jsme Bohem 
očekáváni. To je ta nejlepší možná 
cesta pro nás. Ale i  tehdy, když pů-
jdeme jinou cestou, než nám byla 
původně Bohem určena, Bůh nás 
neopouští. Bude s námi i tam. Mož-
ná náš život už nepřinese tolik plodů, 
ale je nejdůležitější neminout koneč-
ný cíl, bez něhož nic nemá cenu.  

Nebojme se setkat s  Bohem 
na naší cestě, byť by to byla cesta 
vyžadující mnoho obětí! Vědomí 
smyslu naší činnosti v  nás otevírá 
nové schopnosti a sílu překonávat 
nepřekonatelné a zvládat to, co se 
jeví jako nezvládnutelné. Vždyť je-
-li to cesta naše, pak jsme obdrželi 
všechno, co potřebujeme, aby nás 
dovedla k cíli. 

1 Warren, Rick, Proč jsme vůbec tady? Návrat domů, 
Praha 2009, s. 21.

2 Pecka, Dominik, Člověk a dějiny, Vyšehrad, Praha 1969.
3 Frankl, V. E., Lékařská péče o duši, Cesta, Brno 1996.
4 Warren..., s. 12.
5 Forstmeyer, A. von., The Will to Meaning as a Pre-

requisite for Self-Actualization, California Wester 
University. In: Fizzotti, Eugenio, Být svobodný, KNA, 
Kostelní Vydří 1998.

6 Ware, Bronnie, Čeho před smrtí nejvíce litujeme, 
Portál, Praha 2012.

7 Fizzotti, Eugenio, Být svobodný, KNA, Kostelní Vydří 
1998, s. 13.

MODLITBA O ROZPOZNÁNÍ ŽIVOTNÍ CESTY

Bože, který mne pronikáš  a znáš do hloubky.  
Prosím, ukaž mi moji životní cestu.  
Uděl, abych si vybral to, co jsi pro mne stanovil a k čemu mne uzpůsobil.  
Chci Ti být ve všem poslušný. Důvěřuji Ti, protože vím, že mne miluješ  
a chceš mé dobro. Veď mne vždy svými cestami. Amen.

„Když něco umím, 
Bůh chce,  
abych to dělal.“

Rick Warren
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O SMYSLU LIDSKÉ  
A MÉ OSOBNÍ HISTORIE
Jako křesťané věříme, že Bůh obojí historii, jak tu osobní každého 
jednotlivce, tak i konkrétních národů a států, tajemně řídí.
text: PhDr. Radomír Malý

Lidské dějiny se skládají z  miliard 
dějin jednotlivců od  stvoření prv-
ních lidí až po dnešek. Křesťané věří, 
že Bůh obojí historii, jak tu osobní 
každého jednotlivce, tak i  konkrét-
ních národů a států, tajemně řídí. To 
vyplývá i z Písma svatého. Pán přímo 
a  bezprostředně vede svůj vyvole-
ný národ směrem, který mu určil, 
v  Novém zákoně je potom množ-
ství výroků, jež ukazují, že stejně tak 
Bůh vede svou církev. Toto vedení 
nazýváme Boží Prozřetelnost. Bůh 
má s  každým jednotlivcem, ale 
i  s  každou organizovanou lidskou 
skupinou (rodina, národ) svůj plán. 
Tajemně působí tak, aby se naplnil. 

Jenže v  životě jednotlivců, rodin 
i  národů často vidíme, že výsledky 
nebývají vždycky dobré. Jednotliv-
ci se mnohdy stávají obětí nespra-
vedlivých křivd, rodiny se rozpadají, 
národy mají v  dějinách svá „černá 
data“, kdy podlehly přesile soused-
ních mocností. Jaký má toto smysl? 
Je zde opravdu Boží vedení, Boží 
Prozřetelnost?

Na  to nacházíme opět odpověď 
v  Božím slově, v  Bibli. Bůh měl 
s  izraelským národem svůj plán 
přivést ho z  egyptského otroctví 
do  zaslíbené země, aby svým živo-
tem podle Desatera, které mu dal 
na  Sinaji, vydával okolním náro-
dům svědectví o pravdě, o tom, že 
existuje pouze jeden Bůh a  žádní 
pohanští bohové a  bůžkové, což 
mělo vyvrcholit osobním vstupem 
Božího Syna do lidských dějin. Jen-
že – a  Bůh s  tím počítal, neboť dal 
člověku rozum a  svobodnou vůli – 
izraelský národ se příliš často neří-
dil tímto Božím plánem, hned pod 
Sinají si zhotovil modlu zlatého 

telete jako náhražku pravého Boha 
a podobným způsobem se zachoval 
ještě mnohokrát ve svých dějinách. 

Bůh ale nakonec svůj plán přesto 
realizoval. Druhá Božská osoba jako 
Bohočlověk Ježíš uskutečnila své 
veliké dílo vykoupení lidstva z  dě-

dičného hříchu za  cenu strašlivé 
smrti na  Kalvárii. To bylo požehná-
ním pro všechny, kdo v  něj uvěřili 
a  přijali jeho výzvu lásky, ale k  ne-
prospěchu těch, kteří ho odmítli 
a zaujali vůči němu záporný postoj. 
Právě oni se stali překážkou Boží 
vůle. Pán ji proto musel realizovat 
nikoli přímo, ale oklikou, neboť ona 
je nezměnitelná. Negativní důsled-
ky dopadly potom na  hlavy těch, 
kteří se jí postavili na odpor. 

Totéž zůstává v  platnosti stále 
a  po  všechny věky. Bůh chce, aby 
všichni lidé došli spásy, neboť 
za  všechny byla prolita krev Boho-
člověka Ježíše na  Kalvárii. Tajemně 
si vede každého jednotlivce k tomu, 
aby jej přijal do  svého života, aby 
se stal údem jeho mystického Těla, 
všeobecné, tedy katolické církve. 

Tímto směrem řídí též každý ná-
rod. Papež Pius XI. ve své encyklice 
„Quas Primas“ mluví o  „sociálním 
království Kristově“. To je cesta Boží 
Prozřetelnosti pro jednotlivce i  pro 

národy. Jestliže jí nepůjdou, Bůh 
nakonec svůj plán uskuteční i  bez 
nich, Kristus – jak píše sv. Pavel – 
„musí kralovat, dokud nepoloží 
všechny nepřátele pod své nohy“ 
(1  Kor 15,25). To, že on uskuteční 
svou vládu nad tímto světem, je ne-
odvratné, pokud ne v  tomto čase, 
tak na  konci světa při posledním 
soudu. Když se člověk jako osoba 
nebo i  celý národ tomuto brání 
a  vzpírá v  ortodoxii (správná víra) 
nebo v  ortopraxi (správné jednání 
podle Božího zákona), vždycky se 
to v  životě jednotlivce i  národního 
společenství projeví negativně. 

Samozřejmě plány Boží Prozřetel-
nosti nejsou vždy přímočaré a  bez 
komplikací, Pán ve  své vševědouc-
nosti ví, že někdy je pro člověka 
prospěšnější cesta utrpení a bolesti. 
Totéž se může týkat i celých národů. 
Teprve osobní zkušenost a v přípa-
dě národa analýza dějinných sou-
vislostí ve  spektru věčnosti často 
odhalí požehnaný smysl toho, co se 
nám z  čistě pozemské perspektivy 
jeví jako záporné. 

T. G. Masaryk končí svůj spis „Svě-
tová revoluce“ zvoláním: „Ježíš, ne 
Caesar!“ První prezident samostat-
né republiky byl odpůrce církve, 
nevěřil v Ježíše jakožto Syna Božího, 
nic nám ale nebrání, abychom inter-
pretovali tento výrok v  pozitivním 
slova smyslu. Ano, Bohočlověk Ježíš 
Kristus, jeho království spravedlnos-
ti, milosrdenství a  pravdy je smys-
lem dějinných osudů každého z nás, 
i  našeho národa, jakož i  všech lidí 
a národů. Smyslem je proto, poně-
vadž jeho vykupitelské dílo se týká 
bezprostředně každé osoby a záleží 
pouze na ní, jak na ně zareaguje. 

„Hospodinova je 
země se vším, co je 
na ní, svět i ti, kdo na 
něm sídlí.“

Žalm 24,1
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NEJTĚŽŠÍ ZÁPAS  
HEIKA HERRLICHA
text: Mgr. Libor Rösner

Dlouhá léta měl německý fotba-
lista Heiko Herrlich před očima 
jen vidinu slávy, vstřelených gólů 
a získaných trofejí. Jenže jednoho 
dne mu lékaři diagnostikovali ná-
dor na mozku. A to z gruntu změ-
nilo jeho náhled na život.

PRVNÍ POLOČAS
Heiko Herrlich přišel na  svět 
v  r. 1971 v Mannheimu. Jako řada 
jiných kluků se i  on zamiloval 
do fotbalové meruny a snil o tom, 
že se stane fotbalistou. Jako jedno-
mu z nemnoha se mu to skutečně 
podařilo. V dresu Freiburgu nastu-
poval v  sezoně 1989–1990 v  nižší 
soutěži, kde si jej všiml Bayer Lever-
kusen a hodil mu přestupové laso. 
Příští tři roky pak hájil barvy tohoto 
klubu – to už v  nejvyšší německé 
soutěži, tzv. Bundeslize. V  r.  1993 
následoval další přestup, a  to 
do  Borussie Mönchengladbach. 
V  Německu si vydobyl vcelku so-
lidní renomé, vynikal neutuchající 
bojovností a  pracovitostí, k  tomu 
připočtěme i nesporné herní kvali-
ty. Stal se dokonce nejlepším střel-
cem této soutěže v  sezoně 1994-
1995, takže nebylo divu, že se o něj 
začaly zajímat movitější kluby. 
S  jedním z  nich – s  Borussií Dort-
mund – si tento urostlý bijec v roce 
1995 plácl, čímž nastartoval svou 
strmou cestu vzhůru ke hvězdám. 
Suma 11 milionů marek, za kterou 
se do vestfálského klubu stěhoval, 
byla tehdy v Německu rekordní.

Ve  žlutočerném dresu ho čekala 
nejlepší léta kariéry a také největší 
úspěchy. Kádr složený s  vynika-
jících hráčů, jako byli Mathias Sa-
mmer, Andreas Möller, Karl-Heinz 
Riedle či Jürgen Kohler, vyhrál ne-
jen Bundesligu, ale v  další sezoně 

i  Ligu mistrů – nejprestižnější ev-
ropskou klubovou soutěž vůbec. 
Krátce nato přidala Borussia i vítěz-
ství v Interkontinentálním poháru, 
a  stala se tak prakticky klubovým 
mistrem světa. Na  klubové úrovni 
nelze dosáhnout více, je to ab-
solutní vrchol. Heiko Herrlich byl 
pevnou součástí týmu, byť o  mís-
to v  sestavě musel perně bojovat 
(a  nutno dodat, že často ne příliš 
úspěšně) s  konkurenty v  útoku, 
jimiž byli forwardi vpravdě světo-
vých kvalit. Přesto si získal srdce 
fanoušků, dodnes se na  fanouš-
kovských diskusích můžeme dočíst 
podobné reakce: „Pro mne je naším 
nejlepším hráčem Ilkay Gündoğan, 
ale to jenom proto, že už nehraje 
Heiko.“ Na  Herrlicha prostě fa-
noušci „Die Schwarzgelben“ neza-
pomněli, jeho buldočí zarputilost, 
bojovnost a  nasazení se vyjímaly 
dokonce i  v  německém fotbalo-
vém prostředí, pro které jsou tyto 
atributy více než charakteristické. 

Hrál za jedno z nejlepších mužstev 
planety, jeho jméno bylo známé 
fanouškům na  celém světě, do-
stal se i  do  reprezentace. Vydělá-
val obrovské peníze, měl, nač si 

vzpomněl, oženil se a s manželkou 
Sangitou čekali narození dcery. 
Bylo mu třicet a  zdálo se, že vše 
bude pořád tak krásné a  růžové, 
zdálo se, že se nic nemůže stát. Ale 
stalo se. A opět o  tom mluvil celý 
fotbalový svět.

DRUHÝ POLOČAS
Nastal podzim roku 2000. Herr-
lichovi se dařilo jak nikdy před-
tím, hrál v  životní formě, v  deseti 
bundesligových utkáních nasázel 
do  soupeřových sítí úctyhodných 
osm gólů a i herně přímo zářil. Jako 
kdyby chytl druhou mízu. Začal 
však také náhle poněkud rozostře-
ně vidět, pociťovat silné bolesti hla-
vy a nepřetržitou únavu. Zprvu se 
domníval, že jde o přechodnou zá-
ležitost, ale když nic z toho neustu-
povalo, ba naopak každým dnem 
nabíralo na  intenzitě, rozhodl se 
po  dohodě s  klubovým lékařem 
absolvovat speciální vyšetření. 
„Dohodli jsme si termín 9. listopadu. 
S vedením klubu jsem měl v ten den 
jednat o prodloužení smlouvy, která 
mi měla v červnu příštího roku kon-
čit. Myslel jsem si, že to vše zvládnu 
ještě před tréninkem,“ vzpomínal 
později. Stále ještě nebral celou 
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záležitost tak úplně vážně. V  so-
botu vstřelil gól Bayernu Mnichov 
a řešil spíš porážku v tomto zápase. 
Ten den už však netrénoval. A ani 
zítra či pozítří. Vyšetření na  cent-
rálním tomografu odhalilo děsivou 
diagnózu – rakovinný nádor v ob-
lasti středního mozku.

Hráči, jemuž ležel u  nohou celý 
svět, se v jediné vteřině celý tento 
svět zhroutil. Fotbal, sláva, góly, 
úspěchy, vysoké výdělky – vše, pro 
co dosud skoro až dýchal, se v  je-
diné chvíli ztratilo kdesi v  mlhách 
a  zanedlouho třicetiletý muž měl 
před očima jedinou touhu – žít.

„Bylo mi strašně, strašně. Jako bych 
dostal ránu palicí. Šel jsem za  klu-
bovým lékařem dr.  Preuhsem a  řekl 
jsem mu: ,OK, je-li to nutné, operujte 
mě třeba hned teď.‘ On mi ale začal 
trpělivě vysvětlovat, že operace je až 
ta nejkrajnější možnost,“ vzpomínal 
Heiko později. „Potom jsem zavolal 
manželce, která čekala naši malou. 

Uvědomil jsem si přitom, že se úplně 
klidně nemusím dočkat jejího naro-
zení. Oba jsme plakali.“

Právě jeho žena mu byla nezastu-
pitelnou oporou, což neopomněl 
ocenit: „Sangita byla neuvěřitelně 
silná. ,Co když zemřu?‘ řekl jsem, 
když jsme se o  tom potom bavili.  
,Každý jednou zemře,‘ odpověděla. 
A  já pochopil, že člověk musí na-
cházet radost v  každém dni, který 
přichází, protože pokud se mu ne-
podaří být šťastný dnes nebo zítra, 
nepodaří se mu ani za 50 let. Pocho-
pil jsem též, že má-li se mnou Bůh 
nějaký plán, měl bych ho přijmout,“ 
dodal a přešel k tomu, co ho v nej-
těžší chvíli svého života drželo 
nad vodou: „Hodně jsem se modlil 
a  v  modlitbě jsem nacházel nesku-
tečný pokoj a smíření. Byl jsem neu-
věřitelně vyrovnaný, byl jsem dokon-
ce i  šťastný. Ty další dny po  onom 
oznámení byly asi nejšťastnější 
v  mém životě, poněvadž jsem cítil 
obrovskou vnitřní čistotu a  prožíval 

každou minutu s maximální intenzi-
tou,“ svěřoval se na později tiskové 
konferenci novinářům.

V  jeho případě nešlo o  to, že by 
Boha neznal a naráz si na Něj – jako 
mnozí jiní v nouzi nejvyšší – vzpo-
mněl. Již v  době svého působení 
v Leverkusenu se pravidelně účast-
nil jakýchsi Večerů s  Biblí, které 
ve svém domě vedl jeho brazilský 
spoluhráč Jorginho, jeden z  nej-
lepších obránců své doby, proslulý 
svým otevřeným přiznáváním se 
k Bohu a evangelizací mezi spolu-
hráči, které mimo jiné zval na  již 
zmíněná společná rozjímání Písma 
a modlitební setkání. 

Pochopil jsem též, 
že má-li se mnou 
Bůh nějaký plán, měl 
bych ho přijmout.
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A  tak Heiko sepjal ruce a  vrhl se 
na  kolena. Odevzdal své uzdravení 
Pánu, odevzdal se jeho vůli. Dva mě-
síce jezdil na kliniku do Heildebergu 
na ozařování. Vypadaly mu všechny 
vlasy, po  fyzické stránce se cítil mi-
zerně, nicméně výsledky ukazovaly, 
že nádor ustupuje. Rakovinotvorné 
bujení se podařilo zastavit. Herrli-
chova radost neznala mezí.

„Všechen dík patří jedině Bohu. To On 
mě převedl tímto obdobím a přivedl 
mi do  cesty tyto skvělé lidi. Pokaž-
dé mi dal novou útěchu, novou sílu 
a vnitřní pokoj. To je nesmírně cenná 
zkušenost a  já bych ji přál ze srdce 
všem, kdo trpí podobným onemoc-
něním jako já. Chci jim dodat odvahu 
a přeji jim uzdravení,“ prohlásil. 

V  dubnu roku 2001 se vrátil 
na  Westfalenstadion – domovský 
stánek Borussie Dortmund. Za-
tím pouze do  čestné lože. Přesto 
když se jeho pohublá tvář objevila 
na  velkoplošné obrazovce, zapl-
něné hlediště vybuchlo nadšením 
a bezmála 70 000 fanoušků začalo 
jako jeden muž skandovat jeho 
jméno: „Heeeeikooo Heeeerliiiich! 
Heeeeikooo Heeeerliiiich! Heeeei-
kooo Heeeerliiiich!“ Byl to nesmír-
ně působivý okamžik, při němž se 
Heiko neubránil slzám, stejně jako 
řada přítomných, jimž běhal mráz 
po zádech ještě dlouho poté.

Vedení klubu se ke svému hráči za-
chovalo skvěle a  nabídlo mu pro-
dloužení vylepšené smlouvy o  tři 
roky ještě v  době, kdy bojoval se 
zákeřnou nemocí a  kdy výsledky 
byly na  vážkách. On však odmítl. 
„Dokud nemám na hlavě vlasy, měli 
by počkat s  prodloužením smlou-
vy,“ zdůvodňoval svůj postoj pře-
kvapeným novinářům. „Kdybych 
poznal, že mi zdraví nedovolí vrátit 
se na  hřiště nebo že budu platnější 
jinde, s  vypršenou smlouvou se mi 
bude rozhodovat lépe,“ nechtěl se 
nechat svazovat vidinou lukrativ-
ní smlouvy zaručující mu bezsta-
rostnou budoucnost. Tentýž hráč, 
který si před pár lety přestup právě 

do Dortmundu doslova vyvzdoro-
val s pomocí právníka…

PRODLOUŽENÍ
Začátkem června se vrhl do indivi-
duální přípravy, aby byl fit na nad-
cházející sezonu. Ve  dnech, kdy 
jeho spoluhráči trávili dovolenou 
a  chytali bronz na  nejkrásnějších 
plážích světa, on polykal trénin-
kové dávky a  nabíral ztracenou 
kondici. Vyžádal si jedinou úlevu. 
Ne ovšem kvůli vyčerpání – chtěl 
být u  porodu své dcery Noomi, 
jehož se klidně dožít ani nemusel. 
A pak, na začátku podzimní sezony 
2001–2002, konečně vyběhl opět 
na  bundesligový trávník. Na  kaž-
dém stadionu, kam Dortmund při-
jel, ho vítal bouřlivý aplaus fanouš-
ků, pro něž už nebyl tím „zas… 
milionářem“ a  nenáviděným sou-
peřem, ale tím, kdo zvítězil v  nej-
těžším zápase svého života. 

Do někdejší excelentní formy se už 
nikdy nedostal a figuroval spíše jen 
jako střídající hráč. A  jestliže dříve 
veřejně kritizoval trenéry za  to, že 
nepostavili právě jeho, nyní hovo-
řil o  svých konkurentech v  útoku, 
jmenovitě o našem Janu Kollerovi, 
jako o vítaných posilách pro muž-
stvo. Vinou zranění musel tři roky 
nato kariéru předčasně ukončit. 
Ale zas tak moc mu to nevadilo, 
přinejmenším ne tolik, jak by mu 
to vadilo ještě vloni. „Fotbal je fajn, 
ale v porovnání s životem není nic,“ 
dával v médiích najevo, že se s nu-
ceným koncem srovnal.

Byl to už zkrátka zcela jiný člověk. 
„Dříve pokud jsem nedostal k obědu 
své oblíbené těstoviny anebo lůžko 
na  hotelu nebylo dostatečně poho-
dlné, úplně mě to rozhodilo. Dnes se 
takovými drobnostmi vůbec neza-
obírám,“ bilancoval v jednom z poz-
dějších rozhovorů minulost. „Každé 
ráno se probudím a  řeknu si: ,Toto 
je ten nejkrásnější den mého života‘. 
Oproti dřívějšku se mi úplně obrátil 
žebříček hodnot. Štěstí není v  tom, 
jestli někde máte barák, jachtu nebo 
velké prachy na kontě. Důležitější je 
zdraví. To je ten největší dar. A víra. 
Ta je pro mne tím hlavním. Sna-
žím se žít každý den, chodím často 
na mši a denně se modlím.“

Od milované hry ale neodešel na-
dobro. Stal se trenérem, působí 
hlavně v  mládežnických katego-
riích. Kromě fotbalových doved-
ností vede své svěřence i ke správ-
nému pohledu na život. „Život není 
jednoduchý, skládá se z těžké práce, 
ne z Gucci a Prada,“ říká jim. Věnuje 
se též svým dvěma dětem, krom 
dcery vychovává s  manželkou 
Sangitou, která je učitelkou, i syna. 
„Chci jim být vzorem, tím se ale 
nestanu, když budu sedět doma 
na gauči.“

Když se ohlíží nazpět za  svou ka-
riérou a životem vůbec, podotkne: 
„Ano, býval jsem často nemocný 
nebo zraněný, což mi zabránilo do-
sáhnout ve fotbale ještě víc. Měl jsem 
žloutenku, zpřetrhané vazy v  kole-
nou, zlomenou lícní kost a pak i ná-
dor na mozku. Ale nemůžu si v žád-
ném případě stěžovat na nedostatek 
štěstí,“ říká muž, který až tváří v tvář 
smrti pochopil, že majestátní ticho 
chrámů je víc než potlesk zaplně-
ných tribun, že spoléhat se celý 
život na  Boha je víc než spoléhat 
se devadesát minut fotbalového 
mače na své spoluhráče a konečně 
že smysl života netkví v technicky 
vytříbeném vedení míče a bravur-
ním zakončení povedené akce, ale 
v tom, ke komu a jaký vede svůj ži-
vot a jak ho zakončí. 

Všechen dík patří 
jedině Bohu. To on 
mě převedl tímto 
obdobím a přivedl 
mi do cesty tyto 
skvělé lidi. Pokaždé 
mi dal novou útěchu, 
novou sílu a vnitřní 
pokoj. To je nesmírně 
cenná zkušenost.
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MYSTERIUM BOHA LZE 
CHÁPAT JENOM NA KOLENOU
Kdo zkoumá mysterium Boha, má padnout na kolena, protože Bůh se 
zjevuje pokornému
Homilie Svatého otce Františka z Domu sv. Marty 2. prosince 2014 | česká sekce Vatikánského rozhlasu 

Oči chudého jsou uzpůsobeny vi-
dět Krista a jeho prostřednictvím 
nahlédnout profil Boha, konsta-
toval papež František v homilii při 
ranní mši v kapli Domu sv. Marty. 
Ostatní, kteří hodlají zkoumat toto 
tajemství pomocí zdrojů svojí in-
teligence, musejí nejprve pokorně 
pokleknout, jinak nepochopí nic. 
Papež František položil důraz na 
pravdu a paradox mysteria dobré 

zvěsti: Otcovo království patří chu-
dým v duchu. Papež ve své reflexi 
vycházel z Lukášova evangelia 
(Lk 10,21-24), jak jej podává dnešní 
liturgie. Kristus velebí svého Otce 
za to, že se rozhodl zjevit těm, kdo 
pro společnost nic neznamenají, 
anebo znamenají, ale umějí se stát 
maličkými: 

„On nám dává poznat Otce, dává 
nám poznat niterný život, který je 
v Něm. A komu to zjevuje Otec? 
Koho obdaří touto milostí? »Vele-
bím tě, Otče, Pane nebe a země, že 
když jsi tyto věci ukryl před moud-
rými a chytrými, odhalil jsi je malič-
kým«. Jedině ti, kdo mají srdce jako 
maličcí, jsou schopni přijmout toto 
zjevení; pokorné a mírné srdce, 
které cítí potřebu se modlit, otevřít 
se Bohu, cítí svoji chudobu. Pouze 
ten, kdo pěstuje první blahosla-
venství, blahoslavenství chudých 
v duchu.“

Tedy chudoba je přednostní dar, 
který otevírá bránu Božímu tajem-
ství – pokračoval Svatý otec. Dar, 
který někdy může scházet právě 
tomu, kdo celý život toto mysteri-
um studuje.

„Mnozí mohou dosáhnout vědění, 
poznat i teologii. Mnozí. Ale pokud 
nepěstují teologii na kolenou, tedy 
pokorně jako maličcí, nepochopí 
nic. Budou nám říkat spoustu věcí, 
ale nebudou chápat nic. Jedině 
chudoba je schopna přijmout Zje-
vení, které Otec dává prostřednic-
tvím Ježíše, skrze Ježíše. A Ježíš 
přichází nikoli jako velitel, armádní 
generál a mocný vládce. Nikoli. Při-
chází jako ratolest, jak jsme slyšeli 
v prvním čtení (Iz 11,1-10): Vyrazí 

ratolest z pahýlu Jesse. On je rato-
lest: pokorný a mírný. A přišel pro 
pokorné a mírné, aby přinesl spásu 
chorým, chudým a zdeptaným.“

A Ježíš, pokračoval papež, je první z 
marginalizovaných, který dokonce 
nepovažoval za „neoddiskutovatel-
né, že je roven Bohu. Velikost Božího 
mystéria se poznává jedině v Ježíšo-
vě mystériu a Ježíšovo mystérium je 
právě tajemstvím snížení se, rozdr-
cení a pokoření, které přináší spásu 
chudým, těm kdo jsou drceni ne-
mocemi, hříchy a soužením. Mimo 
tento rámec – uzavíral papež – nelze 
Ježíšovo mystérium chápat.“

„Prosme Pána, aby nás více a více 
přiblížil Svému mysteriu a činil tak 
cestou, kterou on chce, abychom 
si osvojili, totiž cestou pokory 
a  mírnosti, cestou chudoby a vní-
mání toho, že jsme hříšníci. Takto 
nás přijde spasit, osvobodit. Kéž 
nás Pán obdaří touto milostí,“ za-
končil papež ranní kázání v Domě 
sv. Marty. 
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Ježíš se narodil také pro 
tebe – ať jsi kdokoliv. 
Starý či mladý, šťastný 
nebo nešťastný, úspěšný 
nebo neúspěšný. Narodil 
se pro tebe a k tobě chce 
také přijít. 

Chce přijít, aby ti ukázal 
naději, která nezávisí 
na tvých schopnostech, 
výhrách či prohrách. 

Chce přijít, aby ti otevřel 
cestu k bohatství, které 
není závislé na tvých 
úspěších, ani na míře 
inflace. 

Chce přijít, aby ti ukázal 
že ti může být odpuštěno 
a že i ty můžeš dojít 
naplněného života...

(podle Jana Pavla II.)
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Kolik let měl stařec Simeon, když 
v chrámu v Mariině Dítěti poznal 
Mesiáše? Dvě stě padesát? Jak je 
to možné? 

Simeon je jedna z postav Nového 
zákona, poněkud skrytá ve  stínu, 
která se objevuje a mizí jako kome-
ta. Ale v  Božím slově žádná udá-
lost ani žádný člověk není pouze 
ozdobou nebo dekorací. Všechno 
má svůj smysl. Takže jakou roli 
odehrává Simeon v příběhu Ježíše 
a Marie? 

VE FILADELFOVĚ 
KNIHOVNĚ
Podle legendy se tento příběh 
začíná odvíjet ve  2. stoletím před 
Kristem v  hlavním městě Egypta, 
v  Alexandrii a  konkrétně v  místní 
knihovně. Tehdejší vládce krá-
lovství Nilu Ptolemaios II. Filadel-
fos zatoužil mít ve  své knihovně 
všechny knihy tehdejšího světa, 
včetně hebrejské Bible. Avšak 
k čemu by mu byla kniha napsaná 
nesrozumitelným písmem a  jazy-
kem, který zde téměř nikdo nepo-
užíval? Proto bylo třeba ji přeložit 
do  řečtiny, která byla tehdy velmi 
populární a  všeobecná, jako je 
dnes angličtina. Za  tímto účelem 
faraon pozval do Alexandrie sedm-
desát židovských mudrců. Po  bo-
haté hostině je zamkl, podobně jak 
tomu bývá s  kardinály na  konklá-
ve, a dal jim sedmdesát dní na pře-
ložení Tóry. Po  uplynutí vyměře-
ného času si zavolal překladatele 
k  sobě a  nechal si předložit jejich 
dílo. Stal se zázrak. Ukázalo se, že 
v  průběhu těchto sedmdesáti dní 
oněch sedmdesát mudrců přeloži-
lo Tóru úplně stejným způsobem, 
a  to nezávisle jeden na  druhém. 
Uprostřed překladatelů se měl na-
cházet jeden pochybující. Byl to 
nějaký Simeon, kterému nedávalo 

klid Bileámovo proroctví ze čtvr-
té  knihy Mojžíšovy: „Vidím jej, ne 
však přítomného, hledím na  něj, 
ne však zblízka. Vyjde hvězda z Já-
koba, povstane žezlo z Izraele“ (Nr 
24,17). 

Co anebo kdo je tato hvězda? Je to 
člověk? Bůh? Živá bytost? Nebes-
ké těleso? „Jak moc bych si přál ji 
uvidět, dočkat se, až se objeví...,“ 
myslel si Simeon. Tato myšlenka se 
stala přímo neodbytnou. A  proto 
Duch Boží, aby ukojil jeho hlubo-
kou touhu, která byla mnohem 
větší než obyčejná zvědavost, mu 
slíbil, že neumře, dokud nejprve 
neuvidí její světlo.   

NAROZENÍ PÁNĚ
Kristus se narodil v noci. Židovská 
tradice zná čtyři noci. Během prv-
ní noci Hospodin tvořil svět, když 
oddělil světlo od  temnoty, nebe 
od  země, souš od  vody a  během 
následujících tří dnů to vše ozdo-
bil sluncem, měsícem a hvězdami, 
rybami a  ptactvem, rostlinami, 
zvířaty a  člověkem. Druhá noc je 
ta, kdy Abraham putoval s bolestí 

v  srdci, těšen jen vírou, na  horu 
Moria – pozdější Golgotu, aby tam 
obětoval svého syna Izáka. Třetí 
svatá noc – to je Pascha – večeře 
a  východ z  otroctví do  zaslíbené 
země. Čtvrtou noc očekávali Židé 
s nadějí. Měla to být noc příchodu 
Mesiáše. 

Proč se Ježíš narodil v noci? Proto-
že noc je pozadím pro pravé Svět-
lo. Protože Bůh chtěl ukázat lidem, 
nejprve prostým pastýřům, že na-
dešel čas vytáhnout člověka z bah-
na temnoty, vysvobodit ho z pout 
noci hříchu.

Později, během Ježíšova veřejné-
ho působení se bude často den 
a  noc prolínat. Ježíš bude během 
dne učit, v  noci se modlit a  roz-
mlouval s Nikodémem. Během dne 
slavnostně vjede do  Jeruzaléma 
a ve dne bude učit v chrámu, v noci 
pak bude zajat a odveden na soud.  
Během dne projde křížovou cestu 
a když bude na kříži umírat, nasta-
nou temnoty po  celém kraji. Před 
tím, než se v nedělní ráno zjeví jako 
Zmrtvýchvstalý ženám, a tedy ještě 
v noci, vyjde z hrobu, aniž by bylo 
zapotřebí odvalit hrobový kámen.

VE SHODĚ SE 
ZÁKONEM
Po  čtyřiceti dnech po  narození 
syna končí doba rituálního očiš-
ťování matky. Tehdy Maria spolu 
s Josefem vzali dítě Ježíše na ruce 
a  šli do  Jeruzalémského chrámu, 
aby tam splnili, co nařizoval zákon. 
Maria se měla ukázat knězi a obě-
tovat alespoň pár hrdliček za  své 
očištění po  porodu. A  právě při 
tomto obřadu jim přichází naproti 
stařec Simeon. Duch Páně mu řekl, 
že po  tolika letech, které uplynu-
ly od  jeho překladatelské práce 
v Alexandrijské knihovně, konečně 

TAJEMSTVÍ STARCE SIMEONA
text: P. Jacek M. Pędziwiatr ThLic.

„Nyní můžeš, Pane, 
propustit svého slu-
žebníka podle svého 
slova v pokoji, neboť 
moje oči uviděly 
tvou spásu, kterou jsi 
připravil pro všech-
ny národy: světlo 
k osvícení pohanům, 
a k slávě tvého izrael-
ského lidu.“

(Lk 2,29-32)
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přišel čas, aby pochopil proroctví 
o  Hvězdě, která vzchází z  Jákoba. 
Simeon bere dítě do náruče a zpí-
vá nejkrásnější hymnus, který se 
rozeznívá v jeho radujícím se nitru: 
„Nyní můžeš, Pane, propustit své-
ho služebníka podle svého slova 
v  pokoji, neboť moje oči uviděly 
tvou spásu, kterou jsi připravil pro 
všechny národy: světlo k osvícení 
pohanům, a k slávě tvého izrael-
ského lidu“ (Lk 2,29-32).

Zajímavostí, které málokdo 
věnuje pozornost, je sku-
tečnost, že Maria a Josef 
přinesli Ježíše do  chrá-
mu, aby ho vykoupili 
jako prvorozeného. 
Tento požadavek 
je zapsán ve  druhé 
a  čtvrté knize Mojží-
šově. Prvorozený syn 
patří Bohu. Každý 
otec měl prvoroze-
ného vykoupit tak, 
že knězi dal pět še-
kelů, čili kolem 60 gr 
stříbra. Nemuselo se 
to stát v chrámě, ale 
v  jakémkoliv místě 
a mohl ty peníze dát 
jakémukoliv knězi. 
Tím, že muž zapla-
til cenu výkupného 
za  svého prvorozené-
ho, také veřejně stvrdil 
své otcovství. A  copak 
jsme někde slyšeli, aby 
Josef něco podobného 
udělal? Ne! Ježíš tedy ne-
byl vykoupen, ale odevzdán 
nebeskému Otci. Jako potvrze-
ní jsme pak v  hodině jeho smrti 
na  kříži mohli slyšet z  jeho úst: 
„Otče, do  tvých rukou odevzdá-
vám svého ducha.“ 

CHVÁLA STÁŘÍ 
Kromě Marie a zajisté i Josefa sta-
řec Simeon je prvním člověkem, 
kterému Bůh dovoluje, aby ho vzal 
do  náruče: Drží v  rukou velkou 
Hvězdu, kterou se snažil po  celý 
život pochopit, kterou toužeb-
ně očekával. Apoštolové budou 

potom věřícím zvěstovat to, na co 
hleděli a  čeho se svýma rukama 
dotýkali. Kristův dotek v nich zane-
chal největší zážitek, vtiskl do nich 
nejhlubší stopu. 

Zvláštní je, že Simeonovi bylo do-
přáno poznat tajemství ne v mládí, 
ne v  síle věku, ale ve  stáří. To zní 
jako vyzdvižení podzimu života 
a  poukazuje na  nejhlubší smysl 
plynutí času. Člověk je v  pokuše-
ní, aby se díval na plynoucí čas se 
smutkem a  někdy se zoufalstvím. 
„Marnost nad marnost, všechno 

je marnost,“ říká biblický kaza-
tel (Kaz 1,2). Ale na  běh života se 
můžeme podívat skrze Simeonův 
příběh: každý den nás nejen vzda-
luje od  počátku, ale především 
přibližuje k  poznání tajemství, 
k okamžiku, kdy Světlo nám dovolí, 
abychom ho vzali na ruce, poznali 
a pochopili. 

Nikdo nemá jednoduchý život. 
Život je jako neustálé stou-

pání vzhůru, vystupování 
na horu, a to za všech okol-

ností, i  když je cesta tak 
klikatá, že není vidět vr-
chol. Ve  svém „Římském 
triptychu“ sv. Jan Pavel 
II. o  tom píše výjimeč-
ně obrazným způso-
bem, že je třeba tak se 
zaposlouchat do  Ne-
vyslovitelného, tak se 
zahledět do  Nevidi-
telného, až postupo-
váním proti proudu 
bystřiny dojdeme 
k prameni, který peč-
livě ukryl tajemství 
svého počátku.

ŽÍT ZNAMENÁ 
NALÉZT 
PRAMEN

Poutní místo v Lurdech 
se nám spojuje s  pra-

menem, z  něhož tryská 
voda dávající zdraví. Ma-

ria ho měla ukázat sv. Ber-
nadettě. Vizionářka později 

řekla, že Maria ten pramen ne-
vytvořila, ale jen na něj ukázala. 

Bylo třeba jen odhrnout několik 
hrstí půdy. Pramen tady byl vždyc-
ky, přestože byl přikryt a nebylo ho 
vidět. To je snad nejkrásnější obraz 
Panny Marie. Ona nevytváří Krista, 
není zdrojem odvěkého Pramene. 
Ona ho pouze ukazuje pastýřům, 
Simeonovi, svatebním hostům 
v  Káni Galilejské a  nakonec těm, 
kteří se dívali smutně na kříž. To vy-
světluje také smysl naší mariánské 
zbožnosti a  dává nám odpověď 
na  otázku: „Proč je nám zapotřebí 
Marie v naší zbožnosti.“ 
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VIANOČNÝ PARADOX 
alebo pár viet o dreve jasličiek a dreve kríža
text: Dariusz Żuk-Olszewski PhD.

Medzi najrozšírenejšie „civilizačné 
choroby“ našej spoločnosti patrí 
neschopnosť hľadať zmysel. Na-
príklad aj zmysel Vianoc. Vianočné 
sviatky sa stali pre našu spoločnosť  
najsentimentálnejšou udalosťou 
roka, ktorej zmysel mnohí vidia 
v  hŕbe darčekov a  vyberaných je-
dál. Stali sa udalosťou, ktorá ne-
uveriteľne dobre predáva lacné 
gestá „humanity“ hviezd a hviezdi-
čiek šoubiznisu. 

Vianoce sa stali  udalosťou, ktorá 
takmer dokonale zahrabala sku-
točný zmysel a  posolstvo narode-
nia Božieho Syna. Zahrabala ho 
pod blatom gýča s obrazom červe-
nonosého  dedka, sediaceho v zá-
prahu severských sobov, ktorý si 
ukradol identitu sv. Mikuláša. Toto 
materialistické prežívanie sviatkov 
Ježišovho narodenia, keď postava 
oslávenca, teda malého Ježiška, 
nie je vôbec podstatná, oberá naše 
Vianoce o ich zmysel. 

Možno si kladieme otázku: Ako 
teda nájsť skutočnú podstatu via-
nočných sviatkov? Skúsme teda 
hľadať od slov svätopisca. Luká-
šovo evanjelium zhŕňa posol-
stvo o  narodení Božieho Syna do 
dvoch stručných viet: „Kým tam 
boli, nadišiel jej čas pôrodu. I  po-
rodila svojho prvorodeného syna, 
zavinula ho do plienok a uložila do 
jasieľ, lebo pre nich nebolo miesta 
v hostinci“ (Lk 2,6-7).

Žiadne ódy, kvetnaté opisy či poe-
tické piesne. Žiadne slovné ozdoby 
či verbálne medovníčky. Iba dve 
jednoduché vety, ktoré prinášajú  
spravodajsky strohý oznam  o prí-
chode Božieho Syna na svet. V ce-
lej jeho krutosti a  drsnosti. Obraz 

príchodu Božieho Syna na ten-
to svet, ako i obraz jeho odchodu 
z  tohto sveta sa na seba nápadne 
podobajú. Narodil sa za mestom 
a  za mestom i  zomrel. Narodil sa 
odmietnutý „úspešnými“ a v exko-
munikácii zo spoločenstva „úspeš-
ných“ aj zomrel. 

V  rímskej bazilike Santa Maria 
Maggiore, kde po Vianociach roku 
867 na žiadosť svätých solúnskych 
bratov Cyrila a  Metoda pápež 
Hadrián II. schválil liturgiu v  reči 
našich predkov, sú dodnes ucho-
vávané relikvie jasličiek, v  ktorých 
bol po narodení uložený náš Pán.  
Relikvie jasličiek, pozostávajúce 
z niekoľkých kúskov dreva v dĺžke 
70–80 cm, nápadne pripomínajú 
relikvie sv. kríža, ktoré sú uchová-
vané v  rozličných kútoch kresťan-
ského sveta. Jedny i  druhé relik-
vie navonok nevyzerajú lákavo. 
Kúsky spráchniveného podrad-
ného dreva. Žiaden eben či pali-
sander. Kúsky takého dreva, kto-
ré bolo dosť obyčajné na to, aby 
mohlo slúžiť ako nádoba pre kŕ-
menie ušpineného dobytka či ako 

šibenica pre najväčších vyvrhe-
ľov. Kristov príchod i odchod teda  
sprevádzalo hrubo opracované 
lacné drevo...

Na prvý pohľad sa môže zdať, že 
porovnávanie jasličiek a  kríža ab-
solútne nezapadá do konceptu prí-
vetivého obrazu Vianoc. Ba možno 
tento obraz dokonca  akýmsi spô-
sobom znetvoruje. Tak ako do kon-
ceptu „sviatkov pokoja“ nezapadá 
nepokojná správa druhého sviatku 
vianočného o mučeníckej smrti sv. 
Štefana. Ak sa však hlbšie zamys-
líme nad skutočným posolstvom 
Vianoc, zistíme, že práve udalosť 
betlehemskej noci spred dvoch 
tisícročí dáva hlboký zmysel  Kris-
tovmu krížu a krížom každého člo-
veka. Aj spôsob narodenia Božieho 
Syna bol prejavom hlbokého sto-
tožnenia sa Boha s  tými, ktorí pre 
svet často nemajú žiadnu cenu. 

Ježiš Kristus sa narodil ďaleko od 
sveta „úspešných“. A  privilégium 
prvej zvesti o  Pánovom narodení 
patrilo taktiež tým, ktorí do tohto 
sveta „úspešných“ nepatrili. Opis 
toho, ako sa svet dozvedel o  na-
rodení Božieho Syna, je u  Luká-
ša taktiež spravodajsky strohý: 
„V  tom istom kraji boli pastieri, 
ktorí v poli nocovali a strážili svoje 
stádo. Zrazu zastal pri nich Pánov  
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anjel a  ožiarila ich Pánova sláva. 
Zmocnil sa ich veľký strach, ale 
anjel im povedal: Zvestujem vám 
veľkú radosť, ktorá bude patriť 
všetkým ľuďom: Dnes sa vám v Dá-
vidovom meste narodil Spasiteľ, 
Kristus Pán. A toto vám bude zna-
mením: nájdete dieťatko zavinuté 
do plienok a uložené v jasliach“ (Lk 
2,8-12). 

Boží Syn sa teda narodil do pro-
stredia, ktoré by sme mohli ozna-
čiť ako domovské prostredie pre 
výber najneúspešnejších vtedajšej 
doby. Na pastierov totiž pozerali 
ich krajania a  súčasníci s  nebýva-
lým pohŕdaním, ako na niekoho, 
kto to v živote „nikam nedotiahol“. 
V pastieroch si Boh vybral zástup-
cov ľudí, ktorí v  celých dejinách 
ľudstva niesli pečať „menejcen-
ných“ – chorých, zdravotne po-
stihnutých, hladujúcich, ľudí bez 
domova, trpiacich materiálnou 
núdzou, diskriminovaných naj-
rozličnejšími spôsobmi, duševne 
trpiacich, prenasledovaných pre 
vernosť Bohu a človeku, v ktorom 
Bohu slúžia. 

A prečo sa vtelený Boh identifiko-
val s chudobnými? Aby aj ten naj-
poslednejší človek nepochyboval, 
že má v Božích očiach nesmier-
nu cenu, že je Bohom milovaný a 
práve jemu chce Boh darovať spá-
su. Ako píše sv. Pavol: „Veď pozná-
te milosť nášho Pána Ježiša Krista, 
že hoci bol bohatý, stal sa pre vás 
chudobným, aby ste sa vy jeho 
chudobou obohatili“ (por. 2 Kor 
8,9). Až v takomto súvise majú 

vianočné darčeky svoj 
význam. Majú 

upriamovať 

našu pozornosť na ten najväčší 
dar, ktorý nam bol daný v  betle-
hemskom Dieťati, v ktorom sme 
boli obdarovaní spásou a večným 
životom. Ako však dokážeme ten-
to dar zabalený do chudoby prijať? 

„Úspešní“ Ježišovej doby sa zacho-
vali jednoznačne. Zatvorili pred Spa-
siteľom, ktorý sa hlásil na svet, dve-
re svojich pohodlných príbytkov 
a  vyhnali ho za mesto. My sa však 
správame omnoho rafinovanejšie. 
Známy taliansky kňaz a  spisovateľ 
Alessandro Pronzato toto naše sprá-
vanie vo svojej knihe Vangeli sco-
moci (slov. Nepohodlné evanjeliá) 
opisuje takto: „Osvojili sme si dobré 
spôsoby a prieči sa nám nechať ho 
za dverami. Sme predsa dobre vy-
chovaní ľudia. A  nie ako tí neokrô-
chanci... Nenechávame ho vonku. 
Vetríme nebezpečenstvo, pozoruje-
me jeho znepokojujúcu prítomnosť, 
chápeme, že sa musíme pred ním 
brániť. Ale nenechávame ho vonku. 
V zhode s dobrými spôsobmi, s naj-
jemnejšou diplomatickou obratnos-
ťou sa nám podarí ho zneškodniť. 
Blokujeme Vianoce. A naša operácia 
je podlejšia, ako keby sme ho necha-
li vonku.“ Áno, zablokovali sme Via-
noce a  malého Ježiška v  jasličkách 
sme použili ako vynikajúci marketin-
gový prostriedok, ktorý však nemení 
naše životy. Vnímame ho ako „sym-
bol Vianoc“, ktoré sú akousi šancou 
kúpiť si dobrý pocit a „vyrovnať sa“ 
na 365 dní s núdznymi. Ježiška v jas-
ličkách ale nevnímame  a neprijíma-
me ako živý Dar Vianoc, ako toho, 
ktorý jediný dáva zmysel celému 
ľudskému snaženiu a každému ľud-
skému životu, i nášmu.  Ak chceme 
teda  nájsť skutočný zmysel a radosť 
Vianoc, musíme  sa s týmto Darom, 
s  malým Ježiškom, stotožniť v  jeho 
jednoduchosti. V tej jednoduchosti, 
ktorá zároveň dáva neuveriteľnú via-
nočnú radosť. 

Príkladom „par excellence“ kres-
ťana, ktorý dokázal prijať Dar Via-
noc do svojho života v jeho plnosti, 

je Bohorodička. V  jednom zo svo-
jich článkov sv.  Maximilián o  nej  
píše: „O  čom si premýšľala, Nepo-
škvrnená, keď si po prvý krát kládla 
Božské Dieťatko na seno. Keď si ho 
balila do plienočiek, privinula k srd-
cu a kŕmila vlastným telom. Aké po-
city zaplavovali tvoje srdce? Dobre 
si vedela, kým je toto Dieťa, lebo 
proroci ho ohlasovali a ty si ich lep-
šie chápala ako všetci farizeji a  zá-
konníci. Duch Svätý ti dával nepo-
rovnateľne viac svetla ako všetkým 
iným dušiam spolu. Okrem toho, 
koľko tajomstiev o ňom zjavil výluč-
ne tvojej nepoškvrnenej duši ten 
Boží Duch, ktorý žil a pôsobil v tebe. 
Už vo chvíli zvestovania ti Najsvä-
tejšia Trojica  jasne predložila pro-
stredníctvom anjela svoj plán vy-
kúpenia a čakala na tvoju odpoveď. 
Určite si si už vtedy  uvedomovala, 
s čím súhlasíš a koho matkou sa stá-
vaš. A hľa, On teraz leží pred tebou 
v podobe slabého nemluvňaťa. Aké 
pocity pokory, lásky a vďačnosti mu-
seli vtedy napĺňať tvoje srdce..., keď si 
hľadela na pokoru, lásku a vďačnosť 
vteleného Boha voči tebe. Naplň 
prosím aj moje srdce tvojou poko-
rou a láskou i vďačnosťou.“1

Prosme Nepoškvrnenú, aby nás 
naučila počas vianočných sviatkov 
žasnúť nad láskou a pokorou Boha, 
ktorý sa stotožnil s  tými najbez-
brannejšími. Aby vrátila našim Via-
nociam ich hlboký zmysel. 

V  pokore Boha, ktorý sa neváhal 
stať úbohým človekom, a v pokore  
Božej Matky, ktorá mu svojim po-
slušným „fiat” umožnila svoj plán 
spásy realizovať, nachádzajme pra-
vú a nefalšovanú radosť Vianoc. 

1 Por.: O. Maksymilian M. Kolbe, Z Niepokalaną 
u żłóbka, Echo Niepokalanowa, 24.12.1938.
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KATOLICKÁ CÍRKEV 
A SVOBODNÉ ZEDNÁŘSTVÍ (7)
 
text: PhDr.  Radomír Malý

Nejostřejší papežský dokument proti svobodnému zednářství vydal r. 1884 Lev XIII. Jmenuje se „Humanum Genus“. 
Vliv zednářů ve veřejném životě a v politice byl už tak obrovský, že hlava Katolické církve na to nemohla nereago-
vat. Zednáři zlikvidovali za pontifikátu jeho předchůdce bl. Pia IX. Církevní stát a vyvolali pronásledování katolíků 
ve sjednocené Itálii, zednáři drželi otěže moci ve většině evropských zemí, zednáři prosazovali proticírkevní zákony 
jednotlivých států. Papež k tomu nemohl mlčet.

Navenek ovšem zednářské lóže vy-
stupovaly umírněně, čímž mátly 
mnoho katolíků. Zednářstvo oficiál-
ně neodmítalo víru v Boha a hlásalo 
úmysl zušlechtit člověka mravně 
a  duchovně, proto někteří katolíci 
neviděli ve  vstupu do  lóží nic špat-
ného. Potom ale byli postupně ideo-
logicky masírováni a ztráceli pod vli-
vem zednářské propagandy víru. Jak 
dosvědčují bývalí členové lóží, musí 
se zednář při slavnostním rituálu zří-
ci víry v božství Ježíše Krista1. Papež 
jako nejvyšší pastýř Kristova stáda 
byl proto nucen varovat.

ENCYKLIKA 
„HUMANUM GENUS“

2

Lev XIII. v  ní píše mimo jiné: „Tajný 
svaz zednářů se během půldruhé-
ho století překvapivě úspěšně, drze 
a  lstivě zachytil na  všech místech 
státní správy a  získal moc, která se 
rovná moci vládní. (...) I  když tato 
sdružení v  současné době zdánlivě 
vůbec nechtějí zůstat utajena, ko-
nají své schůze před zraky veřejnosti 
a  vydávají vlastní časopisy, přesto – 
sledujeme-li je v  celku – shledáme, 
že si uchovávají povahu a podstatu 
společností tajných, protože jejich 
nauka je utajena, a  to nejen před 
veřejností, nýbrž i před mnoha vlast-
ními členy. Vstupující člen musí slíbit, 
často dokonce i  potvrdit slavnostní 
přísahou, že nikdy nikomu a  žád-
ným způsobem nevyzradí jména 
členů, symboly a učení. (...)  Jejich ko-
nečným cílem je vyvrátit mravnost 
z náboženských kořenů a veřejného 
života a nahradit vše naturalismem. 
Naturalismus popírá božské Zjevení 

a  články víry, které přesahují meze 
lidského rozumu. Vzhledem k tomu, 
že právě katolické církvi bylo svěře-
no uchovávat v  neporušenosti Boží 
zjevení, vznešenost víry a  všechny 
prostředky spásy, obracejí se útoky 
proti ní. (...) Všude tam, kde se zedná-
řům ve věcech víry a mravů nestaví 
do  cesty žádné překážky, důsledně 
prosazují naturalismus do všech po-
drobností. Soustavně pracují na tom, 
aby ve  státním životě zbavili církev 
jakéhokoliv vlivu na výchovu, omezili 
její majetek a podkopali její autoritu.“ 

Papež Lev XIII. označuje zednář-
skou ideologii termínem „natura-
lismus“. Ten je odvozen od  latin-
ského „natura = příroda“. Zahrnuje 
všechny nauky a  světové názory, 
jež uznávají pouze přírodu za reál-
ný fakt a  odmítají všechno nad-
přirozené. Pojmem „naturalismus“ 
lze tak obsáhnout osvícenský ate-
ismus Francouzské revoluce, mar-
xistický dialektický materialismus, 
pozitivismus, Hegelův a  Nietsche-
ův panteismus atd. 

Lev XIII. dále píše: „Ačkoliv tato sek-
ta vyznává obecně víru v  existenci 
Boha, svědectví jejích vlastních činů 
naopak ukazují, že tato víra není pro 
každého z nich předmětem stálého 
přesvědčení a  nenarušitelné jistoty. 
(...) Zednáři sledují jeden cíl: důklad-
né a  úplné zničení náboženského 
a společenského pořádku zrozeného 
z křesťanských institucí a jeho nahra-
zení novým pořádkem, zformova-
ným podle jejich idejí naturalismu. 
(...) První zásadou naturalismu je 

přesvědčení, že ve  všech záležitos-
tech příroda, čili lidský rozum, musí 
být učitelem a  pánem. (...) Zednáři 
též popírají jakékoliv jevení ze strany 
Boha. Podle jejich mínění neexistuje 
žádná pravda, jež by přesahovala 
lidský rozum, ani žádný učitel, který 
by byl oprávněn mocí svého úřadu 
vyžadovat od  nás naslouchání. (...) 
V  oblasti politického života natura-
listé přijímají jako hlavní zásadu, že 
všichni lidé mají stejná práva a všich-
ni v každém ohledu jsou si rovni. (...) 
Zdroj veškerých práv a také státních 
institucí spočívá buď v masách, nebo 
ve  vládě ustanovené podle nových 
zásad: Stát má být nenáboženský čili 
ateistický.“  

Biskupy celého světa potom Lev XIII. 
vybízí: „Žádáme, abyste se přede-
vším snažili strhnout zednářům 
masku a  ukázat jejich pravou tvář! 
Poučujte lid v  pastýřských listech 
o ohavnosti jejich triků a skutků.“ 

DALŠÍ TEXTY LVA XIII. 
PROTI ZEDNÁŘSTVÍ
„Humanum Genus“ není jediným 
protizednářským dokumentem to-
hoto papeže. R. 1892 publikuje list 
italským biskupům, kde říká: „Při-
pomínáme, že křesťanství a  zed-
nářství jsou se sebou neslučitelné, 
členství v  jednom se rovná zruše-
ní členství v  tom druhém. Nelze 
sloučit slova evangelia s  hesly re-
voluce, Krista a Beliala, církve Boží 
s církví bez Boha…“3         

R. 1902 vydává potom Lev XIII. en-
cykliku nazvanou „25. jubileum“, 
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kde se opět zabývá problematikou 
zednářství a  uvádí: „Tato temná 
sekta je zárodkem smrti současné 
společnosti. Jako trvalé zpřítomně-
ní Francouzské revoluce stojí proti 
naší civilizaci. Jejím cílem je tajná 
nadvláda nad legální mocí a důvod 
její existence spočívá zcela na  boji 
s  Bohem a  jeho církví… Zahrnuje 
svými sítěmi všechny národy a spo-
juje se s  mnoha dalšími sektami, 
které nenápadně vede. Získala si 
vlády a  infiltruje všechny společen-
ské vrstvy. Stává se v legálním státě 
neviditelným a  od  odpovědnosti 
osvobozeným ilegálním státem. 
Tato sekta je plná ducha satanova, 
který – jak tvrdí apoštol – je schopen 
v případě potřeby se proměnit v an-
děla světla. Staví na  přední místo 
humanitární cíle, ale všechno věnuje 
pro uskutečnění svých zednářských 
záměrů… Navenek nešetří slovy pl-
nými úcty vůči autoritám, dokonce 
vůči samotnému náboženství, svůj 
nejvyšší cíl však vidí, jak o tom svěd-
čí jejich vlastní statuta, v odstranění 
veškeré vlády a kněžství, v nichž vidí 
nepřátele svobody.“4

NOVÁ ZEDNÁŘSKÁ 
ZBRAŇ: ZESMĚŠNĚNÍ
Síla argumentace Lva XIII. byla 
natolik silná, že zednáři pochopili 
nutnost změny taktiky. Uznali, že 

pravda tohoto dokumentu je tak 
přesvědčivá, že se s ní nedá pole-
mizovat. Proto sáhli k  podvodné 
manipulaci, opírající se o lehkověr-
nost některých prostých katolíků.

R. 1885 oznámil francouzský no-
vinář Leon Taxil, prominentní 
člen zednářské obedience Grand 
Orient, že se zříká zednářství, 
a ohlásil svou konverzi ke katolické 
církvi. Činí tak prý pod vlivem en-
cykliky „Humanum Genus“.  Od to-
hoto roku začal Taxil publikovat 
přímo hrůzostrašné historky o zed-
nářích, které se však nezakládaly 
na pravdě. Katolické farnosti a ko-
munity jej však zvaly na přednášky 
a byly jím nadšeny. 

Vzdělaní katolíci a  nositelé církevní 
autority začínali ale mít stále větší 
pochybnosti. Ty přerostly nakonec 
až v odmítnutí Taxila, když on začal 
vykládat o  jakémsi médiu jménem 
Diana Vaughanová, jež prý měla při 
zednářském rituálu intimní kontakt 
s  démonem jménem Bitru a  poda-
řilo se jí údajně utrhnout mu ocas. 
Taxil sliboval, že toto médium před-
staví na jedné své přednášce a ukáže 
také onen „satanův ocas“. Tehdy va-
tikánský deník Osservatore Romano 
zveřejnil varovný článek, proti Taxilo-
vi ostře vystoupil i známý německý 

jezuita Hermann Gruber a obvinil ho 
z podvodu. Taxil zorganizoval r. 1896 
protizednářskou konferenci v  Tri-
dentu, na níž označil jezuitu Grubera 
jako člena zednářské lóže. Gruber ho 
vyzval, aby tedy konečně předsta-
vil médium Vaughanovou a  ukázal 
údajný satanův ocas.

Přitlačen „ke  zdi“ svolal proto Taxil 
o rok později další konferenci, na níž 
s velkým smíchem přiznal, že žádná 
Vaughanová ani ďáblův ocas neexis-
tují, že si to všechno vymyslel, aby 
ukázal, jak jsou katolíci hloupí a  ja-
kým nesmyslům o  zednářích věří5. 
Oznámil též, že ve skutečnosti nikdy 
nekonvertoval a své obrácení na ka-
tolickou víru pouze předstíral, aby 
zesměšnil protizednářské dokumen-
ty církve. Tato podvodná taktika byla 
ve skutečnosti namířena proti ency-
klice „Humanum Genus“, záměrem 
bylo, aby se vytvořilo u lidí povědo-
mí: když není pravdou to, co o zed-
nářích vykládal Taxil, tak nejspíš není 
pravdou ani to, co o nich píše Lev XIII. 
Katolíci jsou hloupí, když publikují 
o zednářích negativní informace.

Naštěstí z katolických řad se ozvaly 
proti Taxilovi nesouhlasné reakce 
zavčas. Katolíci, kteří znali kate-
chismus, dokázali snadno rozlišit 
vymyšlené bláboly o  zednářích 
od skutečného nebezpečí, které je-
jich lóže představovaly. V přístupu 
k zednářství je proto velmi důleži-
té držet se toho, co řekli papežo-
vé a  další církevní autority, a  také 
toho, co je opřeno o autentické pí-
semné dokumenty, nikoli toho, co 
se často nekontrolovaně šířilo a šíří 
mezi lidem ústně, neboť to často 
vychází ze zednářských lóží, aby 
byli katolíci kompromitováni jako 
„lehkověrní“ a „pověrčiví“. 

1 Fisher, Paul: Szatan jest ich bogiem, Poznań 1995, 
s. 76.

2 Lev XIII.: Encyklika „Humanum genus“, české vydání 
r. 2005, překl. Henryk Lahola.

3 Arnaud de Lassus: Masoneria – intrygująca tajemni-
czość,  Paris 1993, s. 92.

4 Tamtéž, s. 93.
5 Raff: Der Teufel Bitru, in Quatuor Coronato 40/2003.

Papež Lev XIII. 
foto: wikipedia.org
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VÁNOČNÍ RADOST
O pokojné a hluboké radosti uprostřed jakýchkoliv strastí
text: P. Bohumil Kolář

Drahé děti, píši Vám tento článek 
v  době, kdy jsem nemocný. Moh-
lo by se zdát, že vánoční doba, 
plná radosti, a nemoc dost nepatří 
k sobě. Ale Vánoce nás učí prožívat 
nejen radost, ale i nějaké těžkosti. 

Pro Pána Ježíše, Pannu Marii a sva-
tého Josefa první Vánoce byly ně-
kdy chvílemi nejkrásnější radosti. 
Ale byly i  chvíle nebo doby těžké 
a namáhavé, nebezpečí  a nejistoty.

Jistě měla celá Svatá rodina veli-
kou radost z návštěvy pastýřů, kte-
ré k nim poslal anděl.   Řekl pastý-
řům: „Zvěstuji vám velikou radost, 
radost pro celý svět. Dnes se vám 
narodil Spasitel, Kristus Pán. Jděte 
do Betléma a najdete děťátko ovi-
nuté plenkami a  položené v  jes-
lích.“ A ostatní andělé zpívali: „Slá-
va na  výsostech Bohu a  na  zemi 
pokoj lidem dobré vůle.“

Ale co předcházelo? Císař nařídil sčí-
tání lidu v celé obrovské Římské říši. 
Svatý Josef a  Panna Maria, které se 
už velmi brzy měl narodit Pán Ježíš, 
se museli kvůli sčítání vydat na da-
lekou, několik dní trvající namáha-
vou cestu kamenitým vyprahlým 
územím do Betléma. Asi víte, že ma-
minka, která čeká narození děťátka, 

potřebuje co nejvíc klidu a  pohod-
lí, odpočinku, nesmí se namáhat. 
A místo toho se museli vydat na tuto 
cestu. Šli pěšky. Možná, že měli oslí-
ka, na kterého se Panna Maria občas 
mohla posadit. Svatý Josef musel za-
vřít svou dílnu, ve které měl nástroje 
ke  své řemeslnické práci, vzít si jen 
něco nejnutnějšího s nejistotou, jak 
uživí Svatou rodinu. 

Když konečně velmi unaveni při-
cházeli do  Betléma, Panna Maria 
by byla nutně potřebovala něja-
ký klidný, dobře zařízený a  teplý 
pokojíček, protože Pán Ježíš se už 
měl narodit. Doufali, že najdou as-
poň nějaké ubytování. Ale všude 
jim říkali, že už nemají místo, a tak 
zůstali večer na ulici. Nakonec na-
šel svatý Josef studenou jeskyni, 
ve  které jediné zařízení byly jesle, 
to je žlab na krmení dobytka, a ně-
jaké seno. V takové hrozné chudo-
bě se narodil věčný Bůh, všemo-
houcí Král, Stvořitel nebe i země.

Proč? Abychom viděli, jak nás 
všechny má nesmírně rád. Sám 
řekl později: „Neboť tak Bůh milo-
val svět, že dal svého jednoroze-
ného Syna, aby žádný, kdo v něho 
věří, nezahynul, ale měl život věč-
ný.“ Nebo řekl, že „nepřišel, aby se 
nechal obsluhovat, ale aby slou-
žil a  dal svůj život na  vykoupení 
za mnohé“.

Svatou rodinu jistě radostně po-
vzbudila slova starce Simeona a sta-
řičké prorokyně Anny. Těm oběma 
Duch Svatý ukázal, že to malé dě-
ťátko je Spasitel světa, po  tisíciletí 
očekávaný. Ale Simeon také před-
pověděl, že bude mnoho trpět a že 
Panna Maria bude trpět s ním. Řekl 
jí: „Tvou vlastní duši pronikne meč.“  

Jistě Svatou rodinu velmi potěšila 
návštěva učenců z  dalekých zemí, 
„tří králů“. Ale co následovalo? Útěk 
v  noci a  velmi dlouhá, nebezpečná 

cesta plná úzkostí a  obav o  život 
Pána Ježíše. Cesta do  cizí neznámé 
země, kde se mluvilo neznámým ja-
zykem, s nejistotou o tom, co bude 
dál. Ale Pán Bůh stále pomáhal 
a  chránil, vícekrát poslal ke  svaté-
mu Josefovi anděla, který mu řekl, 
co mají dělat. Svatý Josef vždycky 
okamžitě uposlechl a tak se vždycky 
všechno nakonec změnilo v dobro.

Střídaly se radosti i trápení. Pama-
tujme na to, že i teď je mnoho těch, 
kdo i Vánoce prožívají v zármutku, 
bolesti, v  utrpení. Modleme se 
za  ně a  snažme se, jak můžeme, 
přinášet jim paprsek radosti. 

I v životě každého z Vás budou při-
cházet radosti i  trápení. Ale když 
jako svatý Josef jdeme životem stá-
le s Pánem Ježíšem a s Pannou Ma-
rií, nemusíme se bát ničeho. Jsme 
pořád v rukou všemohoucího, milu-
jícího a nejmoudřejšího Otce. On ví 
mnohem lépe než my, co je k dobru 
pro nás i pro druhé. Mnohokrát nás 
povzbuzuje: „Nebojte se!“ „Důvě-
řujte!“ „Já jsem s vámi!“ „Utrpení to-
hoto času nejsou nic proti budoucí 
slávě, která se na nás ukáže.“

On dovede dávat pokojnou, hlu-
bokou radost i  v  každém utrpení. 
Zvlášť když pomáháme druhým. 
To je pravá vánoční radost, kterou 
nám chce dávat do  srdce po  celý 
rok. Tak mu můžeme vždycky 
a všude s radostí děkovat.

V  Písmu svatém je krásná mod-
litba: „Bůh je naše útočiště a  síla, 
osvědčil se jako nejlepší pomocník 
v nouzi. Proto se nebojíme, i kdyby 
se kácela země, i kdyby se hory říti-
ly do hlubin moře.“

S přáním ustavičné vánoční rados-
ti a s prosbou, abyste se za mě po-
modlili, Vás všechny srdečně zdraví

Váš P. Bohumil Kolář 
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BONBON PRO JEŽÍŠKA
text: Eduard Martin | Andělské vteřiny, KNA 2005

„Tatínku, můžu dát Ježíškovi bon-
bon?“
Holčička stojí u kostela, u bočního 
vchodu, dívá se na dveře sakristie. 
Překvapila mě. Odběhla z  cesty 
a běžela ke kostelu, ačkoli už v tu-
hle dobu bývá zavřený. Teď se po-
stavila před malá dvířka.

„Ježíškovi? Bonbon?“
Zamává čokoládovým bonbo-
nem v ruce, před chvílí ho dostala 
od babičky. „To je pro něj!“
„Proč?“
„Protože je moc dobrý. Bonbon. 
A Ježíšek taky.“
„Aha.“

Co říct jiného než tohle. Aha.
Bere za  kliku a  cloumá dveřmi. 
Jsou zamčené.
Lítostivě rozbaluje bonbon a dává 
si ho do  pusy, sladký bonbon se 
rozpouští a my jdeme dál.

„Můžu dát zítra Ježíškovi něco ji-
ného?“
„Můžeš.“
„Ale co?“
„Co chceš. Něco, z čeho by měl ra-
dost. Nemusí to být věc.“
Přemýšlí. Dlouho, dlouho.
„Mohla bych mu dát to, že nebudu 
bratříčkovi říkat vole?“
„To můžeš dát. A ještě něco přidat, 
tohle, že nebudeš nadávat, je nějak 
málo.“

Přikyvuje. Chápe to. Dát tomu, kdo 
jí dopřál tolik radostí, krásnou rodi-
nu, krásný den, báječné bonbony, 

jenom to, že nebude někomu říkat 
vole… Ano, to je rozhodně málo. 
Vymýšlíme, co Mu ještě dát. Než do-
jmeme domů, je toho pěkná řádka.
Vyprávím ženě po večeři, když dítě 
už spí, o čem jsme hovořili a co zít-
ra Ježíšek dostane místo čokoládo-
vého bonbonu.

„A co my?“ říká žena.
„Co co my?“
„Nemáme čokoládový bonbon, 
který bychom mu dali, musíme mu 
vymyslet něco jiného.“

Tak to začalo, tak to tehdy začalo.
Od  té doby si zvykáme po  ránu 
s  manželkou, synem i  dcerou vy-
myslet nějaký bonbon, čokoládo-
vý bonbon pro tento den. Třeba 
docela malý, docela nenápadný 
„bonbon“. Bonbon pro Ježíška.
Ona ta velká předsevzetí jsou ob-
vykle moc mlhavá, příliš náročná 
a sotvakdo se dodrží. S našimi bon-
bony je to jiné. 

Jsou malé. Člověk je může snadno 
zachytit a  podat. Jsou úplně kon-
krétní.

A s tím, že je podáváme svým blíz-
kým, místo abychom s nimi klepali 
na zamčené dveře sakristie, pomá-
háme aspoň lehoučce odstranit 
nějakou potíž, drobnou nevycho-
vanost – ale i hlad duší.

Když každý z  nás čtyř dá takový 
čokoládový bonbon denně, je to 
do  roka skoro patnáct set dobrých 

drobných radostí. Kdyby se rozhod-
lo pro takový bonbon tisíc lidí, bylo 
by to… Skoro se  nechce věřit. Tři 
sta šedesát pět tisíc radostí ročně. 
A kdyby – ale  nechme statistiky.
Záleží na  tom, že by se objevilo 
tolik nenápadných a  tolik potřeb-
ných radostí, které by svět rozsví-
tily… Čokoládové bonbony se ne-
mají počítat, mají se vychutnávat, 
mají těšit toho, kdo je dává, i toho, 
kdo je dostává prostřednictvím 
TOHO NA HOŘE.

Čokoládové bonbony jsou zázrač-
ný revoluční recept. K  čemu dělat 
revoluce zbraněmi, násilím, když se 
můžou dělat takovýmihle sladkými 
bonbony. Sladké revoluce by mohly 
změnit svět. Co kdyby se tak ustano-
vilo Hnutí čokoládových bonbonů?
Je tolik stran, hnutí, společností. 
Tolik nudných stran.

Taková strana nebo hnutí čokolá-
dových bonbonů by jistě pomohla 
získat spoustu přívrženců. A  vý-
sledky její práce by byli vidět každý 
den. Hned.

Kdyby ta strana měla třeba – tisíc 
– deset tisíc – milion členů, pak by 
denně – bylo  – 

Ale ne. K  lásce statistika nepatří. 
Dobré skutky se nepočítají. Váží 
se. Ano, o to jde. O to, jaký bonbon 
dostane Ježíšek od  nás zítra. Jaký 
dostanou bližní. 
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PODĚKOVÁNÍ
❧ Děkuji za  vše, čeho se mi do-
stává. Věřím, že i  trápení má svůj 
význam, Boží vůle je nevyzpytatel-
ná. Moje dcera utrpěla velmi těžký 
úraz a já  zrovna dostala  posvěce-
né medailky Panny Marie. S jednou 
jsem hned spěchala do  nemoc-
nice. Dcera se velmi rychle uzdra-
vuje. Díky, Orodovnice naše, kéž 
by toto nucené zastavení v  jejím 
hektickém pracovním úsilí přineslo 
i duchovní zotavení pro její rodinu.
Prosím také o dary Ducha Svatého 
pro celou naši velkou rodinu, aby 
všichni její členové poznali Pravdu.
Děkuji a prosím o přímluvy

Jaroslava, Praha

❧ Plním slib a  chci veřejně po-
děkovat Pánu Bohu, Panně Marii, 
sv. Tadeášovi a sv. Janu Pavlu II. za je-
jich ochranu a vyslyšení proseb.
Děkuji Matce Boží, že můj syn pře-
stal pít a  našel si hodnou věřící 
dívku. Dále chci poděkovat za na-
rození zdravé vnučky Barunky, 
dcera měla v těhotenství problémy 
a doktoři jí řekli, že miminko může 
být postižené. Vše jsme svěřili Pan-
ně Marii, sv. Tadeášovi a naše pros-
by a modlitby byly vyslyšeny.
Díky, Panno Maria, za  všechny 
milosti a dary, které jsem od Tebe 
dostala, za  mé uzdravení z  těžké 
nemoci a vroucně Tě prosím, stále 
nad námi drž svůj ochranný plášť.

pravidelná čtenářka Alena

❧ Chtěla bych poděkovat brat-
řím minoritům a koordinátorce Jit-
ce z  centra Rytířstva Neposkvrně-
né za  duchovní obnovu ve  dnech 
od 24.10 – 26.10. 2014  v Českém 
Těšíně. 
Pro mě osobně to byl požehná-
ním naplněný víkend s lidmi, které 
jsem viděla prvně. Neměla jsem 
v  úmyslu vůbec jet na  jakoukoliv 
duchovní obnovu. Měla jsem pra-
covní a rodinné povinností, k tomu 
ještě aktivity ve farnosti. Ba naopak 
jedno krásné přísloví říká: „Člověk 
míní, ale Pán Bůh mění“. 

Jako učitelka v  MŠ si práci často 
nosím i  domů a  zvlášť o  víkendech 
dodělávám co nestíhám přes týden. 
A tak se Pán Ježíš postaral, abych i já 
mohla zrekreovat svou duši i  tělo. 
Kolegyně v práci  mi sama od sebe 
nabídla, že mi pomůže o  víkendu 
s prací na webových stránkách.
A tak jsem v pátek přijela ještě se svý-
mi kamarádkami na  duchovní ob-
novu. Kamarádky i moje setra se už 
přihlásily dříve a tak jsme mohly spo-
lečně zažít a prožít celý víkend  mod-
liteb, chval, díků,  sdílení a přátelství. 
Byla jsem také vděčná za promlu-
vy o. Dariusze, v nichž jsem dostala 
odpovědi na své otázky.
Slova o  zasvěcení se Panně Marii 
mi mnohé ujasnila. Takže nakonec 
jsem se i  já stala Rytířkou Nepo-
skvrněné, protože Ježíš mě dovedl 
ke své Mamince a naopak Mamin-
ka P.  Maria mě dovedla už dávno 
ke svému Synu Ježíši.

Danka, Havířov

Když mi bylo devět let, zemřela 
mi maminka. Když mi bylo 18 let, 
modlila jsem se o dobrého manže-
la. Matka Boží Čenstochovská mne 
vyslyšela a nalezla jsem velmi dob-
rého muže. Nedlouho po  svatbě 
jsem otěhotněla, ale kvůli kompli-
kacím jsem musela být v nemocni-
ci čtyři měsíce. Lékaři doporučovali 
potrat, ale naštěstí už jej nebylo 
možné provést, protože dítě bylo 
příliš velké. Modlila jsem se k Mat-
ce Boží a  prosila za  dítě. Nakonec 
se nám narodilo krásné dítě. Maria, 
děkuji. 

Wanda (přeloženo z R. N. 10/2014)

 
O MODLITBU PROSÍ
❧ Prosím o  modlitbu za  moji 
19letou dceru Aničku. Má problé-
my s jídlem (nemá anorexii ani buli-
mii). Je v náročném období hledání 
sebe sama, utváření si hodnot. Je 
ještě „mládě“, které podléhá poku-
šením, pochybnostem.

Dana

❧ Prosím za  svého syna, za  mi-
lost duševního uzdravení, osvo-
bození od  závislostí, zla a  řešení 
situací lidsky bezvýchodných, 
ve kterých se nachází. Děkuji všem 
za modlitby.

 zoufalá a vyčerpaná matka

Z VAŠICH DOPISŮ

❧ Dostali jsme velmi milé podě-
kování od jedné naší věrné čtenář-
ky, paní Ludmily, za které moc dě-
kujeme a rádi se o ně dělíme. Paní 
Ludmila napsala: 

„Co to kouká z časopisu?“
zvědavě se ptám.
„Ale, ale, to František
svatý přišel k nám.“

Zrovna nohu zabalenou
jak ten chlapec mám;
děkuji a prohlašuji:
Člověk není sám.

Všechno takhle krásně proplést
jen maminka zná,
radost velkou nám i dětem
svým příchodem dá.

Modlitbičku za redakci
budu vysílat,
Maminka nám dále radost
bude posílat.

Ludmila Schwarzová

❧ Neobvyklé poděkování patří 
redakci Immaculaty za zveřejněné 
v  č. 135 příspěvky o  sv. růženci. 
Od  roku 2003 jsme členy živého 
růžence, a  tak nás zajímalo, jak 
toto společenství vzniklo. Malou 
zmínku jsme našli v příručce živé-
ho růžence z roku 1948. Ptal jsme 
se v  mnoha křesťanských obcho-
dech a  nakladatelstvích, avšak ni-
kdo nám nedokázal poradit, až... 
žasli jsme nad zveřejněnými texty 
v  našem dvouměsíčníku 5/14 Im-
maculatě. Věříme, že být členem ži-
vého růžence je velký dar na zemi 
i na věčnosti. Bohu díky.

Alžběta a Tadeáš – M. I.
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 USA: Kuriální kardinál Raymund 
Leo Burke, bývalý prefekt Apoštol-
ské signatury a  dnes prefekt Řádu 
maltézských rytířů, vyzval při se-
tkání s  poutníky z  USA katolíky 
do  války proti sekularizaci. Apelo-
val, že teď přišel čas na „katolickou 
kontrarevoluci“. Prioritou při ní musí 
být katolická výchova, která je ne-
zbytná pro změnu současné kultury 
prosáknuté laicismem. Má to být 
„nová evangelizace“, jež brání spo-
lečné dobro, přirozené právo a  de-
maskuje stále více zdegenerovanou 
společnost. Katolík nesmí schovávat 
hlavu do písku ve chvíli, kdy vidí, jak 
pohanské sekularizované ideologie 
ničí instituce manželství a  rodiny. 
„Být křesťanem a žít slušně zname-
ná potírat takové kulturní trendy,“ 
prohlásil tento z  USA pocházející 
kardinál.

Fronda, 12. 11.  2014

 USA: Podle evangelisty Franklina 
Grahama se vede v USA „válka proti 
Vánocům“. Uvedl několik konkrét-
ních příkladů. Soud ve státě Minne-
sota nařídil odstranit z  veřejných 
prostor všechny vánoční hvězdy, 
v Pensylvánii se nesmí používat ter-
mínů Vánoce a Boží narození, které 
mají být nahrazeny výrazem „svátek 
jiskry“. Veřejné školy ve  všech stá-
tech USA musely škrtnout Vánoce 
a Velikonoce ze školních kalendářů, 
v nemocnicích se nesmějí zpívat vá-
noční písně.      

Kath. net, 12. 11. 2014

 Francie: V  západofrancouzském 
městě Roche-Sur-Yon úřady zaká-
zaly vystavit na náměstí jesličky. Prý 
jde o „náboženský symbol“ – a to je 
v  rozporu s  náboženskou „neutrali-
tou“ státu. Senátor Bruno Retailleau 
k tomu dodává: „Jesličky se zakazují, 
ale pařížský starosta se každoročně 
u  příležitosti ramadánu setkává se 
zástupci muslimů...“

Fronda, 9. 12. 2014

 Německo: Eugen Martens z města 
Eslohe v Severním Porýní-Vestfálsku, 
otec 9 dětí, strávil 24 hodin ve vězení, 

protože odmítl posílat svou dceru, 
10letou Melindu, do školních hodin 
sexuální výchovy. Děvče chodívalo 
domů s  psychickými traumaty, pro-
tože se musela učit navlékat kon-
dom, kreslit mužské přirození, dívat 
se na polibek dvou lesbiček jazykem 
apod. Rodiče se chtěli nejprve do-
hodnout s ředitelkou školy, ta však se 
k nim chovala nevstřícně a arogant-
ně. Proto se rozhodli dceru do hodin 
sexuální výchovy neposílat. Škola je 
žalovala a soud je potrestal pokutou 
100 euro. Když odmítli zaplatit, šel 
otec na  24 hodin do  vězení. Matka, 
jež kojí své nejmladší dítě, má pod-
stoupit tentýž trest po ukončení ko-
jení.

Die Welt, 27. 11. 2014

  Rakousko: Prezident ve Vídni síd-
lícího Observatoria pro netoleranci 
a  diskriminaci křesťanů Martin Ku-
gler upozornil na nebezpečí rostou-
cích snah vyspělých států Evropy 
a Severní Ameriky zatlačit nábožen-
ství do  ryze soukromé sféry. Proto 
vyzývá křesťany k zápasu za svobo-
du svědomí v profesích zdravotníků, 
kteří jsou nuceni k  potratu, farma-
ceutů, jimž je přikazováno prodávat 
antikoncepční preparáty, pedago-
gů, kteří musí učit nemravnou se-
xuální výchovu a preferovat homo-
sexualitu aj. V těchto zaměstnáních 
jsou věřící křesťané, kteří se z  dů-
vodů svědomí nechtějí přizpůsobit 
těmto požadavkům, propouštěni.

Nasz Dziennik, 9. 11. 2014

  Španělsko: Vedení známého fot-
balového klubu a mužstva Real Ma-
drid odstranilo ze svého erbu kříž. 
Ten byl umístěn na koruně, zobraze-
né na erbu. Korunu s křížem daroval 
tomuto mužstvu r. 1920 tehdejší 
král Alfons XIII. Vedení Realu Ma-
drid odůvodňuje svůj krok tím, že 
prý kříž v erbu uráží muslimy a pů-
sobí mužstvu potíže při zápasech 
v  mohamedánských zemích, např. 
v Saúdské Arábii, kde je tento sym-
bol křesťanské víry zakázán.

Fronda, 29. 11. 2014        

  Vatikán: Novým prefektem Kong-
regace pro bohoslužbu a svátosti se 
stal kardinál Robert Sarah z  africké 

Guineje, jenž dosud zastával úřad 
prezidenta Papežské rady Cor Unum 
pro charitativní práci. Nahradí tak 
španělského kardinála Canizare-
se, který byl papežem Františkem 
jmenován arcibiskupem španělské 
Valencie. Kardinál Sarah je znám 
jako aktivní obránce nenarozeného 
života.

Katholisches.info, 24. 11. 2014

  Francie: Biskupská konference 
vydala prohlášení k  parlamentem 
projednávanému návrhu zákona 
o  potratu jako „základním lidském 
právu“. Francouzský episkopát zdů-
razňuje, že legální potrat naopak 
znamená hrubé porušení základní-
ho lidského práva, práva na  život. 
Deklaraci francouzského episko-
pátu zhotovila pracovní skupina 
pod vedením biskupa Guyho de 
Kerimela, zabývající se tématy spja-
tými s potratem.

Nasz Dziennik, 25. 11. 2014          

 Polsko: Prefekt vatikánské Kon-
gregace pro nauku víry kardinál 
Gerhard Ludwig Mueller při své ná-
vštěvě Polska odsoudil v rozhovoru 
s  prezidentem země Bronislawem 
Komorowským názor, že státní zá-
kon stojí nad morálkou. „Stát ne-
smí nutit lékaře proti jeho svědomí 
k  zabití nenarozeného dítěte pod 
hrozbou vyhození z  práce, takové 
teorie jsou zločinné a  zvrácené...,“ 
řekl kardinál v narážce na nedávné 
propuštění ze zaměstnání ředitele 
varšavské gynekologické kliniky 
prof. Chazana, jenž odmítl žadatelce 
o potrat sdělit informace o lékařích, 
kteří tyto zákroky provádějí.   

Fronda, 23. 11. 2014

 Izrael: V tomto státě žije 160 tisíc 
křesťanů, což představuje cca 2 pro-
centa obyvatelstva. Většinu tvoří 
katolíci jak latinského obřadu, tak 
i  různých východních ritů, zbytek 
představují pravoslavní, věřící ar-
ménské a  koptické církve a  menší 
počet protestantů. Křesťané v Izraeli 
jsou z 80 procent arabské národnos-
ti, ale nehlásí se k  ní, prohlašují se 
za „arabské křesťany“ jakožto samo-
statné etnikum. Žijí především v se-
verní části země, často v sousedství 

ZPRÁVY
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muslimů, od  nichž zakoušejí tvrdý 
útlak a  fyzické útoky. Mohamedáni 
je považují za  zrádce. Hodně křes-
ťanů v  důsledku těchto napjatých 
vztahů emigruje ze země, proto je-
jich počet klesá. Ještě v  60. letech 
minulého století byl Nazaret převáž-
ně křesťanským městem, dnes 2 tře-
tiny jeho obyvatel tvoří muslimové.                                                                                        

Fronda, 24. 11. 2014

 Irák: Teroristické bojůvky milic 
Islámského státu vyhodily bom-
bou do vzduchu ve městě Mossulu 
klášter sester Nejsvětějšího Srdce 
Ježíšova, jenž náležel Katolické 
církvi chaldejského obřadu. Důvo-
dem byly prý neodstranitelné „kříže 
na  budově“. Při tomto barbarském 
činu nebyl nikdo zabit ani zraněn, 
protože sestry ještě před přícho-
dem vojáků tzv. Islámského státu 
uprchly.    

Kath.net, 26. 11. 2014

 Pákistán: 28letý Šahzád Masih 
a  jeho 25letá manželka Šama, oba 
praktikující katolíci v  pákistánském 
městě Lahore, se stali obětí davo-
vého fanatismu místních muslimů. 
Když vyklízeli dům po  zemřelém 
Šahzádově otci, pálili nepotřebné 
věci. Jeden přihlížející muslim údaj-
ně viděl, že mezi těmito likvidovaný-
mi odpadky se nalézala také jedna 
stránka koránu. Ihned zmobilizoval 
místní mohamedány, kteří přitáhli 
zrána 3. listopadu v  počtu zhruba 
400 lidí k  místní cihelně, kde man-
želé Masihovi pracovali v  dělnické 
profesi. Kamenovali je a poté zaživa 
těžce zraněné vhodili do pece na pá-
lení cihel, kde oba uhořeli. To vše se 
dělo se souhlasem majitele cihelny 
a  zaměstnavatele obou manželů, 
jemuž Šahzád dlužil malou částku 
peněz. Protože onemocněl a  ne-
mohl po  dobu nemoci vydělávat, 
nebyl proto schopen dluh v termínu 
splatit. Po  manželech Masihových 
zůstaly čtyři malé děti. Orgány čin-
né v  trestním řízení nikoho dosud 
neobvinily.

Nasz Dziennik, 8. 11. 1014,  
katholisches.info, 5. 11. 2014

 Itálie: Velký zájem vzbudila nová 
kniha známého žurnalisty Andrei 

Tornielliho pod názvem „Tajem-
ství P. Pia a Karola Wojtyly“. Podává 
kromě známé informace o  tom, 
že mladý Karol Wojtyla, pozdější 
papež Jan Pavel II.,  během svých 
studií v  Římě navštívil P.  Pia v  jeho 
klášteře San Giovanni Rotondo, 
jednu téměř neznámou: Mons. Ka-
rol Wojtyla r. 1960, kdy již byl světí-
cím biskupem v Krakově, se obrátil 
na  P.  Pia osobním dopisem s  pros-
bou o modlitbu za uzdravení tehdy 
40leté polské lékařky a  bojovnice 
za  nenarozené děti Wandy Polta-
wské, jež trpěla rakovinou v  závaž-
ném stadiu. P. Pio odpověděl: „Tomu 
se nesmí říci ne.“ Dr.  Poltawska se 
náhlým a  nevysvětlitelným způso-
bem uzdravila těsně před plánova-
nou operací. Bylo to právě v  době, 
kdy se P. Pio za ni modlil. Dr. Polta-
wska dosud žije a ve věku více než 
90 let se stále angažuje ve prospěch 
rodinných hodnot, monogamní-
ho heterosexuálního manželství 
a obrany nenarozeného života.

Glaube und Kirche 11/2014 

 Německo: Ředitel dokumentač-
ního střediska pro křesťansko-mus-
limský dialog při Německé biskup-
ské konferenci Timo Guezelmansur 
žádá, aby muslimské organizace 
ve  světě se důrazněji než dosud 
distancovaly od  teroristických akcí 
milic tzv. Islámského státu a dalších 
podobných organizací. Guezel-
mansur prohlásil, že mnozí duchov-
ní a  profesoři islámských univerzit 
se sice od IS, Al Kaidy apod. formál-
ně distancovali, ale jejich přístup sil-
ně zavání pokrytectvím. Poukazuje 
na případ velkého muftího Saúdské 
Arábie, který sice odsoudil teror IS, 
ale současně odmítl požadavek, 
aby křesťané měli možnost legální 
existence v jeho zemi, kde za pouhé 
vlastnictví bible hrozí až trest smrti.

IK Nachrichten 11/2014 

 USA: Michael Glatze, bývalý pro-
minentní homosexuál a propagátor 
tohoto životního stylu, který se stal 
křesťanem a  podstoupil úspěšnou 
terapii ke  změně své orientace, 
prohlásil pro magazín Time, že ho-
mosexualita nepřináší radost, ale 
naopak neurózy a  strach, protože 

je nepřirozená. „Homosexualita zna-
mená smrt – a  já jsem zvolil život,“ 
řekl Michael Glatze. Jeho zkušenost 
není ojedinělá. Podobnou změnou 
a  obrácením prošla nedávno také 
vydavatelka lesbického časopisu 
Venus Charlene Cothranová, jež 
nyní vyzývá všechny homosexuály 
a lesby k víře v Ježíše Krista a k úsilí 
o  změnu svého hříšného způsobu 
života.

Glaube und Kirche 10/2014 

 Pákistán: Arcidiecéze Lahore zís-
kala zpět školu sv. Františka spolu 
s  dalšími nemovitostmi znárodně-
nými předchozí vládou. Místní zdro-
je oznámily agentuře Fides, že tento 
spor byl bolestivou ranou a v uply-
nulých měsících se konaly demon-
strace za navrácení nemovitostí.
Pozemek, o  nějž se vedl spor a  na 
němž stojí škola sv. Františka, se 
nachází v oblasti Anarkali v Lahore. 
V  této záležitosti, poznamenávají 
zdroje agentury Fides, se jedná o zá-
jmy politiků a o spekulaci s nemovi-
tostmi, které se často zaměřují na 
majetek křesťanů, například na kos-
tely, školy a nemocnice v Paňdžábu. 
Loni v červnu arcibiskup Shaw řešil 
tento problém s pákistánským pre-
miérem Nawazem Sharifem a získal 
příslib, že vše bude kladně vyřízeno. 
P. Andrew Nisari, generální vik-
ář z  Lahore, vyjádřil uspokojení 
s úspěšným výsledkem a připomněl 
„důležitou úlohu, kterou křesťané 
plní v  oblasti vzdělávání v  Pákistá-
nu“ a  že „většina pákistánské poli-
tické reprezentace získala vzdělání 
v katolických školách“. 
Škola sv. Františka, která byla za-
ložena v  roce 1842, byla znárod-
něna pákistánskou vládou v  roce 
1972 v  rámci politiky tehdejšího 
prezidenta Aliho Bhutta, který se 
z  ekonomických důvodů rozhodl 
znárodnit školy, univerzity a nemoc-
nice patřící křesťanům. V roce 2004 
prezident Pervez Musharraf začal 
navracet tyto budovy a 16 škol s vý-
jimkou školy sv. Františka se vrátilo 
zpět do majetku arcidiecéze Lahore. 
Po deseti letech byl tento případ 
úspěšně uzavřen.

Fides, 29. 11. 2014
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DĚLÁŠ-LI TO, 
K ČEMU TĚ 

BŮH POVOLAL, 
JSI PLNÝ 
RADOSTI.

Řád minoritů 
přijímá nové kandidáty 

Kontakt: 

P. Bogdan Sikora, e-mail: provincialat@minorite.cz
Provincialát Řádu minoritů, Minoritská 1, 602 00 Brno



Milí čtenáři, do nového roku 2015 Vám přejeme, 
ať betlémské Dítě vstoupí nenápadně do Vašich životů,  
ať prozáří Vaše nitro, abyste v jasu Božího světla vždy měli na paměti veliký cíl Vašeho života  
a uměli k němu nacházet každého dne ty správné cestičky,  
abyste nakonec jako stařičký Simeon mohli za vše s vděčností děkovat.

Národní centrum Rytířstva Neposkvrněné,  
redakce Immaculaty a bratři minorité2015


