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Kdyby lidé poznali hodnotu eucharistie,
pořádkové služby by musely řídit masy lidí
při vstupech do kostelů.
			 sv. Terezie z Avily
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VÁŽENÍ ČTENÁŘI,
MILÍ RYTÍŘI NEPOSKVRNĚNÉ,
srdečně Vás pozdravuji a přeji Vám pokoj a dobro.
Hned úvodem bych se chtěl za redakci omluvit
za zpoždění, které náš časopis nabral. V poslední
době k tomu přispěly nemoci, jež zachvátily celou
naši redakci. V této situaci bych Vás rád poprosil
o modlitbu, abychom vše s Boží pomoci dohnali.
Děkujeme.
Toto číslo Immaculaty je ještě jednou věnováno
tajemství eucharistie. Tentokrát jsme se více zaměřili
na náš vztah ke Kristu ukrytému pod podobou
chleba a vína. Pán Ježíš si ve zjevení sestře Faustyně
stěžuje, že se lidé k němu chovají lhostejně a ve svatém přijímání s ním jednají jako s něčím mrtvým,
zatímco on je živý, ba co více, on je zdroj i plnost
života a nabízí nám své přátelství.
A jaký je můj osobní vztah k Ježíši? Jsem také já jeho
přítel? Pečuji o toto přátelství? Přicházím k němu
jako ke zmrtvýchvstalému Pánu, kterému mohu
svěřit všechny záležitosti svého života, tak jako to
děláme v kruhu našich lidských přátel?

Matko Ježíše Krista, tys byla s ním
na začátku jeho života a poslání, hledalas
ho – Mistra – uprostřed zástupů, stála jsi
u něj, když byl povýšen ze země, stráven
jako jediná a věčná oběť, a měla jsi Jana,
svěřeného syna, po svém boku; přijmi ty,
kteří jsou od počátku povoláni, ochraňuj
jejich růst, provázej své syny v životě
i službě, Matko kněží. Amen.
Jan Pavel II., úryvek modlitby
z apoštolské adhortace Pastores Dabo Vobis

Doufám, že články, jež najdete v tomto čísle, Vám
pomohou více si uvědomit Boží dar v eucharistii
a pomohou Vám prohloubit Váš vztah ke Kristu.
S první nedělí adventní jsme také zahájili čas
přípravy na Vánoce. Přejeme Vám, aby advent
i Vánoce byl pro Vás čas, kdy se budete moci přiblížit
k Ježíškovým jesličkám a uvidět v něm Boha, který
se stává člověkem, abychom se s ním mohli potkat
jako s blízkým přítelem. To všechno ať Vám připomíná vložený Františkův betlémek.
Za redakci
br. Bohdan Heczko OFMConv
provinční asistent pro M. I.

RYTÍŘSTVO NEPOSKVRNĚNÉ (M. I.)

je mariánské apoštolské hnutí, které založil v Římě 16. října 1917 svatý Maxmilián Maria Kolbe.
Toto hnutí usiluje o šíření Ježíšova království skrze Neposkvrněnou. Rytíři a rytířky Neposkvrněné skrze vlastní odevzdání se do rukou Matky Boží usilují v první řadě o vlastní obrácení a pak obrácení ostatních hříšníků, zvláště těch, kteří odešli od víry, a těch, kteří ještě Ježíše Krista neznají.

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. (Zápis se dělá prostřednictvím přihlášky
vlasnoručně podepsané. Zasílejte na: Národní centrum M. I., Minoritská 1, 602 00 Brno, e-mail: info.mi@minorite.cz.)

Kdo se cítíte osloveni a chtěli byste vstoupit do M. I., požádejte o přihlášku na výše uvedené adrese.
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KATECHEZE PRO M. I.

DOTÝKAT SE ŽIVÉHO KRISTA
Eucharistická oběť je sama o sobě zaměřena na důvěrné spojení
nás věřících s Kristem skrze svaté přijímání.
text: br. Bohdan Heczko OFMConv
Milí rytíři Neposkvrněné, stále ještě
trvá v české církvi Rok eucharistie,
proto bych rád vaši pozornost soustředil na toto téma, zvláště pak na
náš osobní vztah k eucharistickému Ježíši.

DAR NEJVYŠŠÍ

Jan Pavel II. v encyklice „Ecclesia de
Eucharistia“ píše, že církev nedostala eucharistii jako dar jeden z mnoha, byť velmi cenný, ale jako dar par
excellence, jako nevýslovný poklad,
z něhož církev žije.1
Díky
eucharistii
vstupujeme
do prostoru nesmírné Boží lásky. To, co se jednou uskutečnilo
na Kalvárii, se zpřítomňuje nyní
v každé mši svaté. Mít účast na eucharistii znamená dotýkat se živého Krista, který pro nás prolil svou
Krev, přinesl dokonalou oběť vykoupení a zároveň nám vysloužil
dar zmrtvýchvstání a dar Ducha
Svatého.
Ve mši svaté probíhá dialog lásky
mezi Otce a Synem, do něhož jsme
zapojení i my. Otec posílá Syna, aby
z lásky obětoval sebe sama na vykoupení lidí. Syn projevuje Otci
i lidem lásku do krajnosti, kdy jde
ve své poslušnosti až na kříž. Otec
jeho oběť přijímá se zalíbením
a odpovídá na ni darem zmrtvýchvstání. Ale i my, lidé, jsme pozváni
vstoupit do tohoto dialogu lásky.
Přinášíme na oltář své dary: chléb
a víno – plod země a lidské práce,
do nichž chceme vložit sebe sama
celé. Bůh naši oběť přijímá a spojuje ji s nejvyšší obětí svého Syna tak,
že náš chléb a víno jsou proměněny v Tělo a Krev Božího Syna. My
přinášíme jen chabé dary, ale sám
Bůh je proměňuje a vkládá nám
do rukou dar jeho důstojný – svého
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milovaného Syna. To ale ještě není
všechno. V eucharistii jsme pozváni, abychom se důvěrně spojili
s našim božským Spasitelem, jak
říká Jan Pavel II. ve zmíněné encyklice: Eucharistická oběť je sama
o sobě zaměřena na důvěrné spojení
nás věřících s Kristem skrze přijímání: přijímáme toho, který se za nás
obětoval, jeho tělo, které za nás vydal na kříži, jeho krev, kterou prolil
za mnohé na odpuštění hříchů, abychom měli v sobě život2. A ještě více,
můžeme říci, že nejen každý z nás
přijímá Krista, ale také Kristus přijímá každého z nás. Uzavírá s námi
své přátelství.3

NAŠE ODPOVĚĎ

Jaká by měla být naše odpověď na
Boží přátelství, v němž se nám zcela daruje? Jaké místo dáme našemu příteli ve svém životě? Bude to
vděčnost, nebo lhostejnost? Slova
Pána Ježíše sestře Faustyně, kdy si
stěžuje na lidskou nevděčnost, by
nás neměla nechat v poklidu:
Ach, jak mě bolí, že se duše se mnou
tak málo spojují ve svatém přijímání.
Čekám na duše, a ony jsou ke mně
lhostejné. Tak něžně a upřímně je
miluji, a ony mi nevěří. Chci je zahrnout milostmi – ony je nechtějí přijmout. Jednají se mnou jako s něčím
mrtvým, a přece mám Srdce plné
lásky a milosrdenství.4 Jak je veliká
lhostejnost duší za tolik dobroty,
za tolik důkazů lásky, mé Srdce zakouší samý nevděk (...); na všechno
mají čas, jenom nemají čas na to,
aby přišly za mnou pro milosti (...).
Tolik výhrad, tolik pochybností, tolik
opatrnosti.5

VDĚČNOST

Jako rytíři Panny Marie Neposkvrněné nechtějme zůstat nevděční,

ale chtějme se učit od naší Paní, jak
přijmout a odpovědět na Boží lásku.
Jak to dělala ona? Její postoj srdce
můžeme vyčíst z jejího chvalozpěvu
magnificat (Lk 1,46-55). Za prvé děkuje a velebí Hospodina. Nepovažuje své vyvolení za samozřejmost,
ale za dar, za který vroucně děkuje.
Za druhé nic si nenárokuje, spíše
sebe sama považuje za nepatrnou
služebnici. A za třetí „vše uchovává
ve svém srdci a rozvažuje o tom“,
čili bedlivě si všímá, jak Bůh působí
v jejím životě, aby nic z toho nevděčně neopomenula.
Milí rytíři a rytířky Neposkvrněné,
ani my nic neopomínejme. Uchovávejme si ve svém srdci stále živou paměť na všechno, co pro nás
Pán vykonal a stále koná. Nedovolme, abychom zvlášť při svatém přijímání, kde se nám Ježíše dává jako
nejbližší přítel a my se ho přímo
dotýkáme, byli vůči němu chladní
a lhostejní. Jak se dává on nám,
odevzdávejme se i my jemu.
Jako praktický návod nám může
posloužit myšlenka z duchovního
deníku mystičky Gabriely Bossisové. Pán Ježíš jí dává radu: Rozděl
si svůj den na tři části. Ráno po probuzení se odevzdej Otci Stvořiteli,
který ti dává svého Syna jako pokrm.
Po mši svaté se daruj Synu, který je
v tobě. Usínej v Duchu Svatém, který
je láska.6

1 Jan Pavel II.: encyklika Ecclesia de Eucharistia, Řím
2003, srov. čl. 11 a 1.
2 Tamtéž, čl. 16.
3 Tamtéž, čl. 22.
4 Kowalská Faustyna, Deníček: Boží milosrdenství v mé
duši, KNA, Kostelní Vydří 2008, čl. 1447.
5 Tamtéž, čl. 367.
6 Bossisová Gabriele, On a já, KNA, Kostelní Vydří 2015, s.18.

LETEM M. I. SVĚTEM
čili rytíři v akci
text: Jitka Navrátilová | koordinátorka M. I.
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ZLATÁ SOBOTA V ŽAROŠICÍCH (12. 9. 2015, obr. 1)

Cesta za Matkou Boží do Žarošic v nás zanechala velmi hluboký dojem. Velký počet farností, které doputovaly s vyzdobenými soškami
Matky Boží, a bohatý duchovní program nás vtáhly do duchovní atmosféry, ve které se snoubí hluboká úcta k Matce Boží s moravskou
tradicí a folklorem. Moc rádi bychom se sem zase vrátili a také zveme
všechny rytíře a rytířky, pokud jim to možnosti dovolí, aby sem přijeli
– zvláště v září o Zlaté sobotě – uctít Matku Boží také.

NÁRODNÍ SVATOVÁCLAVSKÁ POUŤ VE STARÉ
BOLESLAVI (28. 9. 2015, obr. 2)

Letos to bylo již třetím rokem, kdy jsme putovali do Staré Boleslavi, abychom se u příležitosti svátku svatého Václava poklonili jeho
památce a prosili jej za přímluvu. U tohoto patrona se vždy zvláště
přimlouváme za všechny rytíře a rytířky Neposkvrněné Panny Marie
za jejich odvahu a statečnost v následování Krista v našem životě.
Svatý Václav, patron České země, je pro nás příkladem rytíře, který se
zcela oddal do služeb Kristu a nezradil jej ani tváří v tvář smrti. Udělalo nám velkou radost, že někteří z vás se u našeho stánku zastavili,
stejně jako v předchozích letech. Dá-li Bůh, tak snad příštím rokem
opět doputujeme ke sv. Václavovi a uvidíme se s Vámi.

2

3

SETKÁNÍ MÍSTNÍ SKUPINKY V PRAZE (7. 10. 2015, obr. 3)

Cesta za členy M. I. do Prahy nám přinesla mnoho radosti. Měli jsme
opět možnost se vidět s některými našimi známými členy, s nimiž
jsme se před týdnem viděli na pouti u sv. Václava. Rovněž jsme byli
potěšeni, že se sešlo takové množství lidí, kteří byli nejenom pozornými posluchači, ale podělili se i o mnohé zkušenosti a zážitky z následování Krista v svém každodenním životě. Celé setkání proběhlo
v dobrém duchu také díky péči bratří minoritů, kteří přichystali výborné zázemí pro toto setkání.

4

5

NÁRODNÍ EUCHARISTICKÝ KONGRES (15. 10. 2015, obr. 5, 6)

Na tak významné události, jako byl Národní eucharistický kongres,
jsme nemohli chybět. Živá Ježíšova přítomnost v eucharistii je nesmírný dar, který jsme od Boha všichni obdrželi. S cílem prohloubit náš
vztah k eucharistickému Kristu jsme poutníkům rozdávali číslo Immaculaty věnované tajemství eucharistie.

6

Foto 6: David Sis | Člověk a víra

Do lázeňského města Luhačovice jsme se vydali poprvé díky pozvání otce Huberta Wójcika. Naší návštěvě předcházela několik měsíců
trvající putovní výstava o svatém Maxmiliánovi Kolbem, která byla
instalována v kostele sv. Rodiny. Svědectví a odkaz sv. Maxmiliána
byl pak také obsahem přednášky i následné debaty. Při této příležitosti se moc omlouváme rytířům a rytířkám z Luhačovic a okolí, kteří
od nás sice dostali pozvánku, avšak bez uvedení data. Věříme, že se
ještě najde další příležitost k setkání v této milé farnosti.

Foto 2, 3, 4, 5: redakce

SETKÁNÍ V LUHAČOVICÍCH (9. 10. 2015, obr. 4)
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Foto: wibs24 | iStockphoto.com

TÉMA: MŮJ VZTAH K EUCHARISTII

PANE, NAUČ NÁS
MODLIT SE

Jak navázat osobní vztah s Kristem?
text: Mgr. Klára Maliňáková, SDJ

Prožíváme Rok eucharistie, který je pozváním k prohloubení našeho vztahu s Kristem a života
modlitby. I my můžeme cítit podobnou touhu, jakou vyjadřují učedníci, když sledují Ježíše, jak
odchází na osamocené místo, aby se tam modlil. Představuji si, jak se vracel s tváří prozářenou
oním setkáním. Muselo v tom být něco, co v nich vzbudilo touhu začít se modlit jinak, než byli
zvyklí. A tak v nich klíčí prosba: „Nauč nás modlit se.“ Následující text ukazuje, jak prohlubovat
náš vztah s Kristem skrze různé formy modlitební praxe.
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PŘEDSTAVY
O MODLITBĚ

Zkusme se nejprve zeptat sami
sebe: Co znamená modlitba pro
mě osobně?
Je-li pro mne modlitba především
povinnost, oddechnu si, když ji splním, a budu se strachovat, když ji
zanedbám. Možná budu také občas v nejistotě a úzkosti, zda ji plním dobře.
Je-li pro mne modlitba především
volitelný doplněk mého vztahu s Bohem, prakticky se modlit nebudu.
Je-li pro mne modlitba především
zdroj příjemných pocitů a uklidnění,
budu se na ni těšit ve chvílích, kdy se
mi bude dařit, a budu mít tendenci
začít ji rychle zanedbávat ve chvíli, kdy přijde první „sušší“ období.
Může se pro mne také stát únikem
z náročné reality, které se možná
ve skutečnosti mám postavit.
Je-li pro mne modlitba především
záležitostí mé snahy a výkonu, budu
jí možná věnovat mnoho času
a za lepší formu budu považovat
tu, která je náročnější a stojí mě více
úsilí. Zároveň mi ale hrozí, že v ní
nepustím Boha ke slovu. Budu si
také myslet, že se modlitba dá naučit, anebo ještě hůře, že už ji umím
(na rozdíl od ostatních chudáků).
Je-li pro mne modlitba především způsobem, kterým vyjadřuji
svůj vztah k Bohu, bude jedinečná
a kreativní, nespoutaná obavou,
„jak by měla vypadat“, ale vedená
láskou, která nás může pozvednout k netušeným výšinám.
Záměrně ve výše uvedených příkladech používám slovo „především“, protože jsem si vědoma, že
realita je vždy směskou jejich různých podílů. Přesto věřím, že jsme
zváni, abychom dorůstali do svobody dětí Božích a přijímali jeho
pozvání k důvěře a lásce. Následující text se proto bude na modlitbu
dívat právě optikou vztahu.

MODLITBA JAKO
VZTAH

Zkusme se podívat na náš vztah
s Bohem stejně, jako bychom se
dívali na přátelství nebo romantický vztah dvou zamilovaných. Co
tomuto vztahu prospívá a co mu
škodí?
V prvé řadě je důležitý čas. Stačí si
vzpomenout na vlastní zkušenost
s kdysi blízkými vztahy, které pro
nedostatek času k setkávání vyhasly a vyprázdnily se. Najednou jako
by nebylo o čem mluvit, a tak hovor zůstává na povrchní rovině. Jak
by vypadal vztah dvou snoubenců, kdyby se sice společně podíleli
na nejrůznějších činnostech, ale
nenašli si nikdy ani chvilku, aby byli
opravdu pouze jeden pro druhého? Podobně je pravda, že s Bohem
můžeme a máme prožívat všechny
okamžiky našeho dne a že všechna
naše činnost může být modlitbou,
ale právě proto, aby tomu tak mohlo být, potřebujeme chvíle, které
jsou vyhrazené jen pro něj.
Stejně tak je důležité poznávat druhého a ochota měnit svůj pohled
na něj. I náš vztah k Bohu může být
zakalen našimi falešnými představami o něm. Leckdy můžeme cítit
rozpor mezi tím, co o Bohu víme
a říkáme, a tím, jak vztah k němu
(vědomě i podvědomě) prožíváme. Druhá otázka, kterou bychom
si tedy mohli položit, je: „Kdo je pro
mne Bůh?“ Často mluvíme o Boží
lásce. O tom, že nás Bůh miluje
více než kdokoliv na tomto světě.
Opravdu tomu ale věřím? Nebo
je pro mě Bůh sice plnost lásky,
ale přesto zároveň policista, účetní a soudce, který jednou sečte
všechny mé viny a odsoudí mne
ke spravedlivému trestu? Opravdu
Boha miluji, anebo je můj život veden spíše podvědomým strachem
z něj a z toho, že překročím některé
z jeho nařízení?1 Malým testem našeho nastavení může být také naše
asociace při slovech „Buď vůle Tvá“.
Je to spojeno s radostí a pokojem,
anebo naopak spíše pocitem, že

bude znamenat něco bolavého
a tvrdého? Věřím opravdu, že Boží
vůlí je můj život v plnosti?
V každém vztahu je také nezbytná otevřenost a autenticita. Bůh
nepotřebuje moje fráze. Zve mne
k upřímnému dialogu, chce slyšet
o všem, co se ve mně děje, ať to
s sebou nese emoce pozitivní či
negativní. Samozřejmě, On sám to
ví lépe než já. Ale jsem to já, kdo
tyto věci v jeho přítomnosti potřebuje vyslovit.

JAK SE MODLIT?

Jaký je nejlepší způsob modlitby?
Odpověď je jednoduchá: ten, který
mi pomáhá. Určitý způsob modlitby není lepší než jiný, stejně jako
není jeden způsob přebývání s drahým člověkem nadřazený ostatním.
Možností je nepřeberně. Můžu využívat tradiční metody, jako je modlitba růžence, křížové cesty, účasti
na mši sv., breviáře nebo různých
ústních modliteb. Mohu také zůstat
s jediným slovem nebo frází z Písma
a pomalu si je v duchu znovu a znovu opakovat během dne. Můžu jít
na procházku a vnímat Boží přítomnost v přírodě, ročních obdobích
i tvářích lidí, anebo využít svou kreativitu a modlit se tvořením, hudbou, tancem nebo zpěvem. Můžu
si psát duchovní deník anebo využít dostupné stránky na internetu,
které nabízejí vedená zamyšlení
na každý den.2 Podstatné je, aby
mi tato forma pomáhala k autentickému setkání s Bohem, ve kterém
můžu vyjádřit, co prožívám ve svém
životě, a naslouchat jeho slovům.
Zkusme si nyní představit několik
základních typů modlitby, známých
i méně známých, které můžeme
v různých chvílích využívat3:

Lectio divina

Toto tzv. „posvátné čtení“ je několik set let stará metoda modlitby
s Písmem. Obzvláště vhodná je pro
modlitbu žalmů, proroků, apoštolských listů aj. Čtenáři ji pravděpodobně budou znát z různých skupin, které se této modlitbě společně
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věnují, my se ale zkusíme zastavit
u toho, jak je možné se tuto modlitbu modlit v individuální formě.
Začnu tím, že poprosím Boha, aby
mne modlitbou provázel a ukázal
mi, co je důležité pro můj život.
Můžu si potom v poklidu přečíst
celý úryvek (ne příliš dlouhý, ideálně např. v rozsahu liturgických textů na den) a buď se rovnou zastavit
slova či věty, která mne zaujala,
anebo začít od začátku. Čtu text pomalu, s přestávkami a vychutnávám
úsek po úseku, jako když během
oběda nabírám sousto za soustem.
Následuje přirozený proces, cyklus
opakujících se fází. První z nich je
naslouchání srdcem (lectio). Nejprve si úryvek pomalu přečtu, ať
už nahlas, šeptem nebo v duchu.
Nikam nespěchám, není nutné
prorozjímat vše. Když mě zasáhne
nějaké slovo nebo fráze a zdá se, že
má v sobě nějakou chuť, prodlévám
s ní. Tato fáze se přirozeně přesouvá do hluboké reflexe (meditatio)
a slovy a tichem mezi nimi. Nechám
slovo či frázi rezonovat. Opakuji
si je, vychutnávám, vstřebávám je
v sebe, dokud se „chuť“ nezačne
vytrácet. Tato reflexe potom vede
k odpovědi srdce (oratio). Odpovídám modlitbou, slovy ze svého
srdce nebo jen prostorem plným
ticha, spontánních nevyřčených
pocitů, přebývání s Bohem, jako
prodléváme s někým blízkým. Někdy si můžu položit otázky týkající
se rozjímaného úryvku: Proč? Jak?
Kdy? Jak se toto může vztahovat
na mě v tomto okamžiku? Kdykoliv
se zdá, že chvíle dozrála, že jsem určitý úsek textu „vychutnal/a“, vytěžil/a z něj, co bylo možné, pokračuji
v četbě stejným způsobem.
Při tomto způsobu meditace jde
o setrvání u slov, výroků, obrazů
či scén, které se nás samy dotknou
a osloví nás. Jestliže ve mně nějaká
pasáž vyvolala bolest, radost, zlost
nebo útěchu, uvědomím si tyto
pocity. Dovolím si je opravdu prožít a předložím je Bohu. Není třeba
nic vymýšlet, hledat významy či

8

spekulovat. Nesnažím se najít nějaký obecně platný význam toho, co
čtu, nechávám prostě Slovo, aby se
v tuto chvíli dotýkalo mého života.
Nakonec svou modlitbu shrnu, zakončím nějakým závěrečným gestem nebo slovem modlitby.

Imaginativní kontemplace

(modlitba s pomocí představivosti)4
Tento způsob modlitby se stal populárním zejména díky sv. Ignáci z Loyoly, který ji často využívá
ve svých Exerciciích. Dává prostor
Bohu, aby k nám promlouval skrze naši představivost, která je jeho
darem. Pokouším se při ní v duchu
vstoupit do scény z Písma, zejména evangelií, která mi umožní být
součástí dění.
Nejprve si zvolím úryvek a seznámím se s příběhem (několikrát si jej
přečtu), nabídnu Bohu sebe, svůj čas
i představivost. Potom si podle úryvku zkusím představit místo dění, pomyslně zapojím všechny své smysly. Nespěchám, dopřávám si čas
vidět vše, co je kolem, slyšet, cítit
i chutnat. Vstoupím do příběhu, jako
bych v něm právě nyní byl/a. Sleduji, co se děje, naslouchám tomu, co
je řečeno, vnímám, co dělá mé tělo.
Mohu být součástí příběhu jako jedna z jeho postav nebo sám/sama
za sebe. Zkouším vstoupit do kontaktu s ostatními postavami, rozmlouvám s nimi, naslouchám tomu,
co říkají mně nebo ostatním. Přitom
jsem tak pasivní, jak jen to jde. Nechávám příběh přirozeně se rozvíjet
před mýma očima. Nezáleží na tom,
zda znám přesně realitu tehdejší
doby. Můžu si jej představovat v současnosti nebo před 2000 lety. Můžu
zjistit, že se v něm objevují lidé, které znám. Může se dál rozvíjet a začít žít svým životem. To je v pořádku, důvěřuji Bohu. Všechno lidské je
vhodným materiálem pro modlitbu.
Po skončení příběhu můžu ve své
představivosti zkusit sám/sama hovořit s Ježíšem nebo některou z postav. Vše zakončím formální modlitbou, např. „Otče náš“.

Po ukončení modlitby je vhodné
provést krátkou reflexi, ohlédnutí se za jejím průběhem: Jak jsem
reagoval/a, jak jsem se cítil/a? Říká
to něco o mně, o způsobu, jakým
pohlížím na druhé nebo na Boha?
Překvapilo mě něco? Je zde něco,
co potřebuje uzdravení? Je zde
něco, za co bych se měl/a dále
modlit?

Examen

(reflexe dne, zpytování vědomí)5
V této modlitbě se v Boží přítomnosti ohlížím za uplynulým dnem.
Hledám, jak byl Bůh přítomen
v každodenních událostech mého
života, a ptám se, kam mne skrze
to vše vede. Tuto modlitbu si pochopitelně mohu uzpůsobit podle
svých potřeb, zde je však několik
kroků, které mi v ní mohou pomoci:
Prosba o světlo: Uvědomím si, že
jsem v Boží přítomnosti. Prosím
Boha, aby mne vedl touto modlitbou a ukázal mi, co z toho všeho,
co dnešní den přinesl, je to důležité pro můj život, a pomohl mi
tomu porozumět.
Vděčnost: Každý den mi Bůh nespočetnými způsoby dává najevo, jak
mu na mně záleží. Jak by vypadal
můj život, kdybych to všechno dokázal/a vidět? Proto se učím vděčnosti, rozpomínám se na vše dobré,
co se dnes stalo, věci všední i hlubší, a děkuji za ně Bohu. Nespěchám.
Věnuji tomuto kroku tolik času, kolik si mé srdce žádá, bez obavy, zda
stihnu ostatní části.
Reflexe dne: Zpětně procházím
v duchu svůj den od probuzení
až do této chvíle, úsek za úsekem,
hodinu po hodině. Uvědomuji si
klíčové pocity a myšlenky s nimi
spojené. Za co z dnešního dne cítím největší vděčnost? Která chvíle
byla mým setkáním s Bohem života, momentem, který mne vnitřně naplnil, ve kterém mi byl Bůh
blízko? Znovu si ji vnitřně prožiji,
rozmlouvám o ní s Bohem. Vede
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mne skrze to někam? Uvědomím
si také, co mi dnes naopak život
nejvíc bralo. Kdy mi bylo těžko, kdy
na mne doléhal smutek a pocit odtrženosti od sebe sama i od Boha?
Nehodnotím se, neposuzuji. Svěřuji to Bohu a prosím, aby i do toho
vstoupil. Vzpomínám, jak jsem se
v té chvíli zachoval/a. Prosil/a jsem
Boha o pomoc? Dokážu vystopovat, co bylo spouštěcím momentem tohoto stavu?
Prosba o odpuštění: Až potom,
co jsem se zakotvil/a v Boží lásce a konkrétně si ji připomněl/a,
můžu se podívat i na svůj stín.
Nejde o to, najít v uplynulém dni
za každou cenu něco negativního.
Možná však, právě ve světle Boží
lásky, uvidím něco, čeho je mi líto,
čím jsem tuto lásku zranil/a. Stejně jako u druhého kroku se jedná
o konkrétní věci, skutky, myšlenky.
Pokud si tedy uvědomím něco,
za co chci dnes říci „Promiň“, svěřuji to Bohu s hlubokou důvěrou
v jeho bezpodmínečnou lásku.

Příprava na zítřek: Co mne zítra čeká?
Něco, z čeho mám obavy, nebo naopak něco, na co se těším? V této
chvíli mám možnost o tom všem
mluvit s Bohem a pozvat jej do toho.
O co, třeba i ve světle tohoto zamyšlení, prosím pro zítřejší den?

Modlitba usebrání

Tento způsob modlitby je založen
na usebrané pozornosti a může být
vhodný např. pro modlitbu před
Nejsvětější svátostí, ale i jiné chvíle
ztišení. Jsem s Bohem, který mne
nekonečně miluje. Nedělám nic jiného, než že se soustředím na něj,
že mu s pokorou a láskou podávám své srdce. Toužím po něm, ne
po jeho darech. Snažím se na vše
ostatní zapomenout. Na začátku
modlitby se ztiším, s vírou a láskou
zaměřím na Boha, který přebývá
v hloubce mého bytí. Poté si mohu
zvolit nějaké kratičké slovo (např.
Pán, Bože, láska), které vyjadřuje
mou odpověď, touhu mého srdce. Opakuji je, nechávám jej proniknout hluboko do sebe. Dávám

stranou rozum, nesnažím se ono
slovo rozebírat. Používám jej, aby
mne zakotvilo v Boží přítomnosti. Kdykoliv se mé myšlenky stočí
na cokoliv jiného, vrátím se ke svému slovu.

MODLITBA PŘED
NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTÍ

Vraťme se na závěr alespoň kratičce k modlitbě před Nejsvětější svátostí, k níž nás Rok eucharistie zve.
Předchozí odstavce nabídly různé
způsoby modlitby, které nám při
ní mohou posloužit, ale forma samotná není to podstatné. Hlavní
je, že jsem s Ježíšem. Mluvím s ním
o všem, co se děje, předkládám mu
své bolesti, strachy, problémy, radosti i naděje. Anebo s ním jen mlčky jsem. V našem duchovním životě
jsou chvíle, kdy v modlitbě potřebujeme nějakou strukturu a formu.
Jsou ale i chvíle, kdy se Bůh sám dotýká naší duše a slova i myšlenky se
stávají nadbytečnými. Bůh je ten,
který přichází první. Zjevuje nám
svou lásku, která se nám dává až
do krajnosti. Nemohu si ji zasloužit.
Můžu ji jen opětovat. A tak mohu
jen tak zůstat v tichu, nechat Boha,
aby na mne hleděl svým milujícím
pohledem, a nechat své srdce, aby
mu odpovídalo…
V prostém mlčení
setkává se můj pohled
s Tvým.
K čemu slova,
když já jsem,
Ty jsi
a tento okamžik dýchá
naší přítomností?

Foto: Petr Zatloukal | Člověk a víra
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Více viz např. Frielingsdorf, K., Falešné představy
o Bohu, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří
2010, 2. vyd., nebo Linn D., S. a M., Good goats:
Healing our image of God, Paulist Press, Mahwah/
New York 1993.
Např. www.pray-as-you-go.co.uk nebo http://www.
modlitba.net/
Podrobněji jsou tyto způsoby shrnuty např. na http://
rad.katolik.cz/sdj/index.php?q=modlitba
Více viz Gallagher, T. M., Meditation and Contemplation: An Ignatian Guide to Praying with Scripture,
The Crossroad Publishing Company, New York 2008.
Více viz Gallagher, T. M., The Examen Prayer, The
Crossroad Publishing Company, New York 2006.
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text: Papež František před polední modlitbou Anděl Páně, nám. sv. Petra, 16. 8. 2015 |
Česká sekce RV | Přeložil Milan Glaser

Během těchto nedělí nám liturgie předkládá z Janova
evangelia Ježíšovu řeč o Chlebu života, kterým je on
sám a který je také svátostí eucharistie. Dnešní úryvek
(Jan 6,51-58) podává poslední část této řeči, jež je určena lidem, kteří se pohoršovali nad Ježíšovými slovy:
„Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho
vzkřísím v poslední den“ (Jan 6,54). Údiv posluchačů je
pochopitelný. Ježíš totiž používá typicky prorocký styl,
aby v lidech – i v nás – vyvolal otázky a přiměl k rozhodnutí. Nejprve otázky: co znamená „jíst Ježíšovo tělo a pít
jeho krev“? Jde o obraz, slovní obrat či symbol, anebo to
znamená něco reálného? Odpovědi je třeba se dobrat
nahlédnutím toho, co se dělo v Ježíšově srdci, když lámal
chléb pro hladovějící zástup. Ježíš věděl, že pro nás bude
muset zemřít na kříži, a ztotožnil se s tímto lámaným
a rozdávaným chlebem, který se pro něho stal „znamením“ oběti, která jej čekala. Tento proces vrcholí v Poslední večeři, kde se chléb a víno reálně staly jeho Tělem
a jeho Krví. Eucharistii nám Ježíš zanechal za přesným
účelem, totiž abychom byli jedno s ním. Říká přece: „Kdo
jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm“
(Jan 6,56). Je to zůstávání Ježíše v nás a nás v Ježíši. Přijímání je asimilace, požíváme jej a stáváme se jím. Vyžaduje to však naše přitakání, naše přilnutí víry.
Někdy lze v souvislosti se mší slýchat námitku: „K čemu
mše? Zajdu do kostela, když to cítím, anebo se pomodlím
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sám.“ Eucharistie však není soukromou modlitbou nebo
hezkou duchovní zkušeností, není pouhou vzpomínkou na to, co Ježíš učinil při Poslední večeři. Abychom si
dobře rozuměli, říkáme, že eucharistie je „památkou“ čili
gestem, které uskutečňuje a zpřítomňuje událost smrti
a vzkříšení Ježíše, chléb je skutečně jeho Tělem daným
za nás a víno je skutečně jeho Krví za nás prolitou.
Eucharistie je sám Ježíš, který se nám cele dává. Sytit se
jím a přebývat v něm skrze eucharistické přijímání, konané s vírou, přetváří náš život a proměňuje na dar určený
Bohu i lidem. Sytit se tímto Chlebem života znamená
uvádět se do souladu s Kristovým srdcem, asimilovat
jeho rozhodnutí, jeho myšlení, jeho jednání. Znamená
vstoupit do dynamismu lásky a stát se lidmi pokoje, lidmi
odpuštění a solidárního sdílení. Totéž dělal Ježíš.
Ježíš končí svoji řeč těmito slovy:„Kdo jí tento chléb, bude
žít navěky“ (Jan 6,58). Ano, žít v tomto reálném společenství s Ježíšem na této zemi nás převádí ze smrti do života.
Právě tímto společenstvím s Ježíšem začíná nebe.
A v nebi nás již očekává Maria, naše Matka. Toto tajemství jsme slavili včera. Ona ať nám vyprošuje milost neustále se sytit Ježíšem, Chlebem života.

Foto: L‘Osservatore Romano | news.va

PETR NAŠICH DNŮ

V SOULADU S KRISTOVÝM
SRDCEM
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Eucharistia je náš nezaslúžený a nevyčísliteľný poklad.
text: Dariusz Żuk-Olszewski, PhD.
V posledných týždňoch sa téma Eucharistie dostala na titulné stránky
svetových sekulárnych denníkov. Paradoxne na stránky denníkov, ktoré
o duchovné otázky zväčša prejavujú
pramálo záujmu a ich jediným informovaním o dianí vo svete kresťanstva sú vďačne komentované a patrične prifarbované šťavnaté správy
o škandáloch z cirkevného prostredia. Dôvodom, prečo sa na stránky
sekulárnej tlače či do sekulárnych
elektronických médií dostala téma
Eucharistie, bolo tak veľmi proklamované „právo na sväté prijímanie“
u osôb žijúcich v druhých, tretích či
ďalších civilných zväzkoch po rozpade ich pred Bohom spečateného
právoplatného manželstva. Určite
u liberálnych novinárov v náhlom
záujme o Eucharistiu nemožno hľadať duchovnú motiváciu. Môžeme
v ňom ale nájsť aj niečo pozitívne?

síce nechápem, ale nad ňou žasnem.
Máte svojho Boha blízko seba, v tej
malej „lepioške“. (Pre vysvetlenie,
„lepioška“ je v strednej Ázii hojne
rozšírený druh chleba v podobe
chlebovej placky pečenej v hlinenej
vonkajšej peci). Viete, aké obrovské
bohatstvo máte?“

Pri písaní týchto riadkov som si spomenul na istú udalosť spred niekoľkých rokov. Pracoval som vtedy
v moslimskom Kirgizstane ako koordinátor humanitárneho projektu.
V tejto horskej krajine katolíci tvoria
iba nepatrnú hŕstku niekoľko sto ľudí
z takmer päťmiliónovej populácie.
Po svätej omši v rodinnom dome
neďaleko najväčšieho ťanšanského
jazera Issyk-Kul, miestnych obyvateľov, ktorí žijú v stave extrémnej
chudoby, ošetroval náš lekár. Prišlo
taktiež mnoho moslimov. A vtedy
sa nám prihovorila istá asi 60-ročná
žena slovami: „Musím vám to povedať. Som moslimka, hoci som bola
vychovávaná v ateistickom Sovietskom zväze, takmer bez viery. Vám
katolíkom i pravoslávnym závidím
jedno. Môžete Bohu priniesť to, čo
Vám zaťažuje svedomie, vyspovedať
sa a pocítiť obrovskú úľavu. To my,
moslimovia, nemáme. A závidím
vám ešte jednu ohromnú vec, ktorú

Žena, ktorá nebola kresťanka a ktorá
mala iba základnú a veľmi vzdialenú
predstavu o kresťanských pravdách
viery, žena ktorá bola vychovávaná
k tomu, aby kresťanstvo vnímala
minimálne opatrne, mi predniesla
azda najhlbšiu prednášku o veľkosti
Eucharistie, akú som v živote počul.
Sv. Terézia z Avily sa o veľkosti Eucharistie vyjadrila takto: „Keby ľudia poznali hodnotu Eucharistie, poriadkové služby by museli riadiť masy ľudí
pri vstupoch do kostolov.“
Skúsme teda uvažovať a žasnúť nad
nevyčísliteľnou cenou pokladu Eucharistie, pokladu živej a skutočnej
prítomnosti Božieho Syna medzi
nami v hmote, ktorú berieme každodenne do rúk a ktorú pokladáme
za najobyčajnejšiu súčasť nášho každodenného pokrmu. Veď Eucharistia
je náš nezaslúžený a nevyčísliteľný
poklad.

Foto: MKucova | iStockphoto.com

Som presvedčený, že áno. Tento záujem môže byť pre nás výzvou, aby
sme sa hlbšie zamysleli nad skutočným stavom našej úcty k tomuto
najväčšiemu daru, ktorý Ježiš Kristus
svojej Cirkvi zanechal. Tieto diskusie
možno nanovo otvorili prehliadanú
otázku, ako je to s úctou k Eucharistii
medzi tradične katolíckymi národmi
Európy. Je pre nás Eucharistia stále

tým Nebeským Chlebom, ktorý nám
dáva Boh ako prejav svojej neustálej prítomnosti medzi svojím ľudom
a posilu v ťažkých časoch, alebo je
len tou príslovečnou „oplátkou“, na
ktorú jednoducho „máme právo“, ako
sa nám to snaží nahovoriť rétorika západného konzumného kresťana?
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VIETE, AKÉ OBROVSKÉ
BOHATSTVO MÁTE?
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ROZHOVOR

V BLÍZKOSTI
TOHO, KDO
MĚ MÁ RÁD
Rozhovor s otcem biskupem Mons.
ThLic. Vojtěchem Cikrlem o eucharistii
otázky klade: Jitka Navrátilová, Ph.D.

Na začátku bych řekl, že je těžké vracet se ke vzpomínkám z dětství a neprojektovat do nich něco pozdějšího.
Jsem přesvědčený, že v dětství bylo pro mne nejdůležitější, jaký vztah k Bohu měli lidé, kteří mě obklopovali.
Vrůstal jsem do jejich vztahu k Ježíši Kristu a později
do jejich vztahu k jeho tajemnému tělu a krvi. To základní
byl vždy vztah k Bohu, k Pánu Ježíši. I při prvním svatém
přijímání jsem přijímal Pána Ježíše. Pan kaplan, který nás
připravoval, donesl nekonsekrované hostie, abychom je
okusili, a vysvětlil nám rozdíl mezi nimi a těmi, které budeme přijímat v kostele. Zpětně to považuji za moudré,
že jsme nepřijímali „eucharistii“, ale Pána Ježíše. Teprve
později, během ministrování a dospívání, jsem vnímal při
nedělních odpoledních požehnáních i průvodech Božího
těla vztah kněze i ostatních lidí k tomu, koho obsahovala
monstrance, což rozvíjelo můj vztah k eucharistii.
Změnil tento vztah něco ve Vašem životě?
Všechno.
Svatý Jan Maria Vianney vyprávěl o adoraci jistého sedláka z Arsu, který trávil hodiny v kostele se
zrakem upřeným na svatostánek. Na dotaz sv. faráře arského, co celý ten čas dělá, sedlák odpovídá:
„Nic. Já se dívám na něho a on se dívá na mne.“ Co
pro Vás osobně znamená toto patření na Pána?
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Foto: Zdeněk Poruba | Člověk a víra

Letošní rok naše církev upírá svou pozornost k eucharistickému Ježíši. Pamatujete si na své první
chvíle, kdy jste objevil blízkou přítomnost Krista
v eucharistii? Jak se u Vás rozvíjel tento vztah?

mám dělat, a také ve chvílích, kdy chci děkovat a přidávat se ke chválám po vzoru žalmů. A samozřejmě
ve chvílích, kdy toužím být s Bohem.
Ve své publikaci Eucharistie hovoříte o eucharistické
kontemplaci jako o cestě, kterou se přechází od přijetí Krista ve mši svaté k následování Krista ve vlastním
životě. Na co se má připravit ten, kdo se chce vydat
na tuto cestu, a s jakými milostmi může počítat?
Život s Bohem je vždy dobrodružstvím. A ten, kdo
Pána pustí do svého života, kdo se vydá na cestu
s ním, může vždy počítat s radostí, s důvěrným společenstvím a pokojem. A na druhé straně také s přijímáním obtížných úkolů svého povolání.
Co byste doporučil tomu, kdo zatím nemá zkušenost s přebýváním s eucharistickým Ježíšem? Jak
by měl začít? Co mu může pomoci vytvořit si osobní vztah k Ježíši skrytému v eucharistii?

Adorace přináší ztišení v každodenním shonu, uklidnění v blízkosti někoho, o kom vím, že mě má rád. Zároveň
i zneklidnění, jestli zaujímám postoje, které se mu líbí.

Na podobné otázky je stále platná tradiční odpověď:
Život z víry, modlitba, svátosti, společenství a příklad
ostatních věřících.

V jakých situacích se nejčastěji utíkáte před svatostánek?

Jste velký přítel mladých. Jak blízko či daleko mají
mladí lidé k adoraci?

Před svatostánek se snažím přicházet ve všech situacích, kdy je to možné. V těžkých chvílích, kdy nevím, co

Vztah dnešních mladých lidí k adoraci je překvapivě
bližší, než jsme měli ve svém mládí my. Obdivuji jejich

Foto: Člověk a víra
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víru, protože bez ní není adorace možná. Přispívají k tomu také společná setkání, množství vhodných
písní, a také rozhodnutí být tu chvíli off-line vzhledem
k pozemským sítím.
A co děti? Kdy si myslíte, že je ten správný okamžik, aby je rodiče přivedli ke svatostánku?
Už dlouho před jejich narozením.
Jan Pavel II. ve své encyklice Ecclesia de eucharistia hovoří o tom, že církev žije z eucharistie. Co pro
Vás osobně tato slova znamenají ve vztahu k Vašemu biskupskému úřadu?
Život z eucharistie je základ, bez něhož není možné
brát žádné poslání v církvi, ani to biskupské, jako službu, tedy život pro druhé.
V letošním roce hostí Vaše diecéze Národní eucharistický kongres. V čem spatřujete hlavní přínos
tohoto kongresu pro naši společnost?
Poselství kongresu spatřuji ve sdělení, kterým poukazujeme na střed naší víry. Sdělení hledajícím, že tento
střed není materiální, ale duchovní.
Otče biskupe, děkuji Vám za rozhovor a za náš časopis Vám přejeme hodně Božího požehnání do
Vaší služby.

DÍKŮVZDÁNÍ
Vždy, když mluvím o eucharistii, vnímám
hloubku, intimitu a křehkost tohoto tématu.
Měl bych vlastně svědčit o své lásce, o vnitřních
pohnutkách svého života, měl bych odkrývat
svůj vztah k tomu, kdo mě má nesmírně rád,
koho nosím hluboko v srdci a kdo ke mně mnoha způsoby přichází. Možná mi budete rozumět
– asi by vám to taky šlo těžko...
Eucharistie, česky díkůvzdání, je nekonečným
tajemstvím. Je realitou světa, v němž žijeme,
i nekonečným prostorem vesmíru, který v nás
budí úžas a vybízí k objevování.
Eucharistie je dar, v němž nám Ježíš Kristus
odevzdává sám sebe. Eucharistie je událost
zpřítomňovaná slavením liturgie, ale zároveň
je jednou ze sedmi svátostí, kterou přijímáme
jako pokrm. Cílem eucharistie je naše proměnění, abychom se s Kristem stávali jedno tělo
a jeden duch.
Vojtěch Cikrle: Eucharistie. Karmelitánské nakladatelství,
Kostelní Vydří 2007, s. 7.
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OKAMŽIKY LÁSKY
text: Agnieszka Bugała | Niedziela 19. 11. 2012 | překlad Mgr. Maria Možná
Pro toho, kdo nevěří v Boha, je adorování Ježíše v Nejsvětější svátosti nesmysl. Ticho, klid, nic se neděje.
Lidé se sklopenými hlavami, shrbení, smutní, schoulení do sebe. Setrvávají před pozlacenou monstrancí
s kouskem bílého chleba uvnitř. O co tady jde?

ADORACE NENÍ
VÝMYSLEM PANA
FARÁŘE

Adorace eucharistického Krista se
v církvi praktikuje po mnoho století. Její kořeny sahají k prvokřesťanské praxi přechovávání Kristova
těla kvůli nemocným. Následující
etapou bylo delší pozvedání hostie během sloužení mše svaté, odkud byl již jen krůček k tomu, že se
objevila monstrance. K rozvoji eucharistického kultu přispěl zvláště
Tridentský koncil, který v dokumentu z roku 1551 doporučil veřejnou adoraci s průvodem mimo zdi
kostela.

JÁ SE DÍVÁM NA NĚHO,
ON SE DÍVÁ NA MĚ

Svatý otec Jan Pavel II. říkal, že
veškeré zlo na světě by mohlo být
poraženo skrze ohromnou moc
nepřetržité eucharistické adorace.

14

Jednou z jeho prvních iniciativ
po atentátu v roce 1981 bylo ustanovení každodenní adorace v bazilice sv. Petra.
Když psal kazatel papežského
domu otec Raniero Cantalamessa o eucharistické kontemplaci,
připomínal mnoho duchovních
mistrů a jejich pokusy definovat,
co kontemplace eucharistie je.
Hugo ze Svatého Viktora říká, že
je to „svobodný, pronikavý a nehybný pohled“. Svatý Bonaventura nazývá kontemplaci „citovým
pohledem na Boha“. Sv. Jan Maria
Vianney vypráví o kontemplaci
vesničana z Arsu, který trávil celé
hodiny v kostele nehybný, se zrakem upřeným na svatostánek.
Na otázku svatého probošta, co
zde celý den dělá, odpověděl: „Nic,
já se dívám na něho a on se dívá
na mě.“

ZTRACENÝ ČAS

Mnoho lidí praktikuje systematickou eucharistickou adoraci. Přicházejí, vstupují do adorační kaple, usedají do lavic a nic nedělají.
Když by je pozoroval někdo neznalý věci, mohl by si myslet, že jen
ztrácejí čas. Mohli by se vrátit dřív
domů. Mohli by jít později do práce. Za čtvrt hodiny by mohli přečíst
několik stránek zajímavé četby,
avšak oni si zvolili setkání se skrytým a neviditelným Bohem v eucharistii. Dává jim to něco? Hans
von Balthasar, jeden z největších
teologů naší doby a zároveň člověk oddaný kontemplaci, říká, že
tajemství adorace patří Bohu a ne
nám.
Ptám se jedné paní u adorační kaple: „Jak často sem chodíte?“ „Každý
den,“ říká. „Ale proč?“ „Protože mu
toho mám tolik co říct...“
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PROČ TO MÁ
HODNOTU?

Mnoho kněží dosvědčuje, že od té
doby, co ustanovili ve svých farnostech stálou adoraci, se věci
začaly měnit. Poklesla kriminalita.
Satan je vyhnán z každého místa,
kde je Kristus v Nejsvětější svátosti nepřetržitě adorován. Je třeba
už konečně uvěřit tomu, že Ježíš
v hostii je Pán, který vyhání démony a má nekonečně větší sílu, než
všechny armády na zemi.

SLADKÉ PLODY
KRÁTKÝCH SETKÁNÍ

Prvním plodem adorace v životě je vzrůst nadpřirozené víry.
Abychom mohli adorovat, musíme učinit úkon víry. V eucharistii Pána necítíme, ani nevidíme.
K tomu, abychom adorovali bílý
kulatý kousek chleba, musíme
opravdu stavět na slově Krista, které je pravdivé a neklame
nás, když říká: „To je mé tělo“
(Mt 26,26). Potom se dějí zázraky – sladké plody těch tichých
setkání. Matka Tereza mnohokrát svědčila o zázračné moci
adorace: „Jestli chcete mít nová
povolání do vašich společenství,“
říkala, „ustanovte každodenní
adoraci.“ Od té doby, kdy to misionářky lásky udělaly, počet
jejich povolání se zdvojnásobil.
Ale ne vždy jsme k tomu ochotni. Vymlouváme se na místní
problémy: lidi to nezajímá, necítí potřebu, nemáme jak zajistit
službu hlídání u Nejsvětější svátosti a tak dále...
Kristus, který se nám zanechal
v chlebě, je na nás velmi závislý tím
způsobem, že v eucharistii nemůže
sám přijít k lidem, pokud ho nepřinese kněz. Mluvíme o pastoračních těžkostech, naříkáme na rozvody, nedostatek povolání, potíže
s mládeží, nedostatečné zapojení
farníků... A možná je záchrana
na dosah ruky? Možná, že častější
adorace Nejsvětější svátosti ve farnostech je zbraň proti bujícímu zlu
a slabosti ducha.

KRÁL PAŘÍŽE

Hostie nikdy nebyla chtěná a chápaná. Ale přesto, že se ve Francii v době
osvícenství šířil odpor k církvi a víře,
hnutí eucharistické adorace zasahovalo stále více kostelů a farností.
Sv. Alfons Liguori ve své diecézi
ustanovil, aby se každý večer konal
výstav Nejsvětější svátosti. Později,
když se Ježíš zjevil sv. Markétě Marii
Alacoque, ukázal právě na své srdce
hořící nekonečnou láskou. A byl to
Ježíš, který ji naučil modlit se „svatou hodinku“, jejíž podstatou byla
smírná adorace konaná v noci ze
čtvrtka na pátek. Ve stejném duchu
lásky byla o sto let později postavena Bazilika Nejsvětějšího Srdce
Ježíšova na pařížském Montmartru.
Dodnes v ní od roku 1885 nepřetržitě – ve dne v noci – probíhá adorace
Krista v Nejsvětější svátosti. Nad
Paříží, městem kontrastů, tavícím
kotli mnoha kultur, se v nejvyšší
kopuli ve výšce 79 metrů v obří
monstranci bělá hostie – živý Bůh.
Po Eiffelovce je Kristus nejvyšším
bodem ve městě.

NA ČEM JE TO
ZALOŽENO, KDYŽ ON
MLČÍ?

„Kontemplovat, to znamená intuitivně se soustředit na Boží existenci,“ říká otec Cantalamessa, „a radovat se z její přítomnosti.“ „Vždy jsou
zde dva pohledy, které se navzájem
setkávají: náš pohled na Boha a Boží
pohled na nás. Pokud náš pohled
časem zeslábne a ztrácí na intenzitě, Boží pohled nezeslábne nikdy.
Eucharistická kontemplace je někdy obyčejným přebýváním s Ježíšem, přebýváním v dosahu jeho pohledu, čímž dáváme i jemu radost
z toho, že on může kontemplovat
nás. Protože ačkoliv jsme nic neznamenající a hříšná stvoření, jsme
plodem jeho utrpení, jsme těmi,
za které on položil život,“ dodává
o. Cantalamessa.
V adoraci se nachází tajemství setkání se s Bohem. A pro každého
člověka je to setkání jiné. V každém
srdci se Bůh zjevuje jinak.

MILUJÍCÍ OČI

Zamilovaní sedí spolu na pohovce, na podlaze v rohu pokoje, na lavičce v parku, často nic nedělají, jenom se dívají do očí. Ostatně známe větu: „Viděls, jak se na ni dívá?“
A víme, že to znamená, že ji miluje.
Adorace je takovým hleděním
dvou zamilovaných. Jednoho –
k šílenství, až na kříž. A druhého,
který ještě snad ani neumí milovat,
ale dovoluje tomu prvnímu, aby se
na něho díval.
Adorace není jen vystavením Nejsvětější svátosti, ona je také vystavením celého člověka Božímu
pohledu. A copak pohled Někoho,
kdo tolik miluje, nehojí všechny
bolístky? Neléčí všechna zranění?

ROZMLUVY PŘED
SVATOSTÁNKEM

Malý chlapeček zatahal za rukáv
ženu, která se chtěla modlit, a zeptal se: „Mami, a není Pánu Bohu
v tom zlatém domečku zima?“
Dnes bychom se mohli zeptat:
„A není tomu Pánu Bohu, který tolik miluje, smutno, když musí dlouho čekat na člověka ve svatostáncích našich prázdných kostelů?“
Pokud ses ještě nikdy nepokusil
setkat s Bohem při adoraci a pokud se ti monstrance a hostie vybavují pouze ve spojení s procesím
na Boží tělo, je tato nabídka pro
tebe: Přijď, nemusí to být každý
den, nemusí to být hned na hodinu, nemusíš přijít jen v dobré
náladě. Přijď takový, jaký jsi. Zítra po práci. Nebo ráno, až budeš
po cestě míjet kostel. Vejdi dovnitř.
Poklekni před svatostánkem, podívej se do svého srdce a řekni: On se
na mě teď dívá. A já jsem se zase
pohádal s manželkou, zapomněl
jsem zaplatit účty, v práci nezvládám termíny, děti mě rozčilují a nemám s nimi trpělivost. Je mi těžko,
je mi zle, ale On se na mě dívá. Miluje mě. Teď.
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ČTVRTHODINKA PŘED
NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTÍ

Úryvky z textu svatého Antonína Marie Clareta (1807–1870).
Autor v nich nechává mluvit Ježíše ke čtenáři jako učitele duchovního života.
Není nutné mnoho vědět, aby ses
mi líbil – stačí, že mě velmi miluješ. Takže zde se mnou mluv tak,
jako bys mluvil se svým nejlepším
přítelem.
Chceš mě za někoho o něco prosit?
Řekni mi jeho jméno a potom mi
pověz, co chceš, abych teď pro
něho udělal. Vypros si mnoho – neváhej prosit. Mluv ke mně jednoduše a upřímně o chudých, které
chceš utěšovat, o nemocných, které vidíš trpět, o zbloudilých, které
toužíš vrátit na správnou cestu.
Řekni mi o každém alespoň slovo.
A potřebuješ nějakou milost pro
sebe?
Jestli chceš, napiš mi něco jako listinu se vším, co potřebuješ. Přijď
a přečti ji v mé přítomnosti. Řekni
mi otevřeně, že jsi snad pyšný, sobecký, nestálý, nedbalý... a potom
mě popros, abych ti přišel na pomoc, zbavil tě toho všeho s větším
nebo menším úsilím, tak jak chceš.
Nestyď se! Je mnoho spravedlivých, mnoho svatých v nebi, kteří
měli přesně ty stejné chyby. Ale
oni se pokorně modlili... a později
se od hříchů osvobodili.
A neváhej také prosit o své zdraví,
jakož o šťastné dokončení své práce, obchodů nebo studií. To vše ti
mohu dát a také dám. A přeji si,
abys mě o to prosil, jestliže to není
proti tvojí svatosti, ale pro ni a její
podporu. Co potřebuješ zrovna
dnes? Co pro tebe mohu udělat?
Kdybys věděl, jak moc si přeji ti
pomoci!
Máš právě nějaký plán?
Vyprávěj mi ho. Čím se zabýváš?
Na co myslíš? Co si přeješ? Co
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mohu udělat pro tvého bratra, co
pro tvoji sestru, pro tvé přátele, pro
tvou rodinu, pro tvé představené?
Co pro ně chceš udělat? A co já:
Nepřeješ si, abych byl veleben?
Nechtěl bys udělat něco dobrého
pro své přátele, které máš velmi
rád a kteří možná žijí bez myšlenky na mě? Řekni mi: Co budí dnes
hlavně tvoji pozornost? Co si toužebně přeješ? Co děláš pro to, abys
toho docílil?
Řekni mi, když se ti něco nepovede, a já ti povím důvod tvého neúspěchu. Nechceš si mě získat pro
sebe? Jsem Pán srdcí, a s mírným
násilím je přivedu tam, kam chci,
aniž bych narušil jejich volnost.
Cítíš se snad smutný, nebo máš
špatnou náladu?
Pověz mi podrobně, proč jsi smutný. Kdo tě zranil? Kdo urazil tvoji
sebelásku? Kdo tebou opovrhoval?
Řekni mi všechno, a brzy se dostaneš tak daleko, že mi řekneš, že
podle mého příkladu všechno odpustíš, všechno zapomeneš. Jako
odplatu přijmeš moje utěšující požehnání.
Máš strach? Cítíš ve své duši neurčitou zádumčivost, která je sice
neoprávněná, ale přesto ti nepřestává rozdírat srdce? Vrhni se
do náruče mé prozřetelnosti! Jsem
u tebe, na tvé straně. Vidím všechno, slyším všechno a ani na okamžik tě neopustím.
Cítíš odpor u lidí, kteří tě dříve měli
rádi, kteří na tebe teď zapomněli
a oddálili se od tebe, a to bez nejmenšího důvodu? Pros za ně, a já je
přivedu zpět na tvou stranu, jestliže nebudou překážkou na cestě
k tvojí svatosti.

Nechceš mi sdělit nějakou radost?
Proč se mi nesvěříš, jsem přece tvůj
přítel... Pověz mi, co od poslední
návštěvy u mne potěšilo tvoje srdce, co tě rozesmálo? Třeba jsi zažil
příjemné překvapení. Možná, že
jsi obdržel radostné zprávy, dopis,
znamení náklonnosti.
Možná, že jsi překonal nějakou těžkost a dostal ses z beznadějné situace. To vše je moje zásluha. Jednoduše mi řekni: Děkuji, můj Otče.
Nechceš mi něco slíbit?
Čtu si v hlubině tvého srdce. Člověk
se dá lehce oklamat, ale Bůh ne.
Takže se mnou mluv zcela upřímně. Rozhodl jsi se už nehřešit, zříci
se věci, která ti škodí, nečíst knihu,
která dráždila tvou představivost,
nestýkat se s člověkem, který zmátl mír tvé duše? Budeš k člověku,
na kterého ses dosud díval jako
na nepřítele a který tebou opovrhl,
zase mírný, laskavý a ochotný?
Dobře, běž zase zpět ke svému obvyklému zaměstnání. Ke své práci,
ke své rodině, ke svému studiu.
Ale nezapomeň na čtvrthodinku,
kterou jsme zde oba strávili. Zachovej si, pokud je to možné, mlčení, skromnost, vnitřní koncentraci a lásku k bližnímu. Miluj mou
Matku, která je také Matkou tvojí.
A přijď zase se srdcem, které je ještě více naplněno láskou a které se
ještě více obětovalo mému duchu.
Potom najdeš v mém srdci každý
den novou lásku, nové dobrodiní,
nové útěchy.
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text: kněz exorcista P. M. Olszewski1 | Překlad Mgr. Maria Možná
Dovolte, abych vám pověděl příběh, který si ponesu
celým životem. Pokud mluvíme o Ježíši přítomném
v Nejsvětější svátosti a o pochybnostech, zda tam doopravdy reálně přebývá, tak během jednoho exorcismu jsem se přesvědčil, že tam skutečně přítomen je,
a to s velkou mocí.
V rituále většího exorcismu základním textem evangelia, které exorcista používá během modlitby, není ten,
který popisuje, jak Ježíš vyhání zlé duchy, ale ten, kde
se říká, že Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.
To je základ evangelia.
Jednou jsem ten úryvek evangelia četl během modlitby a zlý duch se začal vysmívat a křičet: „To není pravda. Nazaretský vás ošidil. On neexistuje. Zabili ho a vy
v to, hlupáci, věříte.“ A protože jsem původem horal
a temperamentem cholerik, strašně jsem se rozčílil, vyšel jsem z toho pokoje, kde jsme se modlili, šel
jsem do kaple, otevřel svatostánek a řekl jsem: „Pojď,
Pane Ježíši, musíme zařídit jednu věc.“ Vzal jsem Pána
Ježíše do ruky, to znamená kousek chleba, kousek
toho nesmyslu v očích světa. Vrátil jsem se do toho
pokoje a držel jsem ten kousek chleba nad osobou,
nad kterou jsme se modlili, a řekl jsem: „SLOVO SE

STALO TĚLEM A PŘEBÝVALO MEZI NÁMI.“ Zlý duch
začal křičet: „Vezmi odtud toho Nazaretského!“ A já
říkám: „Hola hola! No tak si to vyjasněme. On existuje,
nebo neexistuje? „No existuje, existuje, jenom ho odnes, protože to nevydržím!“

SVĚDECTVÍ

ODNES TOHO NAZARETSKÉHO

Samozřejmě, že jsem ho neodnesl… a zlý duch to nevydržel.
Všimněme si, svět říká: „Ano, Ježíš z Nazareta žil, existoval, ale jste nenormální, když věříte, že on žije i nadále.
A ještě k tomu v chlebě a víně.“ Nejednou lidé žertují,
když tvrdíme, že Ježíš žije. Vysmívají se a říkají: „Elvis
Presley také žije.“ Ale množství květin na hrobě Elvise Presleyho, které tam dodnes lidé dávají a nákladní
auta je nestačí odvážet, je důkazem toho, že zemřel.
Ale Ježíš žije doopravdy. Hrob je prázdný. Nikdo k Ježíšovu hrobu, kromě toho jediného momentu v roce,
kdy si připomínáme jeho smrt a uložení do hrobu,
květiny neklade.

1

Zdroj: Nahrávka z https://www.youtube.com/embed/nxzlIEH2Oyk

KDY JSEM ZAČAL/A PROŽÍVAT EUCHARISTII
JAKO SETKÁNÍ S ŽIVÝM KRISTEM?
zeptal se: Ladislav Bušek
Od prvního svatého přijímání.
Kněz nám to natolik dobře vysvětlil
a zároveň já jsem si to nějak vzala
k srdci, takže jsem si jistá, že už tehdy jsem věděla, Koho přijímám...
Iwa, 26

K prvnímu svatému přijímání jsem šel relativně pozdě. Asi
ve 12 letech. Ale bylo to mé rozhodnutí a tak jsem se již od samého začátku těšil na setkání s Živým a přítomným Kristem.

Jako konvertita jsem pociťoval
již před svým křtem na svatých
mších, že eucharistie je zvláštní
způsob, jak být ve spojení s Bohem. Setkání s živým Kristem prožívám všude tam, kde je katolická
církev. Eucharistie jako by byla
v tomto ohledu významnou třešničkou na dortu.

Spíše občas, jak jde čas a občas
přináší starosti, únavu a stres, tak
toto poznání trochu ustupuje.
Ale když se dá člověk zas trochu
„dohromady“ (odpočine si a v klidu zhodnotí své kroky a jednání,
a vůbec nejlépe k tomu pomáhá
svátost smíření), tak se zas člověk
více otevře tomuto krásnému tajemství...

Filip, 45 let

Prokop, 39 let

Už od prvopočátku, nikdy mě
nenapadlo dívat se na eucharistii
jinak.
Ludmila, 51 let
Je zvláštní, že se to nedá určit,
protože to nebyl jeden okamžik,
ale stovky okamžiků, kdy každý
hodil na váhu jedno zrníčko písku, a tak je pro mě toto setkání
s Ježíšem stále dražší, důležitější
a radostnější.
Anna, 20
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TÉMA: MŮJ VZTAH K EUCHARISTII

SVÉHO MILOVANÉHO SYNA
DEJ NÁM DNES
Sv. František z Assisi a eucharistie
text: S. Marta Lucie Cincialová SMFO

DOBA SV. FRANTIŠKA

Doba, ve které žil svatý František
z Assisi, byla ohledně tajemství eucharistie plná kontrastů. Setkáváme se jak s úpadkem eucharistické
praxe, tak s jejím oživením.
Vážný úpadek v úctě k eucharistii
měl souvislost s životem kněží. Jejich nevědomost, řada prohřešků
vůči liturgii, nedbalost ve spravování svatých míst a posvátných
předmětů, k němuž se často přidalo i pohoršlivé chování kněží,
vrhalo špatné světlo na kněžství
a diskriminovalo je v očích věřících. Jejich život vyvolával rozpaky
a mnozí horliví křesťané upadali
do častého věroučného omylu,
podle něhož, není-li možné nalézt
dobrého kněze, má i laik právo
proměňovat. Důsledkem takového
přístupu je přesvědčení, že je to
zásluha, která opravňuje křesťana
sloužit mši a proměňovat, nikoliv
jen svěcení. Časté byly i násilné
reakce heretických hnutí, zvláště
katarů, kteří ve svém postoji došli
až k popírání platnosti eucharistie
slavené nehodnými kněžími a kteří
jejich úřad zpochybňovali. Tuto situaci musela církevní autorita řešit
na úrovni nauky i disciplíny. Mezi
nejvýznamnější počiny vedené
snahou o oživení eucharistické praxe patřily zvláštní sněmy a zvláště pak IV. ekumenický lateránský
koncil (1215). Na tomto koncilu
svolaném papežem Inocencem III.
se pak projednávaly jak šířící se heretická hnutí, tak svátostná nauka.
S ohledem na popsanou neutěšenou situaci v církvi lze pochopit
i právě opačnou reakci – adoraci eucharistie s vírou v pravou,
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reálnou Kristovu přítomnost. V této
souvislosti se rozvíjí mnoho forem
zbožnosti, jako projev odporu proti
existujícím bludům (některé z nich
hraničily až s pověrčivostí).1 Tato
víra v reálnou přítomnost Krista
v proměněné hostii pak ovlivňuje
i vývoj obřadu slavení mše svaté. Vrcholný středověk je na jedné straně
dobou vzniku svátku Božího Těla,2
čímž eucharistická úcta dosahuje
jakýsi vrchol; na druhé straně je to
doba hlubokého rozdělení mezi slavením eucharistie a přijímáním.

FRANTIŠKŮV VZTAH
K EUCHARISTII

Svatý František, který se pravděpodobně zmíněného koncilu
zúčastnil, nemohl zůstat netečný
ke koncilním výzvám. Na koncil
a na papežský list Sane cum olim
Honoria III. z 22. září 1219, ve kterém jsou vyjmenovány nedostatky
v eucharistické úctě i odpovídající
tresty za znesvěcení (list tedy svou

Pohleďte na svou
důstojnost, bratři
kněží, a buďte svatí,
neboť on je svatý.
A jako pro tuto
službu vás nade
všechny poctil
Pán Bůh, tak i vy
ho milujte, ctěte
a oslavujte víc než
všichni ostatní.
sv. František z Assisi

existencí dokládá, že nejde jen
o ojedinělé případy), reaguje František několika svými listy. Tím dává
najevo jak svoji starost o správný
přístup k eucharistii, tak svou oddanost papeži a církvi.
František se ve zmíněném historickém kontextu rozhoduje jednoznačně: úplně přilne vírou k rozhodnutí římské církve. Pro Františka
neexistuje rozpor mezi eucharistickým slavením a eucharistickým kultem. Jeho pozornost se soustřeďuje
na skutečnost Těla a Krve Krista. Pro
Františka jednotu všeho tvoří osoba
Krista, kterou nahlíží v lůně Otce,
ve Vtělení, v jeho oběti i ve svátosti – jako eucharistické Tělo. Klíč
k pochopení Kristova tajemství nachází František v Duchu Svatém. Je
to Duch, který pomáhá vidět Krista
i mimo lidské a svátostné znamení.
František vnímá eucharistii především jako pokračování zjevujícího
Vtělení: „Hle, každodenně se ponižuje, jako kdysi ‚z královského trůnu‘
(Mdr 8,15) přišel do lůna Panny, tak
každodenně přichází k nám v pokorné podobě. Každý den sestupuje v rukách kněze z Otcovy náruče na oltář.“3
V eucharistii František očima víry
spatřuje zjevující se přítomnost
Nejvyššího ve svém Synu.4 Toto
vidění eucharistie se často objevuje ve Františkových spisech:
„Na tomto světě totiž nemáme
a tělesně nevidíme z Nejvyššího nic
než tělo a krev, jména a slova, skrze
která jsme byli stvořeni a vykoupeni
ze smrti k životu.“5 Toto je základní
rozměr Františkova chápání svátosti oltářní a zde také František
nachází nejhlubší důvod své úcty
ke kněžím.
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FRANTIŠKOVA ÚCTA
KE KNĚŽÍM

Foto: bB

Delikátní problém nehodných
kněží řeší František tím, že se plně
podřizuje římské církvi a vyznává,
že jen platně vysvěcený kněz může
slavit eucharistii, a to samou mocí
proměňovat, která je mu dána
svěcením, bez ohledu a nezávisle na jeho osobním chování.
V jednom svědectví dominikána Štefana z Borbone se mluví o heretikovi,
který někde v Lombardii
proklínal kněze, „který
si vydržoval konkubínu
a poskvrnil si ruce tělesným stykem s ní“. Když
tehdy František postřehl skrytou záludnost
a zlobu bludaře, vrhl se
k nohám onoho kněze
před zraky jeho farníků
a zvolal: „Zda jsou jeho
ruce takové, jak říká tento
člověk, nevím, ale i kdyby
takové byly, vím, že nemohou pošpinit moc a účinnost božských
tajemství. Naopak, protože skrze
tyto ruce k nám proudí mnohá
dobrodiní od Boha a dary jeho
milosti všemu lidu, já líbám tyto
ruce s úctou k tomu, co nám darují, a pro lásku toho, z jehož moci
tak činí.“6
Podobné svědectví nám zanechává Celano: „Také chtěl, aby se
kněžským rukám, kterým je dána
taková velká moc, totiž konat tuto
svátost, prokazovala veliká úcta.
Kdybych náhodou potkal z nebe přicházejícího světce a současně i chudého prostého kněze, nejprve bych vzdal
čest knězi a políbil mu ruku a pak
bych se světci omluvil: ‚Měj strpení,
Vavřinče, neboť ruce tohoto kněze se
dotýkají Slova života a tím mají moc
nad něčím, co všechno lidské přesahuje.‘“7 Sám František na konci života
tuto svou zkušenost shrnuje v Závěti
a chápe ji jako dar od Pána: „Potom
mi Pán dal a dává takovou víru v kněze, kteří žijí podle zásad svaté římské
církve, pro jejich svěcení, že i kdyby mě
pronásledovali, chci se na ně obracet.

A kdybych měl takovou moudrost, jakou měl Šalamoun, a nalezl bych chudičké kněze tohoto světa, nechci kázat
ve farnostech, kde přebývají, proti jejich vůli. A jich i všech ostatních se chci
bát, milovat je a ctít je jako své pány.
A nechci uvažovat o jejich hříchu, pro-

moji: Jestliže blahoslavená Panna je
tak uctívána, jak je toho hodna, že
ho nosila v nejsvětějším lůně; jestliže
blahoslavený Křtitel se zachvěl a neodvážil se dotknout svaté Boží hlavy;
jestliže se ctí hrob, v němž po určitý
čas ležel; jak svatý, spravedlivý a toho
hodný musí být ten, který se rukama dotýká, srdcem i ústy přijímá
a druhým k přijímání podává
již ne toho, který má zemřít, ale
toho, kdo je na věky vítězný
a slavný a na něhož touží
patřit i andělé. Pohleďte
na svou důstojnost, bratři
kněží, a buďte svatí, neboť
on je svatý. A jako pro tuto
službu vás nade všechny
poctil Pán Bůh, tak i vy ho
milujte, ctěte a oslavujte
víc než všichni ostatní. Je
velká bída a politováníhodná slabost, když vy,
kteří ho máte tak blízko,
staráte se ještě o něco jiného na světě.“9

POŽADAVEK VNITŘNÍ
I VNĚJŠÍ ČISTOTY

tože v nich rozeznávám Syna Božího
a jsou mými pány. A činím to proto, že
nevidím tělesně na tomto světě z nejvyššího Syna Božího nic než jeho nejsvětější tělo a nejsvětější krev, které oni
přijímají a jen oni vysluhují ostatním.“8
Výše zmíněný uctivý přístup
ke kněžím však neznamenal, že by
si nevšímal jejich nepravostí. Naopak, vyzývá naléhavě k obrácení
a projevování nejvyšší úcty vůči
Tělu a Krvi Krista. K bratřím kněžím svého řádu se František obrací
s naléhavou výzvou: „Slyšte, bratři

Mše svatá není pro Františka jen
připomínka výkupného díla Kristova, ale opravdová aktualizace
pro nás: „v ní máme pravé tělo
a pravou krev.“10 Z toho vyplývá
požadavek velkého respektu,
úcty a čistoty srdce i těla. Správný úmysl a hlubokou víru, to vše
požaduje František jak od kněze,
tak od toho, kdo se mše účastní.
Nabádá též bratry kazatele, aby
vedli všechen lid k takové úctě:
„... a když je (tělo a krev Páně) kněz
na oltáři proměňuje a přenáší jinam,
všichni lidé mají na kolenou vzdávat
chválu, slávu a čest Pánu Bohu živému a pravému.“11
Kromě vnitřní čistoty křesťana dbal
světec i na čistotu kostelů a liturgických předmětů. Jak svědčí Perugijská legenda: „František hodně
trpěl, když vešel do kostela a viděl, že
je špinavý.“ Proto se neobracel jen
k lidu Božímu, ale zvláště, když nacházel kostely v nepořádku, brával
si místní kněze stranou a tam jim
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domlouval ohledně čistoty chrámu,
posvátných nádob i péče o duše.12
Všem kustodům menších bratří
klade na srdce: „Kalichy, korporály,
oltářní ozdoby a vše, co náleží k oběti,
ať je drahocenné. A je-li někde nejsvětější tělo Páně uchováváno docela chudě, ať je podle předpisů církve
uloží na důstojném (vzácném) místě
a pečlivě uzavřou a s velkou úctou
přenášejí a druhým podávají s pravou zbožností.“13 Tuto svoji starost
vyjadřuje František znovu v Závěti
a Celano o něm svědčí, že „jednou
chtěl do světa vyslat bratry s drahocennými nádobami, aby eucharistii
uložili důstojně všude, kde by viděli,
že cena našeho vykoupení se nedůstojně uchovává“.14

ČASTÉ SVATÉ
PŘIJÍMÁNÍ

František téměř ve všech svých
spisech vybízí vášnivě k častému
eucharistickému přijímání, k nutnosti vnitřní dispozice i k vnější
úctě. Zdůrazňuje nevyhnutelnost
eucharistie pro spásu a vidí i souvislost mezi eucharistií a životem
v kajícnosti: „A v každém kázání,
které konáte, připomínejte lidem

pokání a to, že nikdo nemůže být
spasen než ten, kdo přijímá nejsvětější tělo a krev Páně“.15 Co se týče
častosti přijímání, Celano o něm
svědčí, že přijímal „často“. Co to
však znamená, zůstává otázkou.
Může znamenat „denně“ nebo též
„šest až sedmkrát za rok“.16 Avšak
Františkův Výklad Otčenáše obsahuje tuto prosbu: „Chléb náš každodenní: svého milovaného Syna,
našeho Pána Ježíše Krista, dej nám
dnes: abychom si připomínali, poznávali a ctili lásku, kterou k nám
měl, a to, co pro nás řekl, učinil a vytrpěl.“ V každém případě legendy
svorně uvádějí, že když byl světec
nemocný, slavil v jeho cele „svatý
a svědomitý kněz Benedikt z Pirata“
mši: „Přál si totiž (František) podle
možnosti vidět, nebo aspoň slyšet
mši svatou denně, i když byl nemocen.“17
Přístup assiského světce nás vede
k veliké úctě k Božímu daru eucharistie, který dostáváme skrze ruce
kněží. I pro nás platí Františkova
výzva, abychom tento dar přijímali
s velkou vděčností, úctou a čistotou srdce podle vedení církve.

Počátkem 13. stol. se v důsledku nepochopení
eucharistie šířil také zvyk tzv. přijímání pohledem –
věřící se spokojují s tím, že se dívají na pozdvihovanou
konsekrovanou hostii a přecházejí z jednoho chrámu
do druhého, aby pokračovali v tomto uctívání, které
hraničí s pověrou: pohledu na Tělo Kristovo se připisuje
větší důležitost než jeho přijímání. Dochází k tomu, že
eucharistie je viděna pouze jako Bůh ke kontemplování
a k adoraci, ne k přijímání.
2
Tento svátek ustanovil papež Urban IV. bulou Transiturus roku 1264.
3
Napomenutí 1,16 in: Františkánské prameny,
svazek 1, Ottobre 12, Velehrad 2001. Dále jen FP[1].
4
Podobně nás k tomuto pohledu víry nabádá papežská
encyklika, srov. Jan Pavel II., Ecclesia de eucharistia, čl. 15.
5
List klerikům 3 in: FP[1].
6
Příběh citován z K. Esser, Temi spirituali, Presenza di
San Francesco, Milano 1981, s. 241.
7
2Cel 201 in: Františkánské prameny, Matice cyrilometodějská, Olomouc 2001, čl. 790. Dále jen FP[2].
8
Závěť in: FP[2] 112–113.
9
List řádu 2 in: FP[2] 218–220.
10
List řádu 2 in: FP[2] 218, 220, 221, 223.
11
List kustodům in: FP[2] 243.
12
Srov. Assiská kompilace 18 in: FP[2] 1565, též Zrcadlo
56 in: FP[2] 1746.
13
List kustodům 3-4 in: FP[2] 241.
14
2Cel 201 in: FP[2] 790.
15
List kustodům in: FP[2] 243.
16
Srov. 2Cel 201 a LegMai 9 in: FP[2]. Řehole sv. Kláry
stanoví pro sestry pouhých sedm dní určených k přijímání Eucharistie: jedná se o největších sedm slavností
v církevním roce, srov. ŘKl 2,14: FP[2] 2770.
17
LegMai in: FP[2] 1784.
1

SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ MIMO MŠI SV.
Do redakce přišel dopis od jednoho čtenáře z Prahy,
který reaguje na rozhovor v Immaculatě (2015/3),
v němž P. Rucki mluví o svých zkušenostech s adorací
a povzbuzuje věřící k častému přebývání v blízkosti
Ježíše v Nejsvětější svátosti. Čtenář z článku vyrozuměl, že P. Rucki měl svatostánek přímo ve svém vlastním pokoji, a ptá se, zda církev dovoluje, aby lidé, kteří
nemohou přijít do kostela – postižení, nemocní a staří – mohli uchovávat eucharistii ve svém pokoji a přebývat tak v intimní blízkosti Pána Ježíše.
Otec Rucki mluví v rozhovoru o vztahu s Kristem jako
o vztahu snoubenectví: mít „snoubenku v pokoji“ znamená pro něj mít možnost adorovat Krista v monstranci,
nejen ukrytého za dvířky svatostánku. Nelze to chápat
tak, že by on sám měl svatostánek přímo ve svém pokoji.
Takovou možnost nemá ani kněz či biskup. V církevním
dokumentu, který mluví o úctě eucharistie mimo mši
svatou, se píše1: „Nejsvětější svátost má být uchovávána
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v pevném a nepřenosném svatostánku v kostele či kapli
na místě dobře viditelném, vkusně vyzdobeném a vhodném k modlitbě.“ Zřízení nové kaple, např. na faře nebo
v řeholním domě, vždy povoluje biskupství.
Přesto mají lidé, kteří se nemohou účastnit společného slavení mše svaté – nemocní, postižení, věkem
pokročilí či vězni – možnost často přijímat Pána v eucharistii. Takovou službu může věřícím, kteří o to požádají, prokázat kněz či jáhen, ale také akolyta nebo jiný
církví pověřený laik. Ten, kdo přináší svaté přijímání,
může umožnit věřícímu, pokud to dovolují konkrétní
podmínky, prožít před svatým přijímáním chvíli adorace. Ta může být časem přípravy na přijetí Pána, ale
také příležitostí svěřit mu své bolesti a trápení.

1

Svaté přijímání a úcta eucharistie mimo mši, ČBK, Praha 2000, čl. 10, str. 9.

EUCHARISTICKÉ KONGRESY

VÝVOJ EUCHARISTICKÝCH KONGRESŮ

Foto: David Sis | Člověk a víra
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text: P. Jan Larisch, Th.D.
Uskutečněný Národní eucharistický kongres (dále jen NEK 2015) soustřeďuje naši pozornost k eucharistickým tématům. O eucharistii je možno napsat mnohé, neboť – jak se píše v dokumentech 2. vatikánského
koncilu – je eucharistie „pramenem a vrcholem života církve“ (Lumen gentium, čl. 11). Toto pojednání chce
ve své úvodní části krátce popsat vznik fenoménu eucharistických kongresů a zmínit jejich dodnes platný
význam. Ve své druhé části nastiňuje velmi stručně rozvoj novodobého eucharistického hnutí v našich zemích. Ve třetí části nabízí čtenářům přístup, jak mohou pochopit výzvu plynoucí z NEK 2015.
Eucharistické kongresy jako takové jsou v dějinách církve záležitostí
novodobou. Vše začalo v 19. století, kdy katolíci de facto v celé Evropě museli čelit silným sekularizačním a liberálním protikatolickým
tlakům. V jednotlivých zemích
reagovali odlišně. Ve Francii reagovali spíše intuitivně a vraceli se
k prohloubení základního postoje
víry v Boha, konkrétně víry v Ježíše Krista přítomného v eucharistii.
Určujícími postavami této obnovy
víry byli kněz a řeholník sv. Petr
Julián Eymard (1811–1868) a paní
Emilie Tamisiérová (1834–1910).
Díky jejich působení byla v roce
1874 zorganizována první eucharistická pouť do Avignonu. Obsahem tohoto několikadenního setkání byla eucharisticky zaměřená
kázání, modlitby před vystavenou
Nejsvětější svátostí, slavnostní procesí s Nejsvětější svátostí

a mše svatá. Boží požehnání, které
na tomto setkání spočinulo a z tohoto setkání plynulo, způsobilo, že
bylo o dva roky později na tomtéž
místě – v Avignonu – uspořádáno
další podobné setkání celonárodního charakteru. Jeho záměrem
bylo nejen více se otevřít a hlouběji přijmout Ježíše Krista tajemně
přítomného v eucharistii, ale také
tuto přítomnost veřejným vyznáním radostně oslavit, a to nejen
v rámci místní církve, ale společně s dalšími ke slavení pozvanými
a na slavení se podílejícími církevními společenstvími a obcemi. Pro
tato setkání se ujal název „eucharistický kongres“ a od roku 1881,
kdy se s požehnáním papeže Lva
XIII. ve francouzském Lille konal
první mezinárodní eucharistický
kongres, se iniciativa eucharistických kongresů šířila do celého
světa.

V prostředí Čech, Moravy a Rakouského Slezska se eucharistické
hnutí začalo zabydlovat teprve
ve druhé polovině 19. století, kdy
byla znovu zavedena (císařem Josefem II. zrušená) laická eucharistická bratrstva, byl zřízen Spolek
kněží klanějících se Nejsvětější
Svátosti Oltářní. Začala vycházet
německá a česká mutace časopisu
světového eucharistického hnutí
SS. Eucharistia. Kněží organizovaní
ve výše zmíněném spolku se začali scházet na kněžských eucharistických sjezdech. První se konal
na Velehradě v roce 1894.
Do vypuknutí 1. světové války
v roce 1914 bylo eucharistické
hnutí posíleno třemi výraznými impulzy. Nejsilnější vycházel
z 23. mezinárodního eucharistického kongresu konaného ve Vídni
v roce 1912. Druhým bylo uvedení
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duchovních synů P. Petra Juliána
Eymarda v roce 1912 do Brna. Třetím impulzem bylo zavádění tzv.
adoračních dnů či osadních svátků
do života českých a moravských
diecézí.
Po rozpadu Rakouska-Uherska
a vzniku Československé republiky
se musela místní katolická církev
„postavit na své vlastní nohy.“
Vlastní eucharistické hnutí se rozvíjelo dvojím směrem. Na úrovni
světové církve byly v roce 1922
obnoveny světové eucharistické
kongresy a čeští katolíci se jich
pravidelně pod vedením opata
Metoděje Zavorala zúčastňovali.
Na úrovni domácí církve sice Spolek kněží adorátorů pokračoval
ve vydávání časopisu SS. Eucharistie a příležitostně organizoval
kněžské eucharistické sjezdy, ale
nový rozvoj eucharistického hnutí
nastal až ve druhé polovině dvacátých let 20. století organizováním
eucharistických kongresů.
Z diecézí české církevní provincie
byla nejaktivnější diecéze České
Budějovice, kde se v roce 1926
konaly jako příprava na diecézní
eucharistický kongres krajinské
eucharistické kongresy a v roce
1927 diecézní eucharistický kongres. S odstupem deseti let pak

Eucharistický sjezd ve Telči roku 1928
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Eucharistický sjezd ve Smířicích roku 1936
následovala diecéze Hradec Králové, kde byl diecézní eucharistický
kongres uspořádán v roce 1937.
V moravské církevní provincii se
sice nekonal žádný diecézní eucharistický kongres, ale o to více se
organizovaly kongresy krajinské.
V brněnské diecézi se jich uskutečnilo šestnáct, v olomoucké arcidiecézi osm. Co do počtu účastníků patřily v roce 1927 na území
brněnské diecéze mezi největší
kongresy v Třebíči a v Mikulově,
kterých se zúčastnilo vždy 25 000
poutníků, v olomoucké arcidiecézi v roce 1928 kongres v Uherském Hradišti s 60 000 kongresisty
a v roce 1930 kongres v Ostravě, jehož se zúčastnilo 50 000 poutníků.

Podpisem mnichovské dohody,
odstoupením československého
pohraničí, vznikem Protektorátu
Čechy a Morava a následně vypuknutím 2. světové války v září 1939
se katolická církev ocitla v naprosto jiné situaci. Nacistické novopohanství a později komunistické
bezbožectví zcela nekompromisně
likvidovalo veškeré neloajální projevy života včetně náboženského.
Život církve byl omezen na úroveň
farností a i zde pod hrozbou fyzické
likvidace jen do interiérů kostelů.
Veřejné projevy náboženské úcty
včetně úcty k eucharistii byly nejen
zakázány, ale i masivní manipulací
veřejného mínění dehonestovány.
Věřícím byl přístup do veřejného
prostoru nejen pod hrozbou tvrdých sankcí zakázán, ale i mentální
ateistickou indoktrinací společnosti de facto morálně znemožněn.
Katolická společenství (jakož i celá
společnost) byla ze sebezáchovných důvodů přinucena přijmout
schizofrenní způsob života: na veřejnosti politicky a společensky
přizpůsobivý a v soukromí morálně i nábožensky korektní.
Po roce 1989 se situace změnila.
Příčina oné schizofrenní dvojkolejnosti sice pominula, ale vnucené
vzorce myšlení a chování zůstaly.
Společnost včetně církve se v rámci ozdravného procesu pokoušela
a pokouší tuto situaci, ať už intuitivně, či vědomě řešit. Eucharistický
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kongres je v tomto ohledu zcela
zvláštní a mimořádnou výzvou především pro naše katolické společenství. Církevní dokumenty o eucharistických kongresech píší toto:
„Účelem kongresů je snaha z určitého hlediska hlouběji pochopit
a ve svazku jednoty a lásky veřejně vyznávat tajemství eucharistie...
účastní se ho celá místní církev
a jiné církevní obce při nich dávají
najevo svou spoluúčast.“1 Eucharistický kongres není tedy jen o mši
svaté a eucharistickém průvodu,
to je jeho samozřejmý, přirozený
a nejvyšší vrchol. Je také i o tom,
že jsme pozváni místní církví, která je hostitelkou nejen ve smyslu materiálním, ale především
ve smyslu onoho „hlouběji a lépe
pochopit tajemství eucharistie“.

Tato hostitelská funkce se uskutečňuje „nabídkou bohoslužeb
slova, katechetických setkání i veřejných konferencí nebo také příležitostí ke společným modlitbám
či adoracím před vystavenou Nejsvětější svátostí“. Do programu je
možné zařadit hudební, divadelní, filmová a další kulturně společenská představení, která ale musí
vhodně doplňovat základní směřování eucharistického kongresu. Celé přítomné společenství, tj.
„místní církevní obec i jiné na kongresu přítomné církevní obce“, pak
společně slaví mši svatou. Na ni navazuje průvod ulicemi města, při
němž je slavnostně za zpěvu hymnů a modliteb nesena ulicemi Nejsvětější svátost. Věřící vnitřně posíleni jak novým hlubším pochopení

eucharistického tajemství, tak intenzivním prožitkem svazku jednoty a lásky vstupují, či přesněji a aktuálně řečeno: vstupujeme
s Ježíšem Kristem pokorně, ale radostně do veřejného prostoru našich měst. Tak nabízíme sami sobě,
naší církvi i celé společnosti lék
pro překonání společenské schizofrenie a zároveň činíme pozitivní vklad pro další pravdivý a zodpovědný život společnosti. Ať Pán
Bůh dá a na nás, na církvi i na naší
společnosti spočine z daru eucharistického kongresu hojnost Božího
požehnání.

1

Svaté přijímání a úcta eucharistie mimo mši, ČBK,
Praha 2000, čl. 109–112.

Svědectví z Národního eucharistického kongresu v Bombaji

Foto: John L. Allen Jr. | www.cruxnow.com

text: Gość Niedzielny 16.11.2015 | překlad bB

SVĚDECTVÍ

ZTRATILA JSEM VŠECHNO,
ALE NE JEŽÍŠE
„Ztratila jsem všechno, ale ne Ježíše,“ tato slova zazněla na Národním indickém eucharistickém kongresu letos v Bombaji. Vyslovila je Kanaka Rekha,
která si jen zázrakem zachránila život během protikřesťanských pogromů, které se udály ve státě Orisa roku 2008.
Uniknout se však nepodařilo jejímu manželovi, kterého se hindští vrazi snažili mučením přinutit, aby se
zřekl Krista. Když byl neoblomný a jednoznačně vyznal,
že se víry nikdy nezřekne, usekli mu nohy, sťali hlavu
a nakonec jej zapálili. V mukách se až do konce modlil
ke Kristu. Kanace se podařilo se dvěma malými dětmi
utéct do lesa, ale neměla se kam vrátit, protože pronásledovatelé jim spálili všechen majetek. Vrazi jsou již
propuštěni na svobodu a Kanaka nemůže zůstat ve své
vesnici, neboť jí vyhrožují, že se jí pomstí za to, že celou
záležitost nahlásila na policii.
„Ztratila jsem manžela, ztratila jsem dům i všechno, co
jsem měla, ale neztratila jsem víru. Ježíš je mým Spasitelem,“ řekla Kanaka Rekha na Eucharistickém kongresu
v Bombaji. „Taková svědectví posilují naši víru a ukazují, že Ježíš je s námi,“ řekl po jejím vystoupení pořadatel

kongresu kard. Oswald Gracias a dodal, že„kříž je neoddělitelně vepsán do našeho života, ale s Ježíšem vítězíme.“
Národní eucharistický kongres v Bombaji měl heslo
„Sytit se Kristovou láskou, abychom mohli sytit druhé“.
Kladl si za cíl posílit víru indických křesťanů a povzbudit je, aby přilnuli k eucharistickému Kristu. Kongresu
se účastnili nejen věřící latinské církve, ale také církve
syrsko-malabarské a syrsko-malankarské, které jsou
v jednotě s římskokatolickou církví.
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HISTORICKÝ SERIÁL

NÁMĚSTKOVÉ KRISTOVI (1)
text: PhDr. Radomír Malý
Nový historický seriál, který v tomto čísle zahajujeme, se bude týkat dějin papežství. Není naším záměrem prezentovat všech 266 papežů od sv. Petra. Za mnohem důležitější pokládáme představit zde instituci papežství
jako službu lásky založenou samotným Kristem, při níž ten, kdo ji vykonává, dostává k tomu zvláštní charisma
Ducha Svatého. Ten se také u náměstků Kristových mnohokrát projevil. Papežové byli samozřejmě lidmi tak
jako my, a proto podléhali svým lidským slabostem. Dějiny církve znají i papeže špatného života, jenže ti tvořili
v plejádě nástupců sv. Petra mizivou menšinu. Naopak značný podíl zde připadá na muže ctnostného života
plné milosti a Ducha Svatého. O nich se dnes v učebnicích dějepisu téměř nic nepíše. Kéž tento seriál poskytne
v tomto směru aspoň trochu užitečných pozitivních informací!

SVATÝ PETR

Prostý galilejský rybář se stal
na základě přímého jmenování
samotným Spasitelem první viditelnou hlavou církve po jeho
nanebevstoupení. Proč si Ježíš vybral k tomuto poslání z dvanácti
apoštolů právě jeho? Evangelia
nám Šimona Petra představují jako
rozhodného muže, který umí říct
pravé slovo v pravý čas. U Cesareje
Filipovy právě on jménem apoštolů na otázku, za koho Ježíše pokládají, odpověděl: „Ty jsi Mesiáš, Syn
živého Boha“ (Mt 16,17). Když Pán
řekl „Kdo jí mé Tělo a pije mou Krev,
zůstává ve mně a já v něm…“ (Jan
6,58-9), mnoho učedníků ho opustilo, byla to pro ně „tvrdá řeč“. Ježíš
se obrátil ke dvanácti s otázkou:
„I vy chcete odejít?“ Tehdy opět
pozvedl hlas Petr a za všechny apoštoly promluvil krásným vyznáním:
„Pane, ke komu půjdeme? Ty máš
slova věčného života…“ (Jan 6,69).
Po Pánově zmrtvýchvstání, když
apoštolé jsou u Genezaretského
jezera bezradní, on opět má řešení:
jde lovit ryby a ostatní ho následují
(Jan 21,1-14).
Samozřejmě toto nebyly jediné
vlohy apoštola Petra k výkonu poslání náměstka Kristova, ty hlubší,
duchovní, jsou nám skryty a o nich
věděl pouze Bohočlověk Ježíš, vidící
hluboko do duše člověka.
Petr nebyl dokonalý a měl své chyby. Jeho zapření milovaného Krista je dostatečně známo, nicméně

24

toto nevyplynulo pouze z jeho slabosti. Spolu s ostatními apoštoly
měl o Mesiáši falešnou představu,
že shromáždí vojsko, vyžene římské okupanty a vyhlásí věčné mesiášské království, v němž on bude
vysoce postaveným hodnostářem.
Proto Pánova předpověď umučení
za spásu lidstva a zmrtvýchvstání
mu byla nepřijatelná a vzdoroval jí
tak vehementně, že Kristus ho nazval dokonce „satanem“, jenž nemá
na zřeteli Boží, nýbrž pouze lidské
věci (Mt 16,23). V Getsemanské zahradě se chápe meče v domnění,
že „už to začalo“, Ježíš zvítězí a nastolí svou pozemskou vládu. Když
se dostavil pravý opak, zklamaný
Petr začal pochybovat – a tehdy
klesl, zapřel Pána.
Nikdy ale nepřestal mít svého Mistra rád a důvěřoval mu i tehdy, když
nerozuměl jeho slovům. Svého zapření na dvoře veleknězova paláce
litoval – a Pán mu odpustil. Petrova
hluboká důvěra umožnila Kristu,
aby si Petra vychovával a vedl ho
postupně k plnému pochopení
toho, že Boží království není pozemskou říší, ale společenstvím
lidí přijímajících Ježíše jako Spasitele, zachránce od záhuby v pekle,
které přesahuje čas i prostor a ústí
do věčnosti. Petrovi a ostatním
apoštolům se toto stalo jasným
po seslání Ducha Svatého. Tehdy
plně porozuměli, proč Pán šel dobrovolně na kříž a vstal z mrtvých,
Petr hned poté pronáší nebojácně před obrovskými zástupy své

krásné svatodušní kázání, jež lze
nejspíš považovat za první inaugurační řeč prvního papeže (Sk 2,14n).
Ježíš ustanovil Petra hlavou Církve dvakrát. Poprvé u Cesareje Filipovy známými slovy „Ty jsi Petr
(skála), na té skále založím svou
církev, a pekelné brány ji nepřemohou... “ (Mt 16,18-20), podruhé
po zmrtvýchvstání u Genezaretského jezera slovy „Pas beránky
mé… pas ovce mé…“ (Jan 21,15-17). U sv. Lukáše Kristus Petrovi
říká: „… já jsem prosil za tebe, aby
tvá víra nepřestala, a ty jednou
po svém obrácení posiluj své bratry“ (Lk 22,32). Z evangelií tedy
jasně vyplývá, že Spasitel počítal
s výsadním Petrovým postavením
mezi apoštoly, které také, jak svědčí Skutky apoštolské, bylo od nich
respektováno.
Petr byl po seslání Ducha Svatého
odhodlán položit pro Krista život.
V Jeruzalémě se dostal ve 40. letech
1. stol. za vlády Heroda Agrippy I.
do vězení, z něhož ho vysvobodil
anděl (Sk 12,3-5). Hlásal evangelium na pobřeží Blízkého východu,
dostal se až do Antiochie a nakonec
do hlavního města Říma, kde sídlil
až do své mučednické smrti r. 64.
Kolem r. 50 předsedal v Jeruzalémě apoštolskému sněmu, jenž rozhodl, že pohané mohou být přijati
do církve bez předchozí obřízky (Sk
15,7-11). Nový zákon obsahuje jeho
2 listy, které lze nazvat prvními encyklikami prvního papeže.
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Foto: LawrenceOP | flickr.com

Pobyt a mučednická smrt sv. Petra
v Římě jsou v prvokřesťanské literatuře dostatečně doloženy. Už
sv. Kliment Římský kolem r. 96 píše,
že Petr byl popraven za Neronova
prvního pronásledování křesťanů
v Římě, biskup a mučedník sv. Ignác
z Antiochie po r. 100 dosvědčuje,
že v Římě sídlil. Ze 2. a 3. stol. zde
máme informace Dionysia z Korintu, Tertuliana a Origena o umučení
sv. Petra v Římě, sv. Irenej z Lyonu
píše o založení římské křesťanské
obce sv. Petrem, Papias a Klement
Alexandrijský informují, že sv. Marek
psal své evangelium
na základě kázání
sv. Petra pro římské
křesťany. Nejzávažnější je však svědectví římského kněze
Gaia kolem r. 200,
který tvrdí, že na vatikánském pahorku se
nachází hrob sv. Petra. Informace o hrobech mučedníků jsou
spolehlivé, protože
hrob byl vždy spojen
s liturgickým kultem,
věřící se tam scházeli
a prosili mučedníka
o přímluvu. Těžko
si představit, že by
se křesťané modlili
u domnělého hrobu,
kde by neleželo mučedníkovo tělo.
Origenes jako první
uvádí způsob mučednické smrti sv.
Petra: ukřižování hlavou dolů, protože se
ve své pokoře necítil
hoden zemřít v té poloze, jako jeho milovaný Mistr a Pán. Petra, prvního papeže v dějinách, si sám Ježíš Kristus
s pomocí Ducha Svatého zformoval
jako svého velikého svědka, pro
něhož byl Bůh nejdůležitější hodnotou, za kterou stálo za to položit
i vlastní život. Příkladu tohoto prvního papeže v dějinách následovala

i většina jeho nástupců až do r. 313,
kdy císař Konstantin vydal svůj pověstný milánský edikt, jímž pronásledování křesťanů ukončil.

PRVNÍ NÁSTUPCI
SV. PETRA

Po smrti sv. Petra se v úřadu římského biskupa vystřídali sv. Linus a sv.
Anakletus. Historické prameny je
uvádějí jako mučedníky, jinak o nich
nic bližšího nevíme. Více jsme informováni až o 3. Petrově nástupci sv.
Klimentovi Římském.

Podle historika Eusebia z Cesareje
ze 4. stol. byl sv. Kliment spolupracovníkem sv. Pavla, jehož apoštol
národů zmiňuje v listu Filipanům
(Fil 4, 3). Jako římský biskup vysílal
do vzdálených provincií misionáře a ustanovil notáře k zapisování
hrdinských skutků křesťanských

mučedníků. Za pronásledování císaře Trajana byl poslán do vyhnanství na Krym, kde zemřel mučednickou smrtí, podle legendy utopením
v moři s kotvou na krku. Věřící jeho
tělo vytáhli a pohřbili. Apoštol
Velké Moravy sv. Konstantin Cyril
r. 861 světcovy ostatky nalezl a přinesl do Říma.
Kliment byl i literárně činný, je znám
jeho dopis církevní obci v Korintě, kde řeší otázky jejího vnitřního
uspořádání. Vystupuje zde jednoznačně z pozice
nositele
církevní
autority, která má
právo rozhodovat.
Tím je prokázáno,
že již v této době, tj.
na přelomu 1. a 2.
století, byl římský
biskup chápán jako
nadřazený ostatním
církevním
obcím,
které se k němu obracely s věroučnými
i organizačními záležitostmi. O tom, že
úřad římského biskupa již tenkrát takto fungoval, svědčí
i mučedník sv. Ignác
Antiochijský, žák sv.
apoštola Jana a Klimentův současník,
jenž píše, že římský
biskup jakožto nástupce sv. Petra má
pravomoc nad celou
církví. Primát římského biskupa je tedy už
v té době doložen.
Ježíš dal Petrovi
u Cesareje Filipovy
moc klíčů ke „svazování a rozvazování“
(Mt 16,18-20). Již prvotní církev
chápala, že tuto moc mají i Petrovi
následovníci v úřadu, jak vyplývá
z dopisů Klimenta i Ignáce. Nemají
proto pravdu Hus, Luther, Kalvín
a později osvícenci i další odpůrci
papežství, že tato instituce vznikla
až ve 4. století.

25

5|2015|č.141

Kresba: https://i.ytimg.com/vi/B-4ibSuRG8A/maxresdefault.jpg

PRO DĚTI

MILOSRDNÝ SAMARITÁN
Jdi a jednej také tak (Lk 10,37).
text: P. Bohumil Kolář
Drahé děti, jeden učitel Zákona se zeptal Pána Ježíše: „Které Boží přikázání
je první a největší?“ Pán Ježíš odpověděl:„Miluj Pána, svého Boha, celým
svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je největší a první
přikázání. Druhé je podobné: Miluj
svého bližního jako sám sebe.“
To obojí se nedá od sebe oddělit.
Říká nám také: „Co jste udělali pro
jednoho z mých nejposlednějších
bratrů, pro mě jste udělali.“
Učitel Zákona se ptal dál: „A kdo je
můj bližní?“ Pán Ježíš odpověděl vyprávěním podobenství:
„Jednoho pocestného v pustém kraji
mezi Jeruzalémem a Jerichem přepadli lupiči. Hrozně ho zbili, o všechno ho obrali a nechali ho tam ležet
polomrtvého. Potom šel tamtudy
kněz z jeruzalémského chrámu, viděl toho raněného, ale pospíchal
dál. Stejně to za chvíli udělal i jeden
z chrámových služebníků, kteří se nazývali levité.
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A po chvíli tam na svém oslu jel Samaritán. Samaritáni byli malý národ,
který žil uprostřed Svaté země. Ale
mezi Židy a Samaritány nebyly dobré vztahy. Dívali se na sebe navzájem
dost nevraživě, až nepřátelsky. Ale
přesto se Samaritán zastavil, bylo mu
líto toho zraněného, ošetřil a ovázal
jeho rány, vysadil ho na svého osla
a dovezl do hostince, kde bylo možno i přenocovat. Staral se o něho
do druhého dne, a když musel jít
dál, dal hostinskému peníze, aby se
o něho staral dál. Znal se s tím hostinským a slíbil mu, že mu na zpáteční
cestě doplatí, kdyby vynaložil víc.“

vidíme, že trpí, že potřebuje nějakou pomoc, máme mu pomoci tak,
jak můžeme.

Potom se Pán Ježíš zeptal: „Co myslíš,
kdo z těch tří se zachoval jako bližní
k tomu, kterého přepadli lupiči?“ On
odpověděl: „Ten, který mu prokázal
milosrdenství.“ Pán Ježíš řekl: „Jdi
a stejně to dělej i ty.“

Někdy nemůžeme nějak přímo pomáhat. Například když slyšíme, jak
hrozně trpí mnoho lidí, zvlášť dětí,
v zemích, kde zuří válka nebo jiné
krutosti, hrozné pronásledování
křesťanů. Ale vždycky se můžeme
a máme za ně modlit. Modlitba
ve chvílích, kdy se zdá, že jsme bezmocní, je zvlášť požehnaná a Pán
Bůh jí dává velikou moc, rád plní to,
zač prosíme. Když svatý Petr byl odsouzen k smrti a ve vězení byl v noci
před popravou spoután řetězy a hlídán vojáky, celá církev se za něho
modlila. A Pán Bůh poslal anděla,
který ho vyvedl z vězení. Modlitbě
dětí dává Pán Bůh zvlášť velikou
moc. Vždyť děti má tolik rád. Říká:
„Takovým patří nebeské Království.“

Tím podobenstvím nám Pán Ježíš
říká, že naším bližním je každý člověk. I kdybychom ho předtím vůbec
neznali. I kdyby to byl nepřítel. Když

Snažme se být ke každému vlídní,
laskaví, dělat každému radost, nikdy
se nemstít, ale odpouštět, pomáhat
druhým jak můžeme. Za všechny,
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za živé i zemřelé, se často modlit.
Velmi často se modleme za rodiče. Je
krásné a přináší mnoho radosti, když
jim také někdy poděkujeme za to, jak
nás mají rádi.
Jak se chováme k lidem, tak se chováme k Pánu Bohu. Písmo svaté
nám vícekrát připomíná, že kdo je
zlý k lidem, vůbec nemiluje Pána
Boha. Ale co dobrého uděláme

pro člověka, Pán Bůh nám to počítá, jako bychom to udělali jemu.
A za všechno nám chystá věčnou
odměnu, nezapomene na nic, i kdyby to byl jenom pohárek vody podaný tomu, kdo má žízeň.
Prosme Pannu Marii, která má
ve svém srdci nejvíc lásky k Bohu
i k lidem, aby nám pomáhala, abychom se jí v tom aspoň trochu

podobali. A tak dělali radost Pánu
Ježíši i jí a měli stále krásnější radost
i my sami ve svých srdcích. A také
uvidíme, jak mnozí i nás mají rádi.
To Vám srdečně přeje, prosí Vás,
abyste se i za mě pomodlili, s radostí na Vás vzpomíná a zdraví Vás
všechny
Váš P. Bohumil Kolář

OTČE BOHUMILE, DĚKUJEME
Milí čtenáři, článek pro děti na vedlejší stránce z pera P. Bohumila
Koláře je poslední. P. Bohumil Kolář byl ve čtvrtek 5. listopadu 2015
Pánem života povolán do Věčného Domova ve věku 91 let. Děkujeme P. Kolářovi za jeho dlouhodobou spolupráci s naším časopisem
Immaculata, kde psal příběhy
pro děti. První katechezi napsal
roku 1998, tu poslední si můžete
přečíst na vedlejší stránce. Vzpomeňte na P. Bohumila ve svých
modlitbách, aby co nejdříve mohl
vstoupit do slávy nebe.
Narodil se 7. ledna 1924 v Praze.
Po absolvování gymnázia studoval
v Praze a v Římě teologii. V roce
1948 studia v Římě dokončil a téhož roku byl vysvěcen na kněze.
I přes těžkou poúnorovou situaci
v ČSR se v létě 1948 vrátil do vlasti.
V roce 1949 se nenechal zastrašit
a přečetl (jako mnoho jiných kněží)
pastýřský list „Hlas biskupů a ordinářů věřícím v hodině velké zkoušky“, který kritizoval poměry nastolené komunistickým režimem.
Za to byl poprvé odsouzen. V roce
1949 byl amnestován.
V letech 1952–1960 byl vězněn pro
své kněžské působení. Odsouzen
byl spolu s jedenáctičlennou skupinou „velezrádců“, mezi nimiž byli
také dva další římskokatoličtí kněží
Antonín Bradna a Karel Pilík. Z Valdic byl propuštěn v květnu 1960.

Fotografie z oslav 90. narozenin P. Bohumila Koláře. Foto: Hnutí Fokoláre.
Do duchovní služby však nastoupit nemohl. Pracoval v dělnických
profesích až do roku 1968, kdy se
konečně mohl vrátit do kněžské
služby v Roudnici nad Labem, kde
působil do roku 1991.
Po pádu komunismu své bohaté
zkušenosti zejména s katechetickou prací zúročil ve svém působení na Katolické teologické fakultě
UK i jako moderátor Katechetického střediska. Velký význam pro formaci nové generace kněží české
provincie mělo jeho desetileté působení ve funkci interního, pak externího spirituála Arcibiskupského
semináře v Praze. Byl aktivním
exercitátorem. Dlouhodobě spolupracoval s Diecézním centrem pro

seniory v Hradci Králové. Léta vypomáhal ve farnosti Praha-Sedlec.
Byl jedním ze zakladatelů a sloupů vznikajícího Hnutí fokoláre
v tehdejším Československu. Kdo
ho znal, ví, že by bylo možné ještě
dlouho v tomto výčtu pokračovat...
Posledních 15 měsíců prožil ve farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Praze-Karlíně, kde bydlel, do posledních
chvil sloužil a kde, obklopen péčí
a přátelstvím mnohých, prožil
závěr své pozemské části života.
Za zvuku poledních zvonů odešel
ze života do Života.
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Z DOPISŮ OD VÁS

PODĚKOVÁNÍ
❧ Milá redakce i všichni, kteří jste

se s námi modlili. Asi před třemi
roky jsem vás prosila o modlitby
za mého malého příbuzného Honzíka z Jablonného v Podještědí.
Tehdy bojoval se zhoubným nádorem na ledvině. Vaše modlitby
a práce lékařů – v první řadě však
Boží pomoc – pomohly. Uzdravil
se a žije plnohodnotný život nyní
sedmiletého hošíka. Stále k vám
cítím vděk a chci znovu poděkovat
za vaši nesmírnou pomoc. S přáním všeho dobrého se loučí
rytířka Naďa

❧ Milá

redakce, jsem pravidelnou čtenářkou Immaculaty a chci
poděkovat Pánu, že na přímluvu
P. Marie vyslyšel mou prosbu.
čtenářka Milada

❧ Chtěla bych touto cestou po-

děkovat Panně Marii Svatohorské
za neustálou ochranu naší rodiny.
Zvláště pak za pomoc dceři Marii
při těžkém studiu na vysoké škole a hlavně, že jí přivedla do cesty
velmi hodného chlapce Ondru,
který má rád i Maruščina mentálně
postiženého bratra Františka. Jsou
velcí kamarádi. Ondra se teď začne
připravovat na svátost křtu, aby
mohl s Maruškou uzavřít svátost
manželství právě na Svaté hoře
u Příbrami. Velmi za vše děkuji
a také neustále prosím na přímluvu Panny Marie za dary Ducha Svatého pro oba mladé lidi. Díky Bohu
a Panně Marii.
vděčná maminka Jana

❧ Chtěla bych poděkovat Panně

Marii, že mě „nasměrovala“ do Nemocnice Milosrdných bratří v Brně,
kde se mi dostalo vysoce odborné
a pečlivé zdravotní péče. Po prodělané chemoterapii na „Žlutém
kopci“ jsem se zařadila mezi zdravé lidi. Prosím o další Boží pomoc
a ochranu Panny Marie pro celou
moji rodinu.
čtenářka Ludmila

❧ Chtěla

bych splnit svůj slib
a poděkovat Bohu, Panně Marii
a všem svatým za vyslyšení mých
proseb a také za to, že se mohu
znovu vídat se svou vnučkou. I nadále prosím Pannu Marii o přímluvu za celou naši rodinu.
čtenářka Jiřina

❧ Chci

poděkovat Panně Marii
Královně Turzovky, sv. Antoníčkovi,
sv. Šarbelovi a sv. Michaelu Archandělovi za vyslyšení mých proseb
ve velmi těžké situaci. Nadále prosím o ochranu a dar víry pro celou
rodinu.
rytířka Anna

O MODLITBU PROSÍ

❧ Milí rytíři a rytířky Panny Marie

❧ Děkuji

Panně Marii za uzdravení z těžké nemoci a za pomoc
a ochranu celé naší rodiny.
vděčná Jana

Neposkvrněné, obracíme se na Vás
s prosbou o modlitbu a přímluvy
za spásu duše našeho syna Jakuba
(25 let), který tragicky zahynul dne
30. 9. při autonehodě.
Iva a Pavel, věrní rytíři Panny Marie,
naší nebeské maminky

❧ Chtěla

❧ Prosím o modlitbu. Nevím, jak

bych splnit slib, který
jsem dala Bohu. Před třemi měsíci jsem měla problémy s očima. Na sluníčku mě hrozně pálily
a slzely. Dala jsem slib, že když
vyšetření dopadne dobře, napíši
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do Immaculaty. Vše dopadlo výborně. Moc děkuji Bohu i Panně
Marii.
čtenářka Petra

dál ve svém životě. Cítím, že jsem
se vzdálila od Boha, ztratila jsem
smysl života. Je mi 36 let a nechce
se mi již žít.
Veronika

❧ Prosíme za posilu a pomoc pro
nemocnou rytířku Cecílii.

redakce

❧ Moc

prosím za těžce nemocnou mladou maminku od pěti dětí
z naší farnosti.
rytířka Jiřina

❧ Chtěla bych poprosit o modlitbu za Boží vedení a správné rozhodnutí.
čtenářka Lenka

❧ Chtěla

bych opět poprosit
za mého tatínka, který je sice pokřtěný, ale nevěřící. Prosím za jeho
obrácení, i kdyby to bylo v poslední chvíli. Také prosím za svého syna,
který se vyučil a marně hledá práci.
Děkuji.
čtenářka Milada z Orlové

❧ Prosím o modlitbu za mou vážně nemocnou dceru.

❧ Prosím
manžela.

rytíř Jiří

za mého zemřelého
rytířka Ludmila

❧ Chtěla bych poprosit Pána Ježí-

še na přímluvu Panny Marie a Svatého otce Jana Pavla II. za naše děti,
vnoučata a pravnoučata, která žijí
bez víry. Kéž jim Duch Svatý pomáhá, aby se stali opravdovými křesťany.
rytířka Marie z jižních Čech

❧ Chtěla bych poprosit o modlit-

by za zdárný průběh náročné operace páteře, kterou mám podstoupit, i následnou rekonvalescenci.
rytířka Marie

❧ Prosím o modlitbu za své staré, nemocné rodiče, za dospívající děti, aby neztratily dar víry,
a za uzdravení a požehnání pro
mne v mé těžké životní situaci.
věrná čtenářka Patricie
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ZPRÁVY
Itálie: Dne 5. listopadu 2015 v Bologni po dlouhé a těžké nemoci zemřela
prezidentka Mezinárodního výboru
Rytířstva Neposkvrněné sestra Raffaella Aguzzoni. Bylo jí 56 let a patřila
do institutu Panny Marie Neposkvrněné otce Kolbeho. Pro MI mnoho
vykonala a doufáme, že i v nebi bude
pracovat pro MI, a nám tak pomáhat,
přesto zde na zemi nám bude chybět.
M. I., 5. 11. 2015
Vatikán: Devadesát let po kanonizaci
Terezie od Dítěte Ježíše, patronky misií,
jsou započteni mezi svaté také její rodiče. Papež František se rozhodl svatořečit
Louise a Zélii Martinovy 18. října 2015,
v čase synody o rodině, jako konkrétní
příklad svatosti v rodině, a zároveň v neděli, na niž připadá světový den misií.
Spolu s nimi byli kanonizováni Vincenzo Grossi (1845–1917), italský kněz
a zakladatel kongregace Dcer Oratoria,
a španělská řeholnice Marie od Neposkvrněného početí (1926–1998).
RV, 18. 10. 2015
Vatikán: Dnem 8. prosince 2015
začíná mimořádný Svatý rok milosrdenství (Milosrdní jako Otec), který je
na začátku spojen s otvíráním tzv. Svatých bran. Svatou bránu ve Vatikánské
bazilice otevře papež František 8. prosince na slavnost Neposkvrněného početí P. Marie, při mši svaté, která začne
v 9.30 na náměstí sv. Petra. Také v dalších dvou papežských bazilikách otevře Svaté brány Svatý otec osobně: 13.
prosince v Lateránské bazilice a 1. ledna v Bazilice P. Marie Větší. V Bazilice
sv. Pavla za hradbami tak učiní kardinál
James Harvey 13. prosince.
ČBK, 13. 11. 2015; RV, 19. 11. 2015
Vatikán: Ježíš pláče nad světem
ve válce, prohlásil papež. Při zřejmě

nejbolestněji zaměřené homilii, kterou
od svého nástupu na papežský stolec
pronesl, komentoval papež František
ve čtvrtek 19. listopadu 2015 evangelium o Ježíšově pláči. Přítomné také vyzval k modlitbě za obrácení srdce těch,
kdo vyvolávají války.
ČBK, 19. 11. 2015
Německo: Tisíce muslimských
uprchlíků po příjezdu do Německa
žádají o křest, oznámil italský deník Il
Giornale. V Berlíně Rev. Gottfriend Martens uvádí, že v jeho luterském kostele
Nejsvětější Trojice bylo pokřtěno více
než 600 muslimů; 50 dalších se nyní připravuje na křest, který jim bude udělen
v listopadu. V Hannoveru jedna farnost
hlásí 2 000 křtů od roku 2008. Pastoři říkají, že poptávka po křtu roste s tím, jak
se zvyšuje příliv uprchlíků.
CWN, 26. 10. 2015
Německo: V Německu došlo k fyzickým útokům na aktivisty, kteří se
staví proti sexualizaci dětí. 14. října
měla v Berlíně premiéru divadelní hra
s názvem Strach. Protagonisty této
hry jsou lidé známí tím, že veřejně hovoří proti sexualizaci dětí a genderové
ideologii: Birgit Kelle, Gabriele Kuby,
Hedwig von Beverfoerde, Beatrix von
Storch a Frauke Petry. O týden později se Beatrix von Storch stala obětí
žhářského útoku, kdosi zapálil její
automobil. Další týden bylo spáleno
auto patřící Hedwig von Beverfoerde.
Katolický blogger a filozof Dr. Josef
Bordat oznámil a okomentoval tento
žhářský útok a okamžitě obdržel několik výhrůžek smrtí.
www.intoleranceagainstchristians.eu,
5. 11. 2015
Turecko: Při parlamentních volbách v Turecku, které se konaly
1. listopadu, získala Islámsko-konzervativní strana prezidenta Recepa
Tayyipa Erdogana absolutní většinu.

ÚMYSLY MODLITEB M. I.
Listopad: Aby ti, kteří se zasvětili Bohu, mohli slovem i životem
ukazovat cesty vedoucí do Božího království.
Prosinec: Aby Bohu zasvěcení lidé dokázali nést Kristovo světlo
tam, kde vládne hustá tma pochybnosti a znechucení.

Vyhlídky Turecka se těmito volbami ještě více zatemnily – a to nejen
pro Kurdy, křesťany a další menšiny,
ale i pro demokracii a právní stát
v Turecku vůbec. 95 procent z přibližně 75 000 000 obyvatel Turecka
jsou muslimové. Křesťanů v zemi
žije 120 000. Očekává se, že Erdogan
bude nyní podporovat islamizaci
země.
Kathnet, 15. 11. 2015
Itálie: V Itálii vznikl nový vědecký výbor na obranu rodiny. Za cíl si
klade odhalovat pseudovědecké lži
a slogany, kterými se zaštiťuje genderová ideologie. Mezi jeho členy
jsou renomovaní pediatři, gynekologové, psychiatři, psychologové,
pedagogové a filozofové.
RV, 2. 11. 2015
Francie: Právě v době, kdy antiteroristické komando útočilo na doupě
teroristů v pařížské čtvrti Saint-Denis, vydali pařížští biskupové text
modlitby o pokoj, napsaný v duchu
Tibhirine, totiž v duchu trapistických
mnichů, kteří byli v této alžírské lokalitě zavražděni islamisty v roce
1996. Autorem modlitby je bratr
Dominique Motte z dominikánského kláštera v Lille. „Pane, odzbroj je.
A odzbroj nás...“ (Seigneur, désarme-les. Et désarme-nous).
RV, 19. 11. 2015
Francie: Francouzská biskupská
konference vydala prohlášení, v němž
kritizuje vládní kampaň propagující
potraty. Sloganem kampaně je: „Moje
tělo, moje volba, moje právo.“ Biskupská konference s vědomím, že encyklika papeže Františka o péči o stvoření
byla chválena „mnoha politiky“, z ní
ocitovala následující pasáž: Poněvadž
je všechno ve vztahu, není ochrana
přírody slučitelná s ospravedlňováním umělého potratu.
CWN, 27. 10. 2015
USA: Katolický biskup z Phoenixu
vyzval muže ve své diecézi, aby bojovali proti duchovním útokům na manželství a rodinu. Své provolání nazval
„výzvou k boji“. „Muži, neváhejte se
zapojit do bitvy, která zuří kolem vás,“
napsal biskup Thomas Olmsted. „Je to
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bitva, která zraňuje naše děti a rodiny,
bitva, která narušuje důstojnost žen
i mužů.“ Jedná o velmi reálný duchovní boj, který „zabíjí zbývající křesťanskou morálku v naší společnosti a kultuře, a dokonce i v našich domovech.
Musíme vystoupit z ústraní a postavit
se do čelných řad na obranu života.“
LifeSiteNews, 1. 11. 2015
Irák: Podle slov iráckých misionářů
stále více muslimů opouští islám poté,
co viděli brutální jednání bojovníků
Islámského státu. „Lidé chtějí poznat
Krista, zejména když slyší o zázracích,
uzdravení, milosrdenství a lásce,“ říká
vedoucí kurdské regionální pobočky
organizace „Christian Aid Mission“.
„Napomáhají tomu sami islámští extremisté, protože všechny své krutosti a vraždy páchají ve jménu Alláha
a zdůvodňují je verši z Koránu.“
316news.org, 10. 11. 2015
Pákistán: K uctění památky křesťanských hrdinů, kteří položili svůj
život za Pákistán, se konala slavnost
v lahorském semináři „Santa Maria“,
jíž se zúčastnili kněží, laici a seminaristé z diecéze. Setkání mělo za cíl uctít
všechny pákistánské křesťany, kteří
obětovali svůj život za obranu národa nebo budování státu.
Fides, 29. 9. 2015

Spojené arabské emiráty: Spojené arabské emiráty (SAE) přijaly nový
zákon, jenž zakazuje „všechny formy
diskriminace založené na náboženství,
kastě, vyznání, učení, rase, barvě pleti
nebo etnickém původu“. Jak řekl P. Samir Khalil Samir, egyptský jezuita, je
to „krok vpřed“. Tento zákon jde proti
tomu, co dělají ostatní státy v tomto
regionu, kde mnohé z nich jsou stále
ještě islámskými totalitami. Otevřenost
SAE ve srovnání s jinými muslimskými
zeměmi se také projevuje přítomností
24 kostelů na území tohoto státu, jež
byly částečně vybudovány z prostředků poskytnutých místními vládci.
Asia News, 24. 8. 2015
Slovensko: Starobylé pútnické
miesto Studnička v Novozámockom
okrese, zasvätené Panne Márii Sedembolestnej, prežilo v uplynulých mesiacoch svoje významné chvíle. V pútnickom areáli pri kostolíku, ktorý sa
nachádza neďaleko obce Pozba a Podhájska, v predvečer sviatku Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, 13. septembra 2015, posvätil
páter Grzegorz M. Bartosik, OFMConv,
riaditeľ Inštitútu Kolbianum v Niepokalanowe, novú krížovú cestu s názvom
„Rozbitý svet“. Studnička, ktorá prežíva
po rokoch chátrania vďaka nadšeným

veriacim a miestnemu farárovi vdp. Ioanovi Gondecovi svoje znovuzrodenie,
je miestom, na ktoré za Bolestnou Matkou Božou putujú rozličné skupiny jej
ctiteľov. Srdečne pozývame aj všetkých
čitateľov Immaculaty.
Dariusz Żuk-Olszewski, Nitra, 15. 9. 2015
Česká republika: Dne 14. 10. 2015
uspořádala česká pobočka CSI – Křesťanské mezinárodní solidarity – veřejné shromáždění na Hradčanském
náměstí v Praze k vyjádření solidarity a povzbuzení k pomoci křesťanům
zejména z oblasti Středního a Blízkého východu. Záštitu nad shromážděním převzal biskup Václav Malý
a společně s předsedou ekumenické
rady církví České republiky Danielem
Fajfrem shromáždění zahájil.
CSI, RC, 16. 9. 2015
Česká republika: Hnutí Pro život ČR
pořádá na vlnách rádií Color a Sázava
rozhovory se známými osobnostmi
na téma našeho vztahu k životu. Pořadem „Život není náhoda“ provázejí
režisér Otakáro Maria Schmidt a Radim
Ucháč, prezident Hnutí Pro život ČR.
Poslouchejte každou středu: od 20:00
do 21:00 na Rádiu Color (Praha 90,7 FM
a Brno 99,4 FM) od 21:00 do 22:00 na Rádiu Sázava (89,3; 88,0; 90,6; 97,5 FM).
Hnutí Pro život ČR, 5. 11. 2015
english

KOLBEOVSKÝ ROK
75 LET OD MUČEDNICKÉ SMRTI SV. MAXMILIÁNA
Mezinárodní rada Rytířstva Neposkvrněné (M. I.) v Římě
vyhlásila u příležitosti 75. výročí mučednické smrti
sv. Maxmiliána Kolbeho od 14. srpna 2015 do 14. srpna
2016 Kolbeovský rok.

Sv. Maxmilián říká, že
Niepokalonov, to není místo
na mapě, to nejsou budovy
a stroje, ale Niepokalanov – to
znamená srdce odevzdané Matce
Boží, v němž roste Boží láska.
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u minoritů v Brně

BOŽE, V TEBE

DŮVĚŘUJI,
DO TVÝCH RUKOU

Foto: Daniela Jovanovska-Hristovska | istockphoto.com

SVĚŘUJI

SVŮJ ŽIVOT!
Z LITURGIE HODIN

