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VÁŽENÍ ČTENÁŘI,
MILÍ RYTÍŘI NEPOSKVRNĚNÉ,
probíhá Svatý rok milosrdenství a to je dobrá příležitost zamyslet se a připomenout si, kolik Božího milosrdenství jsme v životě už přijali, buď přímo od Boha,
anebo prostřednictvím jiných lidí. Žalm 103 nás vybízí, abychom nezapomínali na žádné jeho dobrodiní
(Ž 103,2), protože vděčnost je tou nejpřirozenější odpovědí na přijaté dary. Když jsme připravovali toto číslo, zaměřené na zmíněné téma, učinili jsme zajímavé
zjištění, že ten, kdo je vděčný, je také radostný.
V Rytířstvu Panny Marie Neposkvrněné jsme si letos také připomínali velkou věc, kterou nám dal
Pán, totiž dar života sv. Maxmiliána Kolbeho. Často
jezdíme po různých místech s přednáškou o jeho
životě, díle a odkazu a vždycky se setkáváme s velkým nadšením posluchačů a jejich radostí z toho
našeho světce. Letos v srpnu jsme si připomněli
75. výročí jeho mučednické smrti a u této příležitosti jsme Vám také chtěli poslat dáreček v podobě
knížky „Maxmilián Kolbe – Světec z Osvětimi“. Doufáme, že Vás tato knížka zaujme a potěší.

Prosím tě, Maria, pomoz nám naplnit poslání,
které tvůj Syn svěřil církvi a které dnes spočívá
na nás. Pomocnice křesťanů, svěřujeme se ti,
když toužíme pracovat na tom, aby Evangelium
zasahovalo stále hlouběji do srdcí a do života
všech lidí. Do tvých rukou vkládáme své misijní
poslání a spoléháme na tvou přímluvnou
modlitbu. Ježíši Kristu, tvému Synu, rovněž
i Otci, v jednotě Ducha Svatého budiž chvála
a díkůčinění navěky věků. Amen.

Modlitba sv. Jana Pavla II.

Otec Kolbe prožíval každý den jako dar z rukou Božích a s pomocí Neposkvrněné ho chtěl prožít co
nejlépe, aby v něm splnil Boží plány, jejichž cílem
je vysvobození člověka z hříchu a obdarování ho
životem věčným plným radosti. Vidíme sv. Maxmiliána, že ani ve vyhlazovacím táboře Auschwitz
neztrácel naději a s Boží pomocí dal smysl i násilné
smrti v bunkru hladu.
Přeji Vám, také sobě i celé naší redakci, abychom byli
plni naděje a naučili se s vděčností
přijímat vše z rukou Hospodina.
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 usilují skrze vlastní odevzdání se do rukou Matky Boží 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
vlastnoručně podepsané. Tu 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.

UPOSLECHNOUT DOBRÉ RADY
Bůh chce pro nás to nejlepší a posílá nám rádce, jak to dosáhnout.
text: br. Bohdan Heczko OFMConv
Jedním ze skutků milosrdenství je
„dobře radit pochybujícím“. Určitě
každý z nás zakusil okamžiky, kdy
stál tváří v tvář bezvýchodné situaci
a nevěděl, kudy kam. Žádné řešení,
které se nabízelo, nebylo vyhovující. Cítili jsme se zoufalí a nejistí
a nemohli jsme se rozhodnout,
kterou cestu zvolit. V sázce bylo
tak mnoho, že šlápnout vedle by
mělo tragické následky. Vězeli jsme
v problému tak hluboce, že jsme si
nebyli schopni sami poradit. Zde
byla každá rada drahá. Potřebovali
jsme někoho, kdo by viděl věci z odstupu a mohl nám moudře poradit,
kdo nehledal vlastní prospěch, ale
komu šlo o naše skutečné dobro.
Možná jsme si uvědomili, jak velkým požehnáním jsou pro nás lidé
obdarovaní od Boha moudrostí
a radou, a na které se můžeme s důvěrou obrátit.
Mnozí světci doporučovali lidem,
aby se ve svých trampotách utíkali
k Panně Marii – Matce Dobré Rady.
Odkud se tento titul vzal?
Tento titul pochází z dávných dob,
kdy křesťané v pochybnostech prosili Matku Boží o pomoc. Ke cti Matky
Dobré Rady stavěli kostely, skládali
písně, tvořili sochy a obrazy. Nejvýznamnějším obrazem Matky Dobré
Rady je milostný obraz z Genazzana
v Itálii, který byl roku 1467 objeven
na stěně augustiniánského kláštera.
Od té doby se Genazzano stalo světovým centrem kultu Matky Dobré
Rady a obraz sám byl ve velké úctě
jak u zbožného křesťanského lidu,
tak u duchovenstva. Mnozí papežové mu projevovali zvláštní úctu. Papež Lev XIII. roku 1903 zařadil tento
titul do Loretánských litanií.1
Proč titul Matka Dobré Rady? Marii nazýváme Matkou Dobré Rady
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a vyhnuli se omylům, a zároveň posiloval naši vůli, abychom vždy volili to,
co slouží Boží slávě a naší spáse.

Milostný obraz Matky Dobré Rady z Genazzana v Itálii
především proto, že si ji Bůh vyvolil
a zahrnul plností milosti. Ona pak
v plné poslušnosti a v nadchnutí
mysli a srdce přijala věčnou Moudrost Boží a Slovo se v ní stalo tělem.
Porodila Božího Syna, jehož prorok
Izaiáš nazval Podivuhodný rádce
(Iz 9,5) a který nakonec osvobodil
lidi z té nejhorší svízele, kterou byly
hřích a smrt.
Dále ji nazýváme Matkou Dobré
Rady, protože jedinečným způsobem čerpala ze slov života, která
od svého Syna přijala, uchovávala
ve svém srdci, rozjímala o nich a velkodušně z nich rozdávala. Na svatbě
v Káni ji vidíme, jak s odkazem na Ježíše dává spásnou radu:„Udělejte vše,
co vám řekne“ (Jan 2,5). Po Ježíšově
zmrtvýchvstání ji vidíme uprostřed
apoštolů, jak jim pomáhá naslouchat
a přijímat Ježíšova slova, jak jim pomáhá očekávat Ježíšovo zaslíbení
– Ducha Svatého a v jeho síle splnit
poslání, které jim Spasitel svěřil.
Pannu Marii můžeme nazvat Matkou Dobré Rady také proto, že jako
Snoubenka Ducha Svatého nám
vyprošuje jeho dary, aby nám osvěcoval rozum, abychom se v konkrétních případech správně rozhodovali

Jak tedy postupovat, když máme
učinit závažné rozhodnutí anebo
se na nás obracejí jiní s prosbou
o radu? Je dobré si uvědomit, jaký
je náš konečný cíl, že je jím život
věčný u Otce v nebi. Podle toho
bychom také měli činit rozhodnutí,
která k tomuto cíli vedou, a naopak
měli bychom se bránit volbám, které jsou s ním v rozporu. Nestačí tedy
dívat se na věci jen čistě lidským pohledem, ale podívat se na ně z Boží
perspektivy. To znamená, že je třeba všechna svá rozhodnutí svěřovat
v modlitbě Bohu, aby on jako Podivuhodný rádce nám byl nablízku,
svěřovat je Duchu Svatému, aby
osvěcoval náš rozum a posiloval
naši vůli, a prosit Pannu Marii, aby
se za nás jako Matka stále přimlouvala. To na nás ovšem klade i nárok
zříct se vlastních představ a místo
nich přijmout a naplnit Boží vůli.
Všimněme si, že Maria, která nehledá
svou vůli, ale ochotně přijímá Boží
plány, je plná radosti. Ve svém chvalozpěvu oslavuje milosrdného Boha
za to, že jí učinil veliké věci a skrze její
poslušnost naplnil svůj příslib spásy.
Milí rytíři Panny Marie Neposkvrněné,
ani my nelpěme svéhlavě na vlastních představách o našem životě,
spíše spěchejme naplnit Boží představy, jak nám to ukázala Maria, naše
rádkyně. A nemusíme se obávat, že
budeme smutní, když budeme muset opouštět vlastní představy, protože Bůh chce pro nás to nejlepší už
teď a v nebi jediným naším zaměstnáním bude radost z Boha.
1

Šmalov, Kútnik, J. Litánie Loretánske. Bratislava: LÚČ,
2003. Str. 120-122.
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LETEM M. I. SVĚTEM
čili rytíři v akci
text: Jitka Navrátilová | koordinátorka M. I.

1

POUŤ M. I. U SV. ANTONÍNKA (26. 6. 2016, obr. 1)

2

PŘEDNÁŠKA O SV. MAXMILIÁNU V PLZNI (30. 6. 2016, obr. 2)

V České republice je pouze jediné místo, které má kapli zasvěcenou
svatému Maxmiliánu M. Kolbemu. Zmíněná kaple se nachází v plzeňské Meditační zahradě, která slouží jako Památník obětem zla totalitních režimů. Zde jsme byli otevřít vernisáž výstavy sv. Maxmiliána
a prezentovat přednášku o životě, díle a odkazu tohoto světce. Vernisáži a přednášce předcházela mše svatá, kterou celebroval plzeňský
arciděkan Mons. Emil Soukup. Doufáme, že se najde další příležitost,
abychom mohli navštívit naše rytíře a čtenáře z těchto, pro nás vzdálených míst.

3

Foto: Petr Nedoma | Člověk a víra

Poslední červnovou neděli jsme se vydali ke svatému Antonínkovi
do Blatnice na jižní Moravě, abychom se setkali s rytíři a rytířkami,
kteří sem přišli na naši již tradiční pouť. Otec provinciál řádu, který za námi nemohl přijet, vyslal svého delegáta, otce Karla Koblížka OFMConv, který byl hlavním celebrantem při mši svaté. Prožívání
svatého roku milosrdenství, který vyhlásil v církvi papež František,
bylo také tématem této pouti. Poutníci si měli možnost nejenom vyslechnout řeč o skutcích milosrdenství, ale především si každý z nás
vylosoval kartičku s nějakým skutkem milosrdenství, kterou si odnesl
domů jako „rytířskou výzvu“ k naplňování.

NÁRODNÍ POUŤ VELEHRAD (4. – 5. 7. 2016, obr. 3)

Letos to bylo již posedmnácté, co se na Velehradě konaly Dny dobré
vůle, na které bezprostředně navázala Národní pouť. K této pouti se
již tradičně připojujeme také my, abychom na místě, jež je kolébkou
naší víry, načerpali potřebné milosti pro náš život a mohli být také
blíže vám všem, kteří jste sem také připutovali. Dá-li Bůh, příští rok
opět přijedeme, abychom se připojili k cyrilometodějském odkazu.
Budeme rádi, když se zde s vámi opět uvidíme.

4

SVĚTOVÉ SETKÁNÍ MLÁDEŽE, KRAKOV (25.-31. 7. 2016, obr. 4, 5)

5

POUŤ ČTENÁŘŮ ČASOPISU NA CVILÍN (6. 8. 2016, obr. 6)

Srpnová pouť na Cvilín je spojována s památkou smrti svatého Maxmiliána, zakladatele Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie a časopisu
Rycerz Niepokalanej, po jehož vzoru u nás vychází časopis Immaculata. Naším hlavním hostem byl otec Piotr Cuber OFMConv, který vede
Centrum sv. Maxmiliána v Harmężích.

6

Foto 1, 2, 4, 5, 6: Národní centrum M. I.

Být mezi tolika mladými lidmi znamená být nakaženi jejich energií,
zápalem a odhodláním. To jsme si uvědomovali, když jsme alespoň
dva dny pobyli v Krakově na setkání mládeže. V českém centru, které
sídlilo v cisterciáckém klášteře v oblasti Mogiły, bylo vytvořeno výborné zázemí, nabízející jak bohatý duchovní program, tak také prostor pro zábavu a odpočinek. Bylo povzbuzující vidět tolik mladých
lidí, kteří se nestydí za svou víru a s nadějí svěřují svůj život do rukou
Božích.

5
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Foto: tan4ikk | 123fr.com

TÉMA: MILOSRDENSTVÍ A VDĚČNOST

NAŠÍM POVOLÁNÍM
JE RADOST
Boží pokoj a radost v životě křesťana

text: P. Piotr Pawlik OFMConv | překlad Libor Rösner | redakčně upraveno
Často, když se procházím ulicemi našich měst, potkávám lidi se smutným obličejem. Vidím jejich zatrpklost,
smutek, hněv, samotu. Všímám si, že radost spojená s vnitřním pokojem je spíše výjimečná. Jako křesťané si
ne vždy uvědomujeme, že jsme povoláni k životu ve štěstí, které je pouze v Bohu. Zoufalství a smutek tedy
není to, v čem bychom měli setrvávat. Když se díváme na svůj život, zjišťujeme, jak moc jsme závislí na různých vnějších okolnostech. Pokud nejsme ukotveni v Bohu, tak nás jejich proměnlivost ovlivňuje do té míry,
že v situacích, když se věci daří, jsme šťastní, a když nastávají komplikace, ztrácíme vnitřní pokoj a klid. Můžeme si klást otázku, zdali je možné prožívat každodennost v neustálé radosti a pokoji, a to navzdory všem
těžkostem. Jak to, že ne vždy nacházíme radost a pokoj v Pánu? Vždyť jako lidé víry bychom ji měli nacházet.
Vždyť Pán Ježíš je nám stále nablízku a dává nám vše, co ke svému štěstí potřebujeme.

STÁLE EXISTUJE
DŮVOD K RADOSTI

Slova svatého Pavla „Radujte se
v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se!” (Flp 4,4) vyzývají každého křesťana k radosti. Je v nich
obsaženo jádro života každého
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křesťana. Ježíš klade na radost
velký důraz a povzbuzuje nás, abychom ji neztráceli ani tehdy, když
přímo nevidíme žádný důvod k radosti (srov. Mt 6,16). Důvod k radosti totiž tady je. Tím důvodem
je Boží láska, kterou jsme neustále

obdarováváni. Ježíš nám svým životem, smrtí a zmrtvýchvstáním
otevřel cestu do nebe, kterou nám
žádné starosti nemohou zavřít. Naopak má v sobě potenciál přenést
nás přes všechny překážky. Přesto,
že je třeba projít řadou trápení,
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Ježíš náš ujišťuje, že: „Mé jho netlačí a břemeno netíží“ (Mt 11,30).
Skutečnost Božího daru by měla
pro nás být trvalým zdrojem radosti, štěstí a pokoje v srdci.

RADOST V PÍSMU
SVATÉM

V Písmu svatém je téma radosti
vždy spojeno se zaslíbením o Mesiáši, ke kterému se vztahují všechny naděje a očekávání vyvoleného
národa. Abrahám, David či sv. Jan
Křtitel byli při myšlence příchodu
mesiánské doby naplněni velkou
radostí. Nový zákon je dobou naplnění Božích příslibů o Mesiáši. Svatý
Jan Křtitel, ještě když byl pod srdcem Alžběty, zajásal radostí, když se
setkal se Spasitelem, který byl pod
srdcem Panny Marie. Narozením
Spasitele přichází mesiánská doba,
jež je plná důvodů radosti. Ježíš
sám říká: „Copak se mohou postit
hosté na svatbě, dokud je ženich
s nimi?“ (Mk 2,19). V podobenstvích
o ztracené minci či zatoulané ovci
se jasně zrcadlí radost samotného Mesiáše z toho, že může konat
dílo spásy vůči hříšníkům (srov. Mt
18,13). Ježíš se raduje v Duchu Svatém ze skutečnosti, že Otec se zjevuje těm, kteří ho pokorně hledají
(srov. Lk 10,21). Spolu s Mesiášem
přichází uzdravení světa, na což poukazují zázračná uzdravení a skutečnost vyhánění démonů.
V evangelium svatého Jana vidíme
Jana Křtitele, který se raduje, když
odkazuje své posluchače na Mesiáše (J 3,29). Učedníci jsou obdarováni Ježíšovou radostí: „To jsem
k Vám mluvil, aby moje radost byla
ve Vás a aby se Vaše radost naplnila“ (J 15,11). Před ukřižováním, kdy
se Ježíš s učedníky loučil a oni byli
z toho velice smutní, je povzbuzuje, že ho zase uvidí a jejich srdce se bude radovat: „Tak i vy nyní
máte zármutek, ale zase vás uvidím a vaše srdce se bude radovat,
a vaši radost vám nikdo nevezme“
(J 16,22). A skutečně, po zmrtvýchvstání, kdy se jim Ježíš zjevil, byli
naplněni velkou radostí (J 20,20).

RADOST
U CÍRKEVNÍCH OTCŮ

O křesťanském chápání radosti
psali také církevní otcové. Jasně
rozlišují radost tohoto světa od radosti věčné. Radost tohoto světa
spojují s hříchem. Podle církevních
otců existuje hříšná radost, která
nemá nic společného s pravou radostí. Hřích totiž nemůže být zdrojem radosti, ale naopak je příčinou
smutku. Pravou radost je možné
zakoušet jenom tehdy, když opouštíme hřích a svůj život svěřujeme
Božímu vedení. Dokonalá čili plná
radost bude pak spočívat v pohlížení na Boha tváří v tvář. Tehdy
budou všechny potřeby člověka
naplněny a jeho srdce bude přetékat radostí a pokojem.

RADOST
V TEOLOGICKÝCH
ÚVAHÁCH

Teologové ve svých úvahách se
také zabývali tématem radosti.
Často mluví o ní jako o daru Ducha Svatého a dále spojují radost s
pravdou a nadějí.
Radost jako dar Ducha Svatého
Podle sv. Pavla je radost darem Ducha Svatého (Gal 5,22). Apoštol ji
řadí mezi „ovoce“ Ducha Svatého,
kde jsou dále „láska, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost,
tichost a sebeovládání“, které jsou
protikladem ke „skutkům lidské
svévole“, jimiž jsou „smilstvo, nečistota, chlípnost, modloslužba,
čarodějnictví, nepřátelství, sváry,
žárlivost, hněvy, ctižádost, nesvornost, stranictví, závist, opilství, nestřídmost…“ (Gal 5,19-21).
Teologové rozlišují přitom ovoce
Ducha Svatého a charismata. Oboje jsou dary Ducha Svatého, liší
se však v tom, že charismata jsou
dary udělené jednotlivci pro dobro
společenství, kdežto ovoce Ducha
Svatého jsou dary, které člověku
dává Duch Svatý k jeho osobnímu užitku. Ovoce Ducha Svatého
tedy předpokládá nejen obrácení

daného člověka, ale rovněž praktikování ctností. Pravý pokoj může
v duši zvládnout teprve tehdy,
když je prosta hříchu.
Nejde tady o povrchní radost, ale
o radost plynoucí z nitra, která
je spjata s pokojem duše; radost
z toho, že Bůh je Bohem a že nás
vede k tomu nejlepšímu. Taková
radost je schopna přestát všechny bouře. Jan Pavel II. s odkazem
na apoštolskou adhortaci Pavla VI.
„Gaudete in Domino“ říká, že „člověk je bytostí stvořenou k radosti“
a že „pravá radost je darem Ducha
Svatého“.1
Radost z pravdy
Otázkou „co je pravda“ se zabývali
lidé všech dob. Ježíš na ni odpovídá, když Pravdou nazývá sebe
samého: „Já jsem cesta, pravda
a život. Nikdo nepřichází k Otci,
než skrze mne“ (J 14,6) a na jiném
místě: „Já jsem se proto narodil
a proto jsem přišel na svět, abych
vydal svědectví pravdě. Každý, kdo
je z pravdy, slyší můj hlas“ (J 18,37).
Křesťanská radost je nedílně spjata
s osobou Ježíše Krista a lze ji nazvat
radost z Pravdy. Sám Ježíš je zdrojem radosti každého křesťana. Tato
radost je v praxi spojena s díkůčiněním a je vyjádřením uznání Kristova
příchodu na svět za nejdůležitější
událost v dějinách spásy.
Radost z přítomnosti Krista byla
v křesťanské zbožnosti rozšířena
na eucharistii. Kdo s vírou přijímá
Ježíše v eucharistii, přijímá toho,
kdo je cesta, pravda a život, spojuje
se s tím, který dává radost a pokoj
jeho duši. Jinými slovy: lze těžko
přijímat svátostného Krista a nezakoušet přitom radost a pokoj. Dále
se nám Ježíš jako plnost pravdy
dává ve svém slovu. Pokud přijímám pravdu vyslovenou Ježíšem,
stávám se majitelem obrovského
pokladu – získávám totiž poznání
o Bohu, který mne miluje, a o spáse, kterou mi nabízí za cenu své
oběti na Kříži.
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Radost z naděje

TÉMA: MILOSRDENSTVÍ A VDĚČNOST

Sv. Pavel vybízí: „Z naděje se radujte“ () Myslí tím naději křesťanskou,
kterou zařazuje mezi teologické
ctnosti. Týká se života budoucího,
v němž máme dojít do věčné radosti. Již samotné očekávání této
plnosti je samo o sobě zdrojem
radosti. Pavel VI. tuto skutečnost
vyjadřuje ve své apoštolské adhortaci „Gaudete in Domino“ následovně: „Křesťanská radost je duchovní účastí na bezbřehé radosti,
jak božské, tak lidské, jež pramení
v Srdci Ježíše Krista.“2
S radostnou nadějí je spojena i radost svátosti pokání. Pokání s sebou

nese prožívání něčeho trpkého, ale
v konečném důsledku přináší pokoj
a radost. Jako hříšník mám lkát nad
svými hříchy, ovšem ve chvíli, kdy jich
lituji a vyznávám, můžu se radovat
z velké Boží lásky. Hnací silou radosti
naděje spojené s pokáním je důvěra
v Boží milosrdenství. Ježíš odpouštějící cizoložnici či hledající ztracenou
ovci je pro navráceného hříšníka zárukou zakoušení radosti. Milosrdná
láska je silnější než hřích, a proto se
slzy pokání stávají slzami radosti.

NEPODDÁVEJME SE
SMUTKU

Přestože víme o důvodech k radosti,
velmi často se dostáváme do situací,
kdy pokoj a radost mizí z našich tváří.

Naše nitro je pustošeno různými negativními emocemi, které stravují
naše srdce. Jediným východiskem
z nich je vrátit se k důvodům radosti, které jsou darem Boží lásky, jsou
trvalé a nic jim nemůže ubrat na síle.
V situacích, kdy se necítíme dobře,
bychom si měli vědomě připomínat, že radost je naším povoláním,
a nedovolovat smutku, aby nás příliš pohlcoval. Ježíš sám je největším
důvodem naší radosti. Jemu svěřme
všechny své starosti a důvěřujme
mu, že nás vede ke šťastné a radostné věčnosti.

1,2

Jan Pavel II. Věřím v Ducha Svatého. Vatikán 1992,
katecheze 80,2.

JAK ZÍSKAT RADOST?

Svědectví lidí, kteří nalezli svůj způsob, jak si uprostřed nezdaru
udržet vnitřní radost a pokoj.

text: Katarzyna Matejek | překlad Libor Rösner
Radost. Každý po ní touží. Jsou lidé,
kteří o ni sveřepě bojují, investují
svůj čas jen kvůli tomu, aby prožili
něco úžasného. Jiní se ji snaží koupit, když pro své potěšení hromadí
předměty jedinečné hodnoty, a ještě další vyhledávají všude možně –
často ve virtuálním světě – nové
možnosti, jež by jim umožnily alespoň na pár chvil radost zakusit.
Jenomže radost nelze získat silou.
Je spíše vedlejším produktem stylu
života, jaký člověk vede.
Dlouho patřičný styl života hledala
sv. Terezie z Lisieux, nakonec jej –
po mnoha letech hledání doma
i v klášteře – našla. A toto její nalezení způsobilo v církvi revoluci. Namísto heroických skutků se
rozhodla mladičká karmelitka dosáhnout svatosti zcela originálním
způsobem – skrze drobné skutky
vykonávané z lásky. I obyčejnou
jehlu zvednout ze země pro dobro
toho druhého, usmát se i na toho,
kdo je vůči mně jízlivý... Tyto jednoduché metody inspirovaly spoustu
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katolíků, přičemž těm, kteří nežijí
v klášterech, ale v kruhu svých blízkých, přinesly naději na to, že svatost je také pro ně.

do postele. A je jí i radost, kterou
dávám já těm druhým, třeba když
dovolím dětem sledovat pohádku
v televizi v pyžamu.“

DĚKOVAT ZA VŠECHNO

Ne vždy je domov Piotra a Karoliny prozářen radostí. „Někdy jsme
na té naší malé cestě unaveni, podrážděni. Máme problém zvládat,
když děti pořád pláčou a my nemáme ani malou chvilku na sebe
nebo na Boha. To je pak hodně
těžké,“ přiznávají oba, aby vzápětí
dodali: „Ale neuhýbáme z té cesty, jdeme po ní od rána do večera
vstříc večerní modlitbě. Ode dne
naší svatby k ní poklekáme společně, společně děláme znamení
kříže, společně děkujeme Pánu
za všechno, co nám dal, jednou to
je v radosti, jindy zase v bolesti.“

Takovouto malou cestou svatosti
se rozhodli vydat manželé Karolina a Piotr z Koszalinu. Svoji jsou
pět let a mají dvě děti. Dříve byli
zvyklí žít sami a organizovat si
život podle svého. Dnem sňatku
na sebe vzali břemeno rezignování na vlastní plány. Nenese se jim
snadno, avšak cítí, že jim přece jen
přináší radost. „Snažíme se prožít
každý den co nejlépe, pečujeme
o sebe navzájem a o naše děti.
Máme hodně plánů a snů. Bůh naši
rodinu den co den vede cestou
malých krůčků vděčnosti a radosti,“ svěřují se manželé a Karolina
dodává: „Mou radostí je, když se
manžel vrací z práce a láskyplně
mě pozdraví. Je jí chvíle, kdy se mi
náš prcek pověsí na nohu, je jí naše
společná procházka, káva, kterou
mi manžel přinese v neděli ráno

Je nasnadě, že ne vždy dokážou
ten vděk vyjadřovat lehce. Jednak
ne vždy chápou, proč se to stalo tak
a ne opačně, jednak nevidí hned,
že Bůh něco proměnil, posvětil,
uzdravil. Oba se již přesvědčili, že
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ač je Bůh všemohoucí, činí řadu
věcí decentně, tudíž i skrytě. „Stává se, že nic necítíme, ale přesto
se mu snažíme být vděční. Takto
chápeme naši každodennost – je
to náš malý rodinný Nazaret.“

OBĚTOVAT SVŮJ
SMUTEK

Stačí se jen obrátit zády ke svým
choutkám a postarat se o druhé,
a srdce proniknou první paprsky
radosti. To poznala Magda z Pleszewa, vdaná žena a matka tří dětí.

V těch dnech vysvitlo světýlko naděje, že Magda bude moci přece
jen zakusit radost ze setkání s Bohem a mladými lidmi – v sousedním
městečku se připravoval koncert
chval. „Zatoužila jsem na něj jet, ale
nechtěla jsem jet sama, proto jsem
několik dní hledala spřízněnou duši,
která by jela se mnou. Avšak bezvýsledně. Takže i toto zklamání jsem
svěřila Pánu,“ pokračuje. A udělala
to tak, jak se slušelo na paní domu:
hodinu před koncertem se pustila do žehlení prádla. A v té chvíli se
ukázalo, že Bůh pro ni má překvapení: vnukl jí myšlenku, aby napsala
SMS kamarádce Natalii, kterou už
dlouho neviděla. „Za okamžik mi Natalie volala, že právě jela na koncert,
ale ihned jede zpět, aby mě vzala
s sebou! Má radost byla obrovská,
koncert byl úžasný a síla modliteb
chval mě nese dodnes,“ říká Magda.

BÝT POHOSTINNÝ

Během Světových dnů mládeže
v Polsku prokázala spousta katolíků, že pohostinnost není jen otázkou poskytnutí noclehu a přichystání večeře. Je to ctnost, která rodí
v srdcích hostí i domácích radost.
Velmi to toužili zakusit manželé
Joanna a Janusz ze Żnina, proto si
právě na tyto dny naplánovali dovolenou a připravili svou domácnost pro poutníky. Ukázalo se však,
že k nim žádný nezavítá, jelikož jich
do jejich městečka dorazilo méně,
než původně mělo. „Moc jsme pro
ně chtěli něco udělat, pořád nám
to nedalo spát,“ říkají manželé.
„Při modlitbě jsme proto poprosili
Boha, aby nás poslal tam, kde budeme užiteční.“
Byli vyslyšeni. Ukázalo se, že mohou pomoci při grilování během
poznávacího večera poutníků s farníky. „Ten večer jsme zakusili mnoho radosti při službě těm mladým
lidem, kteří nám širokým úsměvem
projevovali svou vděčnost. Byli
jsme jako jedna velká rodina. Jsme
vděční Pánu, že náš krátkodobý
smutek proměnil v tak velkou a trvalou radost,“ říkají.

Foto: dziennikparafialny.pl

Když ji potkáte, vždy se usmívá. Má
dobrého manžela, zajímavou práci
ve školství, spoustu přátel – co by
si mohla více přát? Nicméně i takovýmto šťastlivcům něco odcizuje
vnitřní pohodu. „Od jisté doby jsem
byla nešťastná, chyběla mi radost ze
života, doléhala na mne každodennost,“ svěřuje se 46letá žena. Nadto
jí před nosem uteklo prvotřídní rozptýlení – možnost pomáhat na Fóru
mládeže v Čenstochové, které
předcházelo Světovým dnům mládeže. „Můj manžel se s nejstarším
synem zapojili do činnosti Komunity
Emmanuel, která fórum připravila, a já zůstala doma, abych hlídala
našeho nejmladšího. Bylo mi líto,
že jsem přišla o krásné zážitky, že

na fóru nebudu moct pomáhat a že
nenačerpám z těch mladých jejich
ducha a energii,“ vzpomíná Magda.
Byla zklamaná a smutná, avšak udělala důležitou věc: svěřila vše Pánu
a rozhodla se navzdory všemu radovat se z každodennosti. „Můj smutek,
účast na každodenní mši svaté a přijímání Krista v eucharistii jsem obětovala za ty Světové dny,“ říká.
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A VŠECHNO DOBRÉ
PŘIPISUJME BOHU

O tom, jak přijít k radosti cestou svatého Františka z Assisi.
text: S. Marta Lucie Cincialová SMFO | redakčně upraveno

Svatý František z Assisi svou
vnitřní radostí dokázal uchvátit a strhnout řadu lidí své doby
a jeho příklad oslovuje dodnes.
František v celém stvoření viděl
milosrdnou a milující ruku Boha
Stvořitele. Vděčně přijímal tento
Boží dar a svým životem na něj
odpovídal. Podívejme se, jak se
Františkova vděčnost projevovala v jeho životě.

VDĚČNOST VYJÁDŘENÁ
CHVÁLOU

František ve svých modlitbách
opakovaně chválí Boha Otce, který
je pro něj jediným počátkem všeho, a světec má potřebu jej chválit
nepřetržitě. Nejčastějším důvodem ke chválám je Františkovi skutečnost, že Bůh je Stvořitel.1 Kromě
Písně bratra Slunce jde o celkem
15 textů, které vyzývají k chválám
nebo přímo jsou chválami Boha
Stvořitele.2 Bůh je nazýván „Král
nebe a země“ a světec opakovaně
zdůrazňuje, že vše, co stvořil, je
dobré. Když uvážíme, že pro Františka je Bůh Stvořitel a současně
Otec, pak je nasnadě závěr, který
z toho vyvodil: Bůh je také Otcem
všeho stvoření! Tato skutečnost je
jednak důvodem k jeho díkůvzdání, jednak zde nacházíme hlavní
důvod jeho známého postoje
ke všemu stvoření, které nazývá
a především chápe jako své bratry
a sestry.
František, když zpívá své Chvály
na Boha Nejvyššího, používá všech
možných přívlastků: „Ty jsi svatý,
ty jsi silný, ty jsi trojí a jediný… ty jsi
láska a milování, ty jsi moudrost…
A pak připojuje i: „Ty jsi pokora…“
Františkova vděčnost je pevně zakořeněna v pokoře. Je si vědom,
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že člověk nemá nic ze svého, nic,
čím by se mohl pyšnit! Pokud jsme
něco dobrého vykonali, pak to
není naše zásluha.
František neúnavně opakuje, že
každé dobro pochází od Boha, patří Bohu, a tedy je nemůžeme považovat za „vlastní“: „A všechno dobré
připisujme Bohu, nejvyššímu a nejvznešenějšímu Pánu, a uznávejme,
že to náleží jen jemu; za všechno
děkujme jemu, od něhož všechno
dobré pochází… jen jemu všechno
dobré patří jako jeho vlastnictví, on
jediný je dobrý.“3
Vědomí obdarování vším, co Bůh
stvořil, vede našeho světce také
k tomu, že nemá potřebu stvořený
svět opustit, ale všechno stvoření,
které chápe jako dar, se mu stává
příležitostí k chválám Stvořitele:
„Aby se všemi věcmi rozněcoval
k lásce Boží, plesal nad všemi díly
rukou Páně a rozjímáním o viditelné
kráse vystupoval až k původu a příčině všeho života. Zhlížel se v kráse
Nejkrásnějšího a po stopách vtisknutých do všech věcí sledoval všude
Miláčka. Ze všech věcí si utvářel žebřík, po němž by vystupoval k dosažení toho, který je všecek žádoucí.“4

VDĚČNOST VYJÁDŘENÁ
SLUŽBOU

František nechválí Stvořitele jen
ústy, ale především jej napodobuje. Jestliže Bůh pokorně sestupuje a snižuje se k člověku, tak také
František svou chválu Stvořiteli
uskutečňuje skrze pokornou službu druhým. „Kdo chce být první, ať je
služebníkem všech“ (Mk 9,35), vždyť
„Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil“ (Mt 20,28). František říká: „Nic si neponechávejte pro

sebe.“5 Svěřené dary mají být využity
ke službě druhým: „Každý ať slouží
tím darem milosti, který přijal“ (1Pt
4,10). Vždyť „máme rozličné dary podle milosti, která byla dána každému
z nás“ (Řím 12,6).

VDĚČNOST PRAMENÍCÍ
V POKOŘE

Všimněme si, že dary jsou určené ke službě a sloužit lze jedině
s pokorou. František se ve službě
druhým snaží následovat Krista:
„Mějte v sobě to smýšlení, které měl
Kristus Ježíš… ponížil se...“ (Flp 2,58). Nejde jen o ideu, ale o osobu!
Bůh je milující Otec, který neříká:
„Jdi na poslední místo,“ ale: „Pojď
tam se mnou.“ Nevede k pokoře,
ale přitahuje k ní: „Učte se ode mne,
říká Ježíšovými ústy, neboť jsem tichý a pokorný srdcem“ (Mt 11,29).
V Kristu se spojují všechny „důvody“ k pokoře. Nejde o to, být malý
nebo se cítit malý, ale stávat se jím,
stávat se dobrovolně a vědomě
a z lásky menším! A to proto, že tohle udělal Ježíš: „Byl bohatý, ale pro
vás se stal chudým, abyste vy jeho
chudobou zbohatli“ (2Kor 8,9). Jediným důvodem je láska, totiž: stáváme se vědomě menšími, abychom
vyvýšili druhé. Tak jedná Bůh: jeho
působení „navenek“, když vystupuje ze svého vnitřního, trojičního
života, je vždy sestupem, snížením
se. Důvodem je člověk, k němuž se
s láskou sklání.
Kdo chce mít radost, která na Františkovi tolik uchvacovala, měl by
objevit, že je neustále obdarováván. Znamená to, že nejprve s údivem a radostí uznáme všechno
dobro, které je v nás a uskutečňuje
se skrze nás, za dar Boha a Jeho
vlastnictví. František zdůrazňuje,
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že za ně máme Boha chválit, děkovat mu a „vracet“ mu je tím, že
jimi sloužíme a dáváme tak dobrý
příklad.
Svatý František nám svým životem
ukázal, jak lze nepřetržitě Boha
chválit svými slovy a skutky. Otevřel pro nás cestu pokory, která

vede k radosti a vděčnosti. Nebojme se vydat na tuto cestu spolu se
svatým Františkem.

3

4
5
6

Nepotvrzená řehole 17 in: Františkánské prameny,
Olomouc : Matice cyrilometodějská, 2001, čl. 47 a 49.
Dále jen FP.
Legenda Maior 9,1 in: FP, 1162.
List generální kapitule 2 in: FP, 221.
Chvalozpěv stvoření in: FP, 263.

Srov. např. Nepotvrzená řehole 21,2 in: Františkánské
prameny, svazek 1, Velehrad: Ottobre 12, 2001.
Dalšími texty jsou např. Nepotvrzená řehole 16,7;
23,1.2.5 a další.

1

2

CHVALOZPĚV
STVOŘENÍ
6

Nejvyšší, všemocný, dobrý Pane,
tobě bud’ chvála, sláva, čest a všechno dobrořečení.
Patří tobě jedinému, Nejvyšší,
a žádný člověk není hoden vyslovit tvé jméno.
Ať tě chválí, můj Pane, všechno, co jsi stvořil,
zvláště pak bratr slunce,
neboť on je den a dává nám světlo,
je krásný a září velkým leskem,
vždyť je, Nejvyšší, tvým obrazem.
Ať tě chválí, můj Pane, sestra luna a hvězdy,
stvořils je na nebi jasné, vzácné a pěkné.
Ať tě chválí, můj Pane, bratr vítr a vzduch i oblaka,
jasná obloha i každé počasí, kterým živíš své tvory.
Ať tě chválí, můj Pane, sestra voda,
která je velmi užitečná, pokorná, vzácná a čistá.
Ať tě chválí, můj Pane, bratr oheň, kterým osvětluješ
noc, a on je pěkný, příjemný, mocný a silný.
Ať tě chválí, můj Pane, naše sestra matka země,
která nás živí a slouží nám a rodí rozličné plody
s pestrými květy a trávu.
Ať tě chválí, můj Pane, ti, kdo odpouštějí pro tvou lásku
a snášejí nemoci a soužení.
Blaženi ti, kdo je snesou v pokoji,
neboť ty, Nejvyšší, dáš jim korunu.

Chvalte mého Pána, dobrořečte a děkujte mu
a služte mu s velikou pokorou.

Foto: bB

Ať tě chválí, můj Pane, naše sestra smrt těla,
žádný živý člověk jí nemůže uniknout.
Běda těm, kdo zemřou v smrtelných hříších.
Blaze těm, které nalezne spojeny s tvou nejsvětější vůlí,
neboť druhá smrt jim neublíží.
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Rozhovor s P. Štěpánem Smolenem, autorem knihy Buď, kde jsi.
otázky kladla: Jitka Navrátilová, Ph.D.

Je paradoxní, že v době, ve které
jsme neustále vybízeni ke změně, zaujala široký okruh čtenářů kniha, která opačně vybízí
ke stálosti. Co Vás, otče, k tomuto tématu přivedlo?
Úplně na začátku to byla událost, která se mi stala v autobuse
cestou domů. Tehdy jsem po poměrně dlouhé době, kdy jsem byl
zavřený v seminární „klauzuře“,
vyšel ven. Jel jsem na třídní sraz.
V autobuse jsem přes uličku viděl
dívku, která byla schopna něčeho, co se mi zdálo neuvěřitelné.
Rukama ovládala mobilní telefon, notebook, obrazovku před
sebou, noviny a kelímek s kávou.
Zdálo se mi, že má čtyři ruce a ne
dvě a za tu cestu, která trvala přes
dvě hodiny, do sebe načerpala nesmírné množství informací. U ničeho nevydržela déle než dvacet
vteřin. Druhá věc, která mě zasáhla, bylo zjištění, jak málo z mých
spolužáků je ženatých a vdaných
anebo nějak v životě usazených,
ve srovnání s předcházejícími generacemi. A tehdy jsem si říkal: „To
všechno je nějak spojeno s otázkou stálosti.“ Stálost v myšlenkách, stálost ve vztazích, stálost
na místě. Něco, co nám dneska
chybí.
Kniha je postavena na příběhu vycházejícím ze zkušenosti
pouštních otců. Proč právě oni?
Pouštní otcové měli na rozdíl
od nás málo civilizačních výdobytků. Byli někde zalezlí v jeskyni
a celý den se modlili a pracovali.
Z našeho pohledu to bylo nesmírně rutinní, všednodenní a nudné.
Začalo mě zajímat, jak to mohli vydržet a co z toho čerpali. Díky nim
jsem nalezl odpověď na mnohé
své otázky.

12

P. Štěpán Smolen při své primiční mší svaté v Českém Krumlově.
Na jaké otázky jste si chtěl odpovědět?
Dá se říct, že celé roky od gymnázia, a dokonce i první roky v semináři jsem zápasil se základní
otázkou: Kým mám být? Co mám
dělat se svým životem? Zdá se mi,
že najít odpověď na tuto otázku
je dnes těžší. Dříve měli lidé jen
omezené možnosti výběru. Jeden
americký psycholog píše, že pokud

má člověk příliš mnoho volby, bývá
z množství variant nešťastný a trpí
vinou, ať už si zvolí kteroukoliv. Naléhavěji vyvstávala otázka, jak přijdu na to, kým mám být, když těch
možností je tak moc.
Jak u vás probíhalo hledání té
správné volby?
Po konverzi jsem se přestal ptát
na to, kde bych byl šťastnější, ale

Foto: A. Spišák

ROZHOVOR

KRÁČET VPŘED ZŮSTÁVÁNÍM
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začal jsem se ptát: Pane Bože, jaká
je Tvá vůle? Co mám dělat? Co
po mně žádáš?
Jak jste nakonec dospěl k rozhodnutí, že máte jít do semináře?
Myslím, že během let před seminářem jsem dělal nejvíc chyb
tím, že jsem ve svém hledání
příliš mnoho snil a tomu snění zasvětil většinu času. Hodně jsem toho procestoval,
proseděl hodiny na internetu
a zkoumal různé řehole a semináře. Srovnával jsem, co
se ke mně víc hodí, kde je to
lepší. Byla to taková agonie
výběru. Nakonec, když zpětně pozoruji tu cestu, tak si
mě Pán vedl po úplně jiných
cestách, než jsem hledal.

že Pán rád slyší, když se ho lidé ptají,
jaká je Jeho vůle, a ne pouze: Bože, co
mám dělat, abych byl bohatý? Bože,
co dělat, abych byl slavný? Kdo nepoloží správnou otázku, nedostane
správnou odpověď. A na tu správnou dostanu odpověď, když se ztiším
a budu naslouchat. Zásadní je naladit

A jak vás Pán vedl?
Zdá se mi, že základní chybou byl způsob, jakým jsem
hledal. Že mnohem lepším
způsobem by bylo čekat –
ve smyslu aktivního čekání.
Tedy čekání v tom smyslu,
že jsem, kde jsem, dělám, co
dělám, a mám u toho otevřené srdce a otevřené oči. Když
se člověk podívá na povolání
v Písmu, tak sv. Petr nehledal
povolání, Panna Maria se taky
neptala: Jak budu Bohorodičkou?
Na všech obrazech bývá – někde
s klubkem nití nebo s knihou v ruce,
sv. Petr se sítěmi – chytá ryby – a to
jsou situace práce a modlitby. Práce
a modlitba jako dva způsoby čekání,
dva způsoby, do kterých Bůh může
promluvit a krok za krokem nám
ukazovat cestu.
Co znamená nehledat a mít otevřené srdce a oči pro Pána Boha?
Neodvažuji se druhým radit. Mám
svou zkušenost a vím, že Pán Bůh si
člověka vede. Měla by tam být však
otázka: Pane Bože, co po mně chceš?
I přes bloudění se k té odpovědi nakonec propracujeme, protože věřím,

Každodennost, ta, před kterou prcháme, ta skrývá odpověď.
Za co vy sám jste byl vděčný své
každodennosti?
Pamatuji si, že v okamžiku, kdy jsem
v Olomouci stanul v teologickém
konviktu, tak jsem najednou
prožíval klid. Najednou jsem
věděl: teď už budu obdělávat
tady ten kousek světa. Tady
je to, co mám dělat. A zmizela bolest z nejistoty toho,
po které cestě se vydat. V tom
vnímám požehnání těch závazných životních stavů. Ať
už řeholník, ať už kněz, ať už
manžel, manželka, tak všichni v nějaké fázi svého života
řeknou svoje ano k té cestě
a Pán Bůh je po ní vyšle a oni
už nemusí řešit, kam zabočit.
A když po ní půjdou věrně, tak
dojdou do nebe. To je ten cíl.
Když se chceme skrze
naši každodennost přiblížit k Bohu, co máme dělat?

Umění každodenního života
znamená neustálý zápas. Jde
o to, abych když už někde
jsem a něco dělám, abych
tam skutečně byl a skutečně
Obálka knihy „Buď, kde jsi“ od P. Štěpána Smolena.
to dělal. To znamená, abych
Vydalo KNA, Kostelní Vydří 2016.
se v čase modlitby modlil,
se s Pánem na stejný komunikační v čase práce pracoval, v čase studia
kanál. Usilovat o spojení mezi námi.
studoval. A aby člověk měl pokud
možno denní řád, nějakou rutinu.
Co dělat pro to, aby došlo ke spo- A to se týká i našeho duchovního
jení mezi námi a Pánem?
života. A co považuji za naprosto
zásadní – aby modlitba byla v prvJá si myslím, že v každé životní ní řadě modlitbou naslouchání. Ne
etapě má člověk nějaký úkol. Když Pánu Bohu pořád něco říkat, ale být
jsem student, tak studuji. Když Pánu blízko a učit se ho slyšet, jako
chodím do práce, tak pracovat, Maria, sestra Marty z Betánie.
kde jsem. A u toho plním své stavovské povinnosti. Přitom se mám Ve své knize jste ukázal, jak
vyvarovat těžkého hříchu, snažit se pouštní otcové přibližovali
se odbourávat neřesti a modlit se. k Bohu skrze zdokonalování se
A v tomhle prostředí se odehrává ve stálosti. Mohl byste prozradit
něco z jejich moudrosti?
naše povolání.
To znamená, že Boha potkáme
v naší každodennosti?

Knížka popisuje stálost ve stupních. Prvním stupněm je stálost
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v povolání. Jde o to, že člověk přijme nějaký závazný způsob svého
vlastního života. Vydá se některou
z cest a přestane se rozhlížet po jiných cestách. Tzn., někdo se ožení,
vdá, někdo složí řeholní sliby. Když
člověk někde řekne závazně ano,
tak může s pokojem v srdci jít dál.
To první, co otcové radí, je: Někam
vykroč! Otcové zdůrazňují to, že
nelze jít po vícero cestách zároveň. Protože když se budu snažit
jít po více cestách a snažit se dělat všechno, tak nedojdu nikam.
V prvním stupni se zavazuji k určitému povolání.
Když jsme přijali závazek určitého stavu, co následuje dále?

Tato stálost je v knize popisována jako kráčení vpřed zůstáváním. Zní to jako paradox. Co si
pod tím představit?
Znamená to, že zůstávám tam,
kde jsem, a tím, že si vybojovávám
zápasy svého povolání na místě
a mezi lidmi, kde jsem, tak se posunuji dále. Úžasným svědectvím
o tom, jak pouštní otcové zápasili, je kniha sv. Jana Kasiána, která
se latinsky jmenuje Collationes.
Jsou to taková interview s pouštními otci. Jeden z mnichů přichází
za starcem a říká: „Všeho jsem se
zřekl, opustil jsem domov, přišel
jsem sem do pouště, pracuju zde
a modlím se od rána do večera. Jsem tu už několik let a pořád
v mé mysli myšlenky víří naprosto

nezřízeným způsobem. Na cestě
modlitby jsem nepokročil vůbec
nikam. Jak se mám naučit modlit?
Protože když si sednu do své cely,
tak myslím na to, jak bych byl slavný, na ženy, které bych mohl mít,
na bohatství a moc.“
Bojovat s myšlenkami, to je jako
boj s větrnými mlýny. Jak s nimi
zápasili pouštní otcové?
Otcové říkali, že lidská mysl je jako
mlýn, který nemůže přestat mlít.
Mele pořád. A my máme být velmi obezřetní v tom, co do svého
mlýna házíme, co meleme ve své
hlavě, ve svých myšlenkách. To
znamená, že jedna z cest je dávat
pozor na to, čemu vystavuji svoji
pozornost. Není to jedno, na co
koukám, není to jedno, čím se během svých dnů zabývám.
Musíme proto vybírat správná zrna,
která na ten mlýnský kámen sypeme.
Setkal jste se s lidmi, kteří dokážou vybírat ta správná zrna a naplnit svůj život Bohem?

Foto: Evgeniy Agarkov | Dreamstime.com

Otcové pouště hovoří o stálosti
na místě. Člověk postupuje od stálosti ve stavu ke stálosti na místě,
kde je. Neutíkáme od svých problémů jinam. Můžeme zažívat
velké pokušení, když se nám někde nakupí problémy, abychom
všechno zabalili a odstěhovali se
dál. Pascal hovoří o tom, že zdrojem veškerého neštěstí na světě

je neschopnost člověka setrvat
pokojně ve svém pokoji. Pouštní
otcové věděli, že s problémy s pokušeními v myšlenkách je zapotřebí prozápasit tam, kde jsou. Poukazují na to, že ve zkoušce máme
setrvat v modlitbě s Bohem, a své
pokušení mu otevřít.

14

4|2016|č. 146

V místě, kde teď působím, chodím
k jedné devadesátileté paní. Je
už čtyřicet let vdova a žije sama.
Za den se pomodlí třeba dvanáct
růženců. Vždycky něco málo udělá a pak se zas modlí. Všechno, co
dělá, prokládá růženci. Ta žena má
na stole ovladač od televize a má
tam i růženec. Každou chvíli se
může rozhodnout, jestli si pustí televizi, nebo jestli se pomodlí. Vnímám, že ona je jedním z duchovních motorů města. Je takovou
následovnicí dávných poustevníků. Má poušť ve svém pokoji. Kdoví, kolik lidí setrvalo díky věrnosti
její modlitby na správné cestě. Ta
volba je před každým člověkem.

knížku Rasselas – to je takové
podobenství o princi, který žije
ve šťastném údolí, kde má úplně
všechno. A nakonec ze šťastného
údolí uteče, aby hledal odpověď
na to, co mu vlastně chybí. A je tam
krásně ukázáno, že právě v tom
neklidu, který se objeví v člověku,
když jsou naplněny všechny jeho

Co podle vás brání dnes tomu, že
často nečiníme v životě ty správné volby?

přirozené potřeby, je obsažen takový nepřímý důkaz Boha. Toho,
že je v nás nějaký přijímač, který
je připraven na setkání s Hospodinem, a my, i kdybychom zapojili
svoji fantazii na maximum a všechno měli, stejně zůstaneme hladoví.
Naše srdce nebude nasycené. Prorok Ámos říká: Sešlu na zemi hlad,
ale nebude to hlad ani po chlebě,
ani po vodě, ale hlad po slyšení Božího slova. A vnímám, že my žijeme
přesně v epoše, která je těhotná
tímhle hladem. A Bůh nás tímto
způsobem volá.

Vnímám u sebe, že dneska je obrovská tendence k rozptýlení. Měli
bychom si neustále klást otázku: Co
je mým cílem? Když mám před očima cíl, tak budu všechny své kroky
zaměřovat k němu. A když si každý
den ráno během modlitby uvědomím, že mým cílem je být s Bohem,
mým cílem je nebe, svatost, tak se
potom budu ptát Pána Boha: Jak to
mám udělat? A On mi ty odpovědi
bude dávat. Bez vědomí cíle jsme
rozptylováni a pokoušeni obrovskou
záplavou podnětů. Člověk pak není
schopen soustředit svou mysl na jednu věc a nejde do hloubky. Je to, jako
když se řeka rozleje do šířky a všude
je jen mělčina a bahno. Pouštní otcové zredukovali všechny podružnosti,
takže místo, aby se voda rozlila do šířky, zůstala soustředěná v studně. Hovořili o tom, že duše je jak studánka.
Když ji prohloubíš, tak se očistí, když
ji zasypeš, tak zmizí.
Přestože jsme zasypáváni různými podněty, Bůh si volí své cesty,
aby k nám promlouval a my ho
mohli slyšet. Jak vnímáte, že Bůh
promlouvá k nám dnes?
Samuel Johnson – anglický spisovatel z 18. století napsal krásnou

Duše je jak studánka.
Když ji prohloubíš,
tak se očistí, když ji
zasypeš, tak zmizí.

Setkáváte se při své pastoraci
s tímto hladem po Božím slově?
Naše společnost je tak spokojená
a bohatá – a ta spokojenost bez
Boha nemůže vydržet. Lidé skutečně
hladoví po Bohu. Nám na faru v Mladé Boleslavi tu a tam přijdou lidé,
kterým nikdo nikdy nic o Bohu neříkal. Jsou z úplně nevěřících rodin, ani
nemají věřící přátele, ani se s nikým
věřícím nesetkali, a přesto zazvoní
a řeknou, že se chtějí nechat pokřtít.
Nebo že chtějí vědět víc. Pán Bůh je
schopen si přitáhnout lidi z úplně
neskutečných situací, kdy byli velice
daleko. Takže máme naději, že i když
třeba děti vypadají, že jsou daleko
od Boha, nakonec k Němu přijdou.
Ostatně i já jsem Krista objevil poměrně pozdě.

Někdy je ale velmi těžké, když
vidíme, že naše děti, blízcí jsou
daleko od Boha.
Co nejvíc můžu udělat pro spásu
vlastní i svých bližních, je to, že
budu Boha chtít, budu ho milovat a budu se mu zcela darovat.
To můžu dělat stejně dobře v každém povolání a můžu to dělat
ve skrytosti, jako ta devadesátiletá
babička. Když budu mít srdce přetvořené v Kristovo, tak nepotřebuji
vykazovat nějaké veliké výkony.
Sv. Terezie z Avily v jedné knize
psala, že když byla mladá, byla
velmi zapálená pro Krista, mluvila
o něm, ale neobrátila ani tři lidi.
Až poté, co strávila osmnáct let
zavřená v klášteře a naplnila život
vnitřní modlitbou, začaly se kolem
ní dít věci! Vznikaly kláštery, lidi
se obraceli po stovkách a tisících
a ona konstatovala zcela pravdivě
a pokorně, že nic nedělá. Protože
byla natolik spojená s Kristem, že
On působil skrze ni.
Co máme dělat, aby Bůh působil
skrze nás?
Bůh po nás chce, abychom naslouchali Jeho vůli, aby s námi mohl
zacházet jako s poddajným nástrojem a vést nás, kam On chce.
Znamená to, že stejně jako Maria,
budu říkat Bohu Fiat! Ano! Naslouchání Bohu začíná u Ježíšových nohou. Nejde o to, že bychom museli
vymýšlet mnoho slov, ale o to, ztišit
se před Bohem a říkat Fiat ke všemu, čím ke mně promlouvá. Když
budu takhle nakládat se svým životem, tak potáhnu sebe i všechny
lidi k Bohu. Sednout si k nohám Ježíše není nějaké bláznovství daleko
od světa, ale něco, co mě přivádí
zpátky ke světu, k tomu, aby můj
život ve světě byl naplněný.
Otče, děkuji za rozhovor a přeji vám, abyste dosáhl stálosti
na místě, kde vás Bůh chce mít.
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75. VÝROČÍ MUČEDNICKÉ SMRTI

KRÍŽ AKO ŠANCA
Sv. Maximilián nás učí vďačnosti vo chvíľach veľkej skúšky.
Text: Dariusz Żuk-Olszewski PhD.
Nadpis tohto článku môže znieť pre mnohých provokatívne. Veď v našom modernom chápaní kresťanstva by sme najradšej kríž nevideli, nehovorili o ňom, prípadne ho úplne vyčlenili z nášho života. Aj keď
sa našej spoločnosti čoraz citeľnejšie dotýka a jeho tieň na nás dopadá v posledných týždňoch napríklad
aj v desivých správach o mučeníckej smrti nevinného kňaza vo Francúzsku, v správach o vražde množstva náhodných civilistov v prímorskom letovisku či v nákupnom centre, tvárime sa, že k nášmu životu
kríž nepatrí.
Svätý Maximilián nás však učí, aby
sme aj kríž vnímali ako dar od Milosrdného Ježiša, ktorý môže byť
veľkou šancou – šancou pre naše
očistenie a posvätenie, ale aj šancou pre iných.

VYUŽIŤ VÄZENIE AKO
PRÍLEŽITOSŤ OD
MILOSRDNÉHO PÁNA

1. septembra 1939 nacisti napadli
Poľsko. Hoci sv. Maximilián patril
k národnej elite, na záchrane ktorej
veľmi záležalo poľskej vláde, nevyužil ponuku odísť do exilu. Poľské
ministerstvo vnútra mu krátko po
vypuknutí vojny vydalo cestovný
pas, no Maximilián ho nikdy nepoužil. Chcel zostať blízko tých, pre
šťastie ktorých sa toľko namáhal
a na šťastí ktorých, časnom a najmä večnom, mu tak veľmi záležalo. Určite pritom minimálne tušil,
čo ho čaká. Už 5. septembra 1939,
vo svojom príhovore k bratom
pred evakuáciou Niepokalanowa
skonštatoval, že túto vojnu „s najväčšou pravdepodobnosťou“ neprežije.1 Bol medzi tými, ktorí z Niepokalanowa neodišli. Krátko na to,
19. septembra 1939, vtrhli nemecké ozbrojené oddiely do kláštora
v Niepokalanowe a zatkli všetkých
rehoľníkov, ktorí sa tam nachádzali.
Z viac ako šesťsto pred vypuknutím
vojny ich zostala zhruba päťdesiatka. Bolo to v tom čase, keď Hitler
v kaštieli v neďalekej obci Guzów
podpísal rozkaz o definitívnom
získaní Varšavy do rúk Tretej ríše.
Napriek tomu, že Maximilián ako
veľká, spoločensky uznávaná autorita, ktorej priezvisko znelo „veľmi
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nemecky“, mal reálnu šancu vyhnúť
sa uväzneniu a perzekúciám (a nacisti mu to za prihlásenie sa k „nemeckému ľudu“ ponúkali), nezradil
svoju vlasť a tých, ktorí mu boli zverení. Zdieľal osud zástupov svojich
bratov a sestier. Tieto mimoriadne
podmienky vnímal ako šancu, ktorú
dáva milosrdný Pán Ježiš prostredníctvom Nepoškvrnenej jemu, jeho
spolubratom i tým, s ktorými sa na
mieste vyhnanstva stretáva. Zachoval sa záznam, v ktorom br. Rufin
Majdan spomína na jeden sychravý
novembrový deň v roku 1939, keď
vo väzenskom tábore Amtitz (dnes
Gębice) bratia blahoželali svojmu
predstavenému k rehoľným meninám. Po tom, ako mu zhromaždení
spolubratia zaspievali pieseň, otec
Maximilián im zo srdca poďakoval
a ponúkol ich tým, čo mal: rozdal
im kúsočky svojho skromného prídelu chleba na nasledujúci deň. Po
„hostine“ sa im prihovoril týmito
slovami o dobrote Nepoškvrnenej,
prostredníctvom ktorej im milosrdný Pán dáva možnosť priviesť
k Bohu tých, ktorí sú od Neho veľmi vzdialení: „Ona (Nepoškvrnená)
dokáže aj tieto okolnosti, navonok
nepriaznivé, premeniť na väčšie
dobro. Zasvätili sme sa jej, chceme
pre ňu získať všetky duše, teda nás
používa ako svoj majetok a my by
sme mali byť vďační, že nás ráči využívať. Istotne sme teraz potrební
tu a nie v Niepokalanowe. Aká je jej
dobrota! Priviezli nás sem zadarmo
a aj barak tu nejaký je, i niečo na jedenie. A pre mnohých ľudí to môže
byť jediná príležitosť, aby si dali do
poriadku svoje veci s Pánom Bohom

alebo aby v sebe vzbudili väčší záujem o náboženstvo, ktoré dáva silu,
aby pokojne, či dokonca so spevom
znášali tieto pre ľudskú prirodzenosť veľmi nepríjemné podmienky.
Iní sa hnevajú, preklínajú, no pri
pohľade na bratov sa menia na lepších ľudí. Keby sme sem chceli prísť,
koľko by sme museli vybavovať dokladov a ani by nám takúto misiu
nepovolili! Využime to, lebo táto
príležitosť pominie.“2
O význame utrpenia v nacistickom
väzení sv. Maximilián svojim spolubratom hovoril: „Taktiež vďaka
týmto trápeniam, znášaným z lásky k Nepoškvrnenej, z chýbajúcej
sv. omše, sv. prijímania, môže Nepoškvrnená mnoho duší zachrániť,
či už pohanov, ktorí nepoznajú
ani meno svojho Otca a Stvoriteľa
a ani Nebeskej Matky, či už z bludu
alebo ľahostajnosti. Keď to Nepoškvrnená bude chcieť, vrátime sa,
budeme pracovať ako pred vojnou
a budeme taktiež odchádzať do
iných krajín. Nechcime jej svoju
vôľu vnucovať a chcime hoc i tu
zomrieť za oslobodenie iných, ak
by bola taká vôľa Nepoškvrnenej.“3

VĎAČNÝ ZA MOŽNOSŤ
ZACHRÁNIŤ INÝCH

Azda ako prejav veľkej lásky a odmeny za bezhraničnú dôveru
v Nepoškvrnenú boli rehoľní bratia na čele s otcom Maximiliánom
prepustení na slobodu na sviatok
Nepoškvrneného Počatia Panny
Márie, 8. decembra 1939. Keď sa po
trojmesačnom väznení bratia vrátili do Niepokalanowa, našli kláštor
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obsadený nemeckými vojakmi, vyrabovanú tlačiareň, z ktorej zmizlo
takmer všetko. Ešte v decembri
1939 bolo do Niepokalanowa privezených asi 2 000 vyhnaných Poliakov z Poznańského a z Pomoranského vojvodstva a asi 1 500 Židov.
Napriek tomu, že Maximilián sa už
nemohol venovať tomu, pre čo Niepokalanów pôvodne zakladal, t. j.
príprave a vydávaniu Rycerza Niepokalanej, ďakoval Bohu za možnosť
slúžiť mu v úbožiakoch, ktorí boli
zbavení všetkého. Jednému zo svojich spolubratov krátko po návrate
do zničeného kláštora povedal:
„Musíme spraviť všetko pre to, aby
sme uľahčili osud týchto úbožiakov
vyhodených z rodinných hniezd,
zbavených najpotrebnejších vecí.
(...) A netráp sa, všetko bude dobré.
Momentálne nemôžeme viesť vydavateľstvo, no budeme pomáhať
ľuďom prácou svojich rúk. Zavoláme bratov. Zajtra spustíme motor,
sprevádzkujeme dielne, postaráme
sa o vyhnancov. Budeme znovu
pracovať pre Nepoškvrnenú, pre
duše.“4 A naozaj, vďaka pomoci
sv. Maximiliána i bratov z Niepokalanowa hrôzy najstrašnejšej vojny
v dejinách ľudstva prežili mnohí vyhnaní zo svojich domovov, vrátane
stoviek prenasledovaných Židov.

DOBRÝ BOH JE AJ TU...

17. februára 1941 o 9.45 hodine
vtrhlo do niepokalanowského kláštora gestapo. Po dvoch hodinách
plienenia odviezli do Varšavy otca
Maximiliána. Bol to deň, v ktorý otec
Maximilián definitívne opustil Niepokalanów a vydal sa na poslednú
etapu svojej krížovej cesty. Najskôr
ho nacisti väznili vo varšavskej väznici Pawiak. Tu svojou neochvejnou
vierou, dobrotou a súcitom dodával
nádej zúfalým krajanom. Pobyt otca
Maximiliána vo varšavskej väznici
však netrval dlho. Ako vyplýva z posledného listu, ktorý vo svojom živote napísal a ktorý adresoval svojej
matke, do nemeckého koncentračného tábora Auschwitz (Osvienčim)
bol prevezený z Varšavy koncom
mája 1941. Aj z tohto posledného

písomného svedectva sálala Maximiliánova bezhraničná láska a dôvera v Boha. Je neuveriteľné, že z tohto
pekla na zemi adresoval svojej matke tieto slová: „Moja drahá mama,
koncom mája som bol transportovaný do tábora v Osvienčime. U mňa
je všetko v poriadku. Drahá mama,
neobávaj sa o mňa a o moje zdravie,
veď dobrý Boh je na každom mieste
a s veľkou láskou pamätá na všetkých a všetko.“5 Táto bezhraničná
dôvera v Boha bola istotne prítomná v jeho rozhodnutí obetovať život
za neznámeho spoluväzňa Franciszka Gajowniczka, ktorý vďaka jeho
obeti vojnu prežil a vrátil sa k svojej
rodine. Obeta sv. Maximiliána, ktorú
zavŕšil v bunkri hladu 14. augusta

1941, však zachránila taktiež vieru
v ľudskosť i vieru v Boha v zástupoch jeho spoluväzňov, ktorí sa
o nej dozvedeli.

1

2

3
4

5

Pokyny pred evakuáciou Niepokalanowa, utorok,
5. 9. 1939, zaznamenal br. Nazariusz Słota, Archív
Niepokalanowa.
Ústne svedectvo br. Rufina Majdana o udalostiach
z 11. novembra 1939 zapísané neidentifikovaným
rehoľným spolubratom z Niepokalanowa, Archív
Niepokalanowa.
Tamtiež.
Por. Banaszek, Kamil, br., Písomné svedectvo zo dňa
14. 5. 1945, Archív Niepokalanowa.
Por. Kolbe, Maksymilian M.: List matke pani Marianne
Kolbe zo dňa 15. 6. 1941,: Archív Niepokalanowa.
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PROLIFE

NEBOJTE SE VYDAT VŠANC
BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ!
Tak mluví protipotratová aktivistka Mary Wagnerová.
text: PhDr. Radomír Malý
O statečné kanadské katoličce a obránkyni nenarozených dětí Mary Wagnerové jsme již na stránkách
Immaculaty psali několikrát. Má 42 let a v poslední době strávila úhrnem 5 roků ve vězení, kam ji opakovaně soudy posílají, když se modlí na prostranstvích před potratovými klinikami nebo přímo uvnitř nich,
rozdává klientkám bílé růže a prosí je, aby nezabíjely své děti. Kanadské zákonodárství vychází z britského zvykového práva, které vysoko ctí soukromé podnikání. Aktivity M. Wagnerové jsou pokládány
za poškozování majitelů potratových klinik, kteří jsou rovněž registrováni jako „soukromí podnikatelé“.
Zákon proto ukládá protipotratovým aktivistům nepřibližovat se k abortivním klinikám na vzdálenost
kratší než 100 m, porušení tohoto zákazu je kvalifikováno jako trestný čin. Mary toto neakceptuje, vstupuje často přímo na chodby klinik i do čekáren, aby navázala kontakt se ženami.

Statečná Kanaďanka uskutečnila na pozvání polského sdružení
na ochranu nenarozeného života
pod názvem „Stop aborcji“ turné
po Polsku, kde na setkáních besedovala s kněžími a věřícími. 1. srpna se takové setkání, iniciované
předsedou sdružení panem Jackem Kotulou, uskutečnilo v Katovicích. Účastnil se ho i autor tohoto
článku.
V úvodním proslovu Mary
poukázala na strašlivou
skutečnost, že ročně na celém světě přichází o život
umělým potratem 40 až 50
milionů lidí. Vzpomenula
též slova papeže Františka
u příležitosti jeho návštěvy
Světových dnů mládeže
v Krakově, že lidský život
musí být právně chráněn
od početí až do přirozené
smrti.
S naléhavou výzvou se
obrátila k ženám, které podstoupily potrat, svého činu litují a jsou
pevně rozhodnuty se tohoto hříchu již nikdy nedopustit: „Bůh je
nekonečný ve svém milosrdenství, jak nám připomíná naléhavě
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právě letošní Rok milosrdenství.
Nebojte se proto zcela vydat Pánu
do rukou a věřte, že On vám odpustí a váš hřích ve svátosti smíření úplně zahladí. Již nebudete žít
s pocitem viny, neboť Bůh ve své
pro nás nepochopitelné lásce vám
nabízí nový začátek, dává novou
šanci. Začněte znovu, tentokrát
ne jako nepřátelé dětí pod srdcem
matek, ale jako jejich ochránkyně…“

nadále se tohoto hříchu nedopustit je osvobozuje a vrhá přímo
do náruče milosrdného Boha, jenž
jim daruje úžasnou radost z odpuštění, která přikrývá všechny
vzpomínky na spáchaný hřích. Taková je zkušenost Mary s ženami,
které byly na potratu, ale svůj hřích
ve svátosti smíření odevzdaly Božímu milosrdenství.

To se netýká jen žen, jež podstoupily interrupci, ale i zdravotníků,
Mary Wagnerová uvedla, že v Ka- kteří ji prováděli. Mary uvedla znánadě a v USA právě ženy, které mé příklady lékařů-potratářů, kteří
podstoupily potrat a poté prošly zabíjeli nenarozené děti jak na běžícím pásu, ale jednoho
dne uposlechli volání
Ducha svatého a řekli „dál
už ne“, obrátili se a stali
se bojovníky na obranu
nenarozených dětí, jako
např. newyorský lékař
Bernard Nathanson, který provedl ve svém životě přes 20 tisíc potratů.
Když se mu podařilo nafilmovat chování dítěte
při potratu, jeho uhýbání
Mary Wagnerová s autorem článku. vražedné kyretě, a dokonce pláč, rozhodl se
strašlivým utrpením postabortiv- skoncovat s tím vším, stal se jedního syndromu, posléze litovaly ním z největších odpůrců potratů
a přistoupily ke zpovědi, bývají a nakonec katolickým konvertitou.
obvykle jejími nejzapálenějšími Film ukazující chování děťátka při
a nejobětavějšími spolupracovni- potratu pod názvem „Němý výkřik“
cemi. Upřímné vyznání viny a vůle obletěl celý svět.

Foto: Evgeniy Agarkov | Dreamstime.com

APEL MARY
WAGNEROVÉ NA ŽENY,
KTERÉ PODSTOUPILY
POTRAT

Foto: Evgeniy Agarkov | Dreamstime.com
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Mary Wagnerová po propuštění z vězení. Kanada 2016.
Aktivita Mary se však neomezuje
pouze na potratové kliniky. Spolu
se svou přítelkyní a nejbližší spolupracovnicí Lindou Gibbonsovou,
jež úhrnem strávila 10 a půl roku
ve vězení za to, že u potratových
klinik stála s plakátem, na němž
bylo potracené dítě, a text „Proč,
maminko? Vždyť ti mohu dát tolik
lásky!“, iniciovala vznik charitativního zařízení pro ženy, které se bojí
z různých důvodů porodit dítě,
případně jsou vystaveny nátlaku,
a proto zvažují možnost potratu.
To funguje již pár let a přišlo zde
na svět více než tisíc dětí. Další
stovky a možná i tisíce žen se Mary
podařilo od potratu odradit rozhovory před klinikou nebo přímo
na ní.
V rámci besedy byl také promítnut
film, v němž několik manželských
párů vydalo svědectví o svých dětech s Downovým syndromem,
což je jeden z nejčastějších důvodů, proč těhotné ženy, u jejichž
plodu byl diagnostikován, chtějí
jít na potrat. Rodiče, kteří se rozhodli přijmout takové dítě, naopak
uvedli, že se stalo pro ně v mnoha
směrech obohacením a radostí,
neboť je schopno bezprostředněji
a vroucněji projevit lásku než zdravé dítě.

MARY WAGNEROVÁ MÁ
ČESKÉ KOŘENY

Pokora a hluboká zbožnost jsou
u Mary patrny nejen ve výrazu
tváře, ale především v chování.
O sobě mluví velmi zřídka a nerada, což se týká i jejího pobytu
ve vězení. Vzpomíná na tyto měsíce bez hořkosti, je Pánu vděčná, že
jí dal příležitost evangelizovat své
spoluvězeňkyně a také dozorkyně.
Některé si chválila jako slušné a někdy dokonce sympatizující s jejími
aktivitami, jiné však dokázaly být
velmi brutální a surové, což se týkalo i některých policistů, kteří ji
odváděli v poutech z kliniky.
Když se autorovi tohoto článku
podařilo krátce ji osobně pozdravit a adresovat jí slova podpory
českých katolíků a prolife aktivistů,
Mary se rozzářila a řekla, že Česká republika je jí obzvlášť drahá,
protože její otec pocházel z Čech
a ještě jako dítě spolu s rodiči
uprchl po válce do Kanady před
komunistickým pronásledováním.
Na otázku, co by vzkázala českým
katolíkům a obráncům nenarozeného života, Mary řekla:

Mary Wagnerová dostává květiny od dětí. Polsko 2016.
A buďte v tom vytrvalí, i když se
zdá, že nejsou vidět žádné plody.
Vzpomínám si na případ jednoho
stařečka u nás v Kanadě, který se
několik let modlil na ulici poblíž
potratové kliniky, kudy chodily
ženy na zákrok, každý ho ale ignoroval, nikdo se s ním nebavil,
nikdo nenavazoval kontakt. Kolem
jen samá lhostejnost, stařeček už
propadal zoufalství, kladl si otázku:
Proč se vlastně namáhám, když je
to k ničemu? Až jednoho dne přišla
k němu žena s holčičkou předškolního věku. Řekla, že toto je jeho
dítě. Když se ptal, jak to, odpověděla: ‚Šla jsem na potrat a právě
vaše modlitby tady na tom místě
mne upozornily, že dělám něco
špatně, vrátila jsem se domů a dítě
porodila.‘ Pracujte tedy, modlete
se a bojujte, nenechte se odradit
zdánlivou lhostejností a nezájmem, neboť lidé ve skutečnosti
velmi citlivě vnímají, ta lhostejnost
a nezájem jsou často jenom vnějškovým zdáním.“
K těmto slovům netřeba nic dodávat. Ať Pán a Bohorodička Panna
Maria provázejí tuto svědkyni Kristovu našich časů!

„Hlavně se nebojte! Nemějte starost, co řeknou jiní lidé, ptejte se
na prvním místě na to, co říká Bůh.
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SVĚTOVÝ DEN MLÁDEŽE

TOTO JE DOBA
MILOSRDENSTVÍ
Katecheze Otce biskupa Vojtěcha Cikrleho
na XXI. Světovém dni mládeže | Krakov, 26. července 2016
Milí mladí přátelé, vy ne, ale mnozí z dříve narozených pociťují, jak se život ve světě stále zrychluje. Rychlost rozvoje informačních technologií a stále dokonalejší možnosti v této oblasti poskytují řadu způsobů, jak být s druhými, obvykle stejně smýšlejícími blízkými, kamarády a kamarádkami. Sdílet s nimi
malé i velké události jejich života, poznávat, co se jim líbí, jaké mají zájmy, čemu věnují svůj čas. Jsou
to úžasné věci a je možné využívat je v řadě oblastí. Ovšem správným způsobem. Skrývají v sobě totiž
nebezpečí izolace a utopení se v oceánu informací, což vede až k jakémusi odlidštění. S narůstajícími
možnostmi účastnit se života blízkých rostou také možnosti a důvody neúčastnit se života trochu vzdálenějších, a to i těch, kteří jsou kolem nás.
Zdá se tak, že se svět rozpadá
na množství malých do sebe uzavřených světů s rostoucími zdmi,
které tyto světy oddělují a vzájemně od sebe vzdalují. I my, shromážděni, zde v Krakově, můžeme
do jednoho takového malého
světa patřit. Je nám v něm dobře
a spotřebovává všechnu naši pozornost a zájem. Možná to tak trochu je, a přesto je každému z nás
jasné, že cílem setkání mladých
věřících celého světa není izolace,
ale setkání s Ježíšem Kristem, který žije ve svém tajemném těle –
církvi. Setkání s někým, kdo nám
rozumí, kdo nás má rád, kdo nám
odpouští a od kterého přijímáme odvahu a sílu k přijetí poslání
vstupovat do zmíněných uzavřených prostor různých skupin i jednotlivců světa, do něhož jsme byli
zasazeni. Vždyť těm, které si vyvolil, dal úkol: Jděte do celého světa
a buďte svědky života zakořeněného ve víře. Ve světě je tolik lidí,
kteří jsou zarmouceni, zklamáni,
opuštěni v bezvýchodných situacích, kteří hledají pověstný pevný
bod. Utěšit je a dát jim novou životní sílu může jen Pán. Nedělá to
obvykle osobně, ale skrze ty, kteří
se mu nabídnou jako pracovní
nástroje. Tedy skrze ty, kteří v důvěře v jeho pomoc vstupují do lásky Boha k těm, kteří to potřebují
a tak překračují hranice oddělující
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uzavřené světy jednotlivců i skupin lidí.
V historii církve je mnoho úžasných
postav, které se staly nástroji Boží
lásky vzhledem k potřebným. Časově nejbližší je pro nás asi Matka
Tereza. Inspirací k tomuto vnímání
jsou mimo jiné postoje biblického
Samařana ke zbitému a okradenému cizinci, jak si to můžeme přečíst
v desáté kapitole evangelia podle
Lukáše. Nebo o pět kapitol dál příběh milujícího otce dvou nepříliš
prozíravých a chápavých synů. Kolik takových lidí je v našem dnešním světě? Uprchlíků se strachem
o svůj život, prchajících před válkou a násilím? Kolik takových lidí je
v našem nejbližším okolí? Nevyléčitelně nemocných, bez rodinného
zázemí, lidí s různými sociálními,
psychickými i tělesnými handicapy? Všechny tyto lidi chce Ježíš
s naší pomocí utěšit a ujistit o své
lásce, soucitu a o svém bezměrném milosrdenství. Dokonce se
zdá, že naše současná doba se všemi svými nerovnostmi, nespravedlnostmi, vyděděními, zraněními
a osamoceními je hladová po tom,
co nazýváme milosrdenství. Ano,
toto je doba milosrdenství a my
v ní žijeme.
Ale co je to vlastně milosrdenství? Z naší strany je milosrdenství

hluboký základní postoj, ve kterém hledám dobro druhého. Postoj, který překračuje mé city, ať
už kladné nebo záporné. Vyjadřuje moji Ježíšem přikázanou povinnost vůči druhým lidem a tím
i věrnost sobě samému. Ježíš říká:
Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec. Vybízí nás pro naše
dobro a naše plné prožití života,
abychom usilovali být dokonalí,
jako je dokonalý náš nebeský Otec.
Právnicky řečeno: Budeme souzeni podle milosrdenství, které jsme
prokazovali druhým, a to možná
bez přímého spojení s osobou Ježíše Krista. Každý z nás je tvůrcem
metru, kterým mu bude nakonec
naměřeno. Postoj milosrdenství
je něco, s čím máme vstupovat
do světa a kterým se nemáme
bát lišit od všeobecného mínění,
které často vychází z pohodlnosti
a médii implantovaných strachů.
Milosrdenství je v Božím poselství
k nám velmi důležité a prostupuje
Starý zákon takovým způsobem,
že dokonce celá jedna jeho kniha
je věnována satiře na těžkosti a neschopnosti také věřícího člověka
jménem Jonáš přijmout skutečnost Božího milosrdenství pro pohrdané cizince. Tato kniha Písma
nepopisuje historickou událost
nebo historickou osobu, a proto
je možné ji přečíst během pěti minut, což vám doporučuji. Jejímu
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hlavnímu hrdinovi se můžeme
smát tak dlouho, než nám dojde,
že zastupuje nás, že zastupuje mě.
(A těch Jonášů je!)

Foto: Dominik David | Člověk a víra

Žijeme v době hladu po milosrdenství. Pro sebe víme, kde nacházet pokrm utišující hlad a žízeň
po milosrdenství. Pro druhé se stáváme hlasateli tohoto milosrdenství mnoha způsoby.

v jednom pražském vězení velmi
citlivému a duchovně vnímajícímu
člověku, básníku Janu Zahradníčkovi. Protože jste tehdy ještě nežili,
pokuste se představit si ovzduší
strachu, ponižování a bezvýchodnosti u nespravedlivě odsouzených. A absolutní nadvládu služebníků teroru nad nevinnými.

Jednoho dne se poupě začalo rozvíjet a Zahradníček udělal pro všechny překvapující věc:
poupě utrhl a dal
bachaři,
který
o růži věděl. Ten
tím byl naprosto šokovaný,
a když se vzpamatoval, řekl
mu, že ví, co
by s ní udělal,
kdyby mohl. –
Překonal sám
sebe a zajel s ní
na jedno poutní
místo, kde ji položil na oltář.

Už jsme slyšeli, že milosrdenství je hluboký základní životní postoj,
ve kterém hledám
dobro
druhého.
Takový postoj se
projevuje v nekonečném počtu variací:
. Úsměvem pro
nejisté, zmatené, vystrašené.
. Dáním
najevo, že
o druhém nebo
o druhých vím.
. Přijímáním
hořkosti jejich
nedostatků.
. Angažováním se
v pomoci potřebným
s jistotou, že sloužím
Pánu…
Proč? Protože Ježíš říká: „Cokoli jste
udělali pro jednoho z těchto mých
nejposlednějších bratří, pro mne
jste udělali“ (Mt 25,40)
Naše milosrdenství vyplývá z našeho přátelství s milosrdným Bohem.
Milosrdenství je podobné, jako
když ve světě hudby ovládáte nějaký nástroj. Dává vám to možnost
k nekonečným možnostem variací
na dané téma.
Abych nemluvil jen teoreticky, řeknu vám, co se odehrálo po jednom
takovém malém skutku – spíše
gestu – milosrdenství a co z toho
vzešlo. Popisovaná událost se stala v padesátých letech minulého
století, v době hluboké totality

protože na vězeňském dvoře neměl co dělat. A Jan Zahradníček si
do něho promítal celou zemi, ze
které byli vyhnáni. V básni Poslední
růže, v níž popisuje tuto událost,
svůj stesk vyjádřil slovy: „Jinde,
než jsme, běží pěšiny v rose, jinde
než jsme, jiskrným proudem lipan
pluje…“ V té růži byla ukryta krása
přírody a všech květin světa i jeho
blízkých, krása Boha.

Otec biskup Vojtěch Cikrle uděluje autogram
Světový den mládeže, Krakov.
Na vězeňském dvoře, kam chodili vězňové pod dohledem pečlivě vybraných dozorců takzvaně
„na vzduch“, se někde pod žalářním okapem objevil keřík růže, dokonce i s miniaturním poupětem.
Tedy něco, co vybočovalo z šedi
roků utrpení jejich života, které zmíněný básník přirovnává
ke zpráchnivělým oříškům, jimiž
veverky pohrdají.
Jen jeden ze zmíněných bachařů věděl, co dotyčný vězeň chodí
ke zdi obdivovat. Všichni ostatní
dozorci by keřík zadupali do země,

Těším se, že jednou
uvidím, co všechno se
odehrálo v hlavě tohoto dozorce. Příběh ale měl pokračování. Setkal jsem se s knězem, který
byl s Janem Zahradníčkem vězněný, a zmíněný příběh dobře znal.
Jednoho dne za ním přišla dívka
se svým po víře toužícím snoubencem, který měl stejné příjmení jako
zmíněný dozorce a chtěl být před
svatbou pokřtěn. A první dotaz
onoho kněze ke snoubenci, jestli
jeho otec nepracoval ve věznici,
byl k úžasu a velkému dojetí zodpovězen kladně.
Prosme tedy o dar postoje milosrdenství, ve kterém porosteme
v naplňování svého lidství a k radosti našeho Pána a k dobru bližním.
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Na setkání mládeže byla řada věcí, které stály za povšimnutí a zanechaly hluboký dojem. Jedna z nich byla
také ta, že naši kněží a biskupové zde byli přítomni nejenom jako ti, kteří „kážou z kazatelny“, ale že byli
uprostřed mladých lidí, naslouchali jim a byli neustále otevřeni k dialogu. Položili jsme jim dvě otázky:
1) Co na Vás v rámci setkání mládeže nejvíce zapůsobilo, jaký jste měl nejsilnější zážitek?
2) Co byste vzkázal mladým lidem pro povzbuzení?
Kardinál Dominik Duka OP:
1) Nejprve musím říct, že tak trochu nejsem
člověk zážitkový. To, co mne nejvíce potěšilo, je, že je zde originální kříž z Mogiły, před
nímž se modlily nejenom maminky a děti,
ale i polští rytíři, kteří když šli po kolenou, tak hrotem
svého meče vyryli rýhy do podlahy. Můžeme je tam
vidět dodnes. To je takový můj určitý zážitek.

2) Pokud se obracím k mladým věřícím lidem, tak bych
jim řekl, aby neztráceli odvahu. Odvaha vyrůstá z víry.
Kdo věří, má všechny šance, aby se díval do budoucna
s nadějí, která se opírá o skutečnost, že Bůh o nás ví,
má nás rád, a je-li s námi Bůh, kdo proti nám, jak říká
apoštol Pavel. To si potřebujeme občas připomínat
i dnes.

Foto: Dominik David, Petr Polanský, Honza Čermák | Člověk a víra. Pavel Navrátil.

SVĚTOVÝ DEN MLÁDEŽE

NAŠI BISKUPOVÉ
UPROSTŘED MLADÝCH
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Arcibiskup Jan Graubner:
1) Pro mě je nejsilnějším dojmem radost ze
setkání se spoustou mladých hezkých lidí.
Tím hezký nemyslím jenom zevnějšek. Měl
jsem velkou radost, když jsem na základě
rozhovorů zjistil, že je tady tolik čistých srdcí, která
hledají, ptají se, mají zájem. Třeba vzpomínám na jednu takovou partu kluků, kteří přišli s řadou otázek, a ze
všech bylo patrné, že se chtějí Pánu Bohu líbit. Nevědí,
co můžou a co nemůžou, ale záleží jim na tom, aby to
bylo tak, jak Pán Bůh chce. Myslím si, že to je skvělé.
2) Ať nikdy nepřestanou věřit, že Boží milosrdenství je
větší než všechny naše kopance a hříchy. A na druhou
stranu, že na milosrdenství, na tu bezmeznou lásku
Boží, je třeba také odpovídat. A čím velkoryseji odpovíme, tím větší užitek z toho budeme mít my sami
i lidé kolem nás.

Biskup Vojtěch Cikrle:
1) Nejvíc na mne zapůsobily dny, které
předcházely vlastnímu setkání v Krakově.
Poutníci z naší diecéze byli rozmístěni v různých farnostech diecéze Tarnów a vnímal
jsem, jak jsou si každým dnem mladí blíž, jak postupně padají hranice mezi lidmi i hranice ve vzájemném jazykovém dorozumívání. Přes pokusy domluvit
se anglicky nakonec zvítězila polština, která je nám
docela blízká. A co bylo opravdu krásné – když těch
několik společných dní pobytu našich poutníků v polských rodinách končilo a mladí odjížděli do Krakova,
plakalo se na obou stranách.
2) Žijte z víry. Ona je pevný bod, s nímž lze v životě
prožít radosti i bolesti. Víra je základ, který otvírá cestu
světlu, aby mohlo ozářit všemožné temnoty v našem
srdci i v životě.
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HISTORICKÝ SERIÁL

NÁMĚSTKOVÉ KRISTOVI (6)
text: PhDr. Radomír Malý
Autorita papežů po velkolepém pontifikátu sv. Řehoře I. Velikého v 7.–9. století dále posilovala. Vyvrcholením bylo vytvoření Církevního státu r. 756, kdy nezávislost papežů na světské moci byla upevněna vlastním
teritoriem. Papež tak nebyl podroben žádnému pozemskému vladaři, neboť se sám stal samostatným světským vládcem, což mu zajišťovalo svobodný výkon vlastního duchovního poslání bez zásahu a poručníkování pozemských králů a císařů.

SV. MARTIN I.
A JEHO NÁSTUPCI

Z papežů po sv. Řehoři I. vyniká
především sv. Martin I. Bránil katolickou pravověrnost proti herezi
monoteletismu, který šířili na Východě jeruzalémský patriarcha
Sofronios a cařihradský patriarcha
Sergios. Mocenským násilím prosazoval tento blud byzantský císař
Konstans II. Monoteleté popírali, že
Ježíš Kristus jako pravý Bůh a pravý člověk měl také dvojí vůli: božskou a lidskou – a hlásali, že jeho
vůle byla pouze božská. Tím snižovali jeho člověčenství, tzn. fakt,
že on, vtělené Slovo, se stal plně
a ve všech bodech také člověkem
s výjimkou hříchu.
Monoteletismu podlehl i papež
Honorius I. (625–638), který se
přihlásil k tomuto bludu 2 listy patriarchovi Sergiovi. Heretické vyjádření papeže Honoria nemá ovšem
nic společného s papežskou neomylností, neboť nešlo o slavnostní vyhlášení dogmatu v rámci tzv.
mimořádného magisteria, což je
nezbytnou podmínkou toho, aby
papežovo sdělení bylo pokládáno
za neomylné, pouze o soukromý
teologický názor papeže formulovaný v dopise, a tady římský pontifik není neomylností chráněn.
Zcela jinak jednal papež Martin I.
(649–653). Svolal do Říma synodu
a odsoudil na ní monoteletismus
jako blud. Císař Konstans nato
r. 653 vojensky obsadil Řím, papeže zajal a deportoval do Cařihradu.
Tam jej nechal odsoudit jako „velezrádce“ k trestu smrti, který mu
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cestou milosti změnil na doživotní
vyhnanství v Chersonu na Krymu.
Martin byl krutě mučen a na následky toho brzy zemřel. Církev ho
ctí jako mučedníka.

a prohlásil úctu ikon za legitimní
s tím, že předmětem adorace není
obraz, nýbrž ten, koho představuje, tj. Kristus, Bohorodička nebo
významný světec.

Spolu s ním byli popraveni nebo
umučeni i mnozí další obhájci pravé katolické nauky. Řeckému opatovi sv. Maximovi Vyznavači byl
na rozkaz císaře po bičování vyříznut jazyk a vojáci mu usekli pravou
ruku. Takto zmrzačeného jej soud
odeslal do vyhnanství.

CÍRKEVNÍ STÁT,
FRANSKÁ ŘÍŠE
A MIKULÁŠ I.

Po smrti císaře Konstanta II. se
poměry změnily k lepšímu. Pravověrný císař Konstantin IV. spolu
s papežem sv. Agathem I. svolali
do Cařihradu koncil (III. cařihradský), který proběhl v letech 680–681
a odsoudil monoteletismus jako
herezi. Monoteletismus však přežíval u některých východních kněží
a mnichů ještě dlouhá léta a definitivně vymizel až ve středověku.
V 8. století museli papežové Řehoř
II. (715–731), Řehoř III. (731–741) a
Štěpán III. (768–772) bojovat proti
obrazoborectví v Byzantské říši,
kde na rozkaz císařů byly ničeny
ikony jako údajné „modly“. Několik
římských synod svolaných oběma
papeži uvalilo na ničitele svatých
obrazů exkomunikaci. Císař Konstantin V. Kopronymos tím krutěji
pronásledoval kněze, mnichy i laiky, kteří odmítali pálit ikony, nejznámějším mučedníkem je opat sv.
Štěpán, popravený r. 764. Teprve
koncil v Nicei (II. nicejský) svolaný r.
787 se souhlasem papeže Hadriána I. (772–795) ukončil tento teror

Byzantští císařové, kteří měli být
po zániku Západořímské říše r. 476
ochránci Říma, totálně zklamali.
Podléhali různým bludům a někdy
se sami stali pro papeže hrozbou.
Tato skutečnost a také opakované
nájezdy Langobardů na Řím nutily
papeže v 8. století ke spojenectví
s Franskou říší, jejíž králové se stylizovali do role obránců západního křesťanství. Franský král Pippin
Krátký se ujal vojenské obrany Říma
proti langobardskému králi Aistulfovi, jehož přemohl a zahnal. Papeži Štěpánovi II. (752–757) věnoval
poté r. 756 rozsáhlé území ve střední Itálii jako Církevní (Papežský) stát
s tím, že papež korunuje jeho syna
Karla římským císařem a potvrdí
tímto aktem, že Franská říše je legitimní nástupkyní Římské říše. To
realizoval papež Lev III. r. 800.
Ve Franské říši především za vlády
Karla Velikého se upevňovalo postavení církve a byli odtud vysíláni
misionáři na východ. Vznikala nová
biskupství a kláštery. Současně
ale franští panovníci usilovali o to,
aby si církev podrobili. Jejich život,
zejména rodinný, nebyl v souladu
s Božím zákonem, proto se snažili
prosadit na biskupské stolce muže,
kteří by mlčeli k jejich hříchům. Tyto
tendence posílily zvláště po smrti

Foto: wikipedia.org
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Sv. Cyril a Metoděj v Římě před papežem Hadriánem II. Freska v bazilice sv. Klimenta v Římě.
Karla Velikého a po vyhlášení tzv.
verdunské smlouvy r. 843, kdy Franská říše byla rozdělena na tři části.
Požadavkům vládců, aby církevní
autority tolerovaly jejich pohoršující způsob života, statečně čelil
papež s pověstí světce Mikuláš
I. Veliký (858–867). Opat Regino
z Pruemu ho nazval pro odvážné
kárání nemravností mocných „druhým Eliášem“.
Známý je především Mikulášův boj
o práva manželky lotrinského krále
Lothara II. Thietbergy, kterou její
muž zapudil, aby si mohl vzít svoji
konkubínu Waldradu. Papež Mikuláš důrazně Lotharovi připomenul,
že každé porušení manželské věrnosti je hříchem, pod trestem exkomunikace ho přinutil přijmout
vyhnanou řádnou manželku zpět
a přerušit styky se souložnicí. Exkomunikoval a sesadil z úřadu také
všechny biskupy, kteří na přání Lothara prohlásili jeho sňatek s Thietbergou za neplatný.
Papež Mikuláš vydal také dekret,
jímž zakázal užívání mučení (tzv.
tortury) u soudů. Duchovní osoba,

která by je při soudním procesu nařizovala, schvalovala nebo k tomu
nečinně přihlížela, měla být exkomunikována.
Za Mikulášova nástupce Hadriána II. (867–872) došlo k prvnímu pokusu o odtržení Byzance
od Říma, který vyprovokoval samozvaný cařihradský patriarcha
Fotios, jeden z nejvzdělanějších
mužů tehdejší doby. Papež podpořil řádně ustanoveného patriarchu
Ignatia a svolal do Cařihradu r. 869
všeobecný koncil (IV. cařihradský),
který potvrdil jednotu s Římem
a papežský primát. Nebezpečí
schizmatu tak bylo zažehnáno,
propuklo ale v mnohem horší formě za necelých 200 let poté.
Hadrián II. i jeho nástupce Jan VIII.
(872–882) se zapsali do našich dějin tím, že poskytli účinnou ochranu sv. Cyrilu a Metodějovi. Hadrián
povolil r. 869 bulou „Gloria in excelsis Deo“ staroslovanskou liturgii,
Jan se rázně ujal Metoděje, když
ho němečtí (východofranští) biskupové uvěznili, a exkomunikoval
ve smyslu znění dekretu Mikuláše I.
proti mučení pasovského biskupa

Hermanaricha, jenž bil sv. Metoděje bičem. Papež Jan vydal též r. 880
bulu „Industriae Tuae“, jíž opět povolil staroslovanskou liturgii, kterou němečtí biskupové zakázali.
Papež Jan VIII. projevoval vůči veřejným hříchům panovníků stejně
nekompromisní postoj jako Mikuláš I. Nešetřil ani své vlivné příbuzné, proto se po jeho smrti objevily
pověsti, že ti ho zavraždili. Důkazu
však pro to nemáme.
Po smrti papeže Jana VIII. dochází
k velké krizi papežství. Jestliže až
do jeho pontifikátu nelze nalézt
žádného náměstka Kristova, který
by nebyl mravně bezúhonný, mnozí z nich vynikali přímo svatým životem, po Janu VIII. ovládla papežský
stolec římská šlechta a dosazovala
na něj své loutky, jak o tom pojednáme v další části seriálu.

V článku bylo použito:
Buehlmeyer, C. Die Kirchengeschichte II. Paderborn:
Schoeninghverlag, 1958.
Quirin H. Einfuehrung in das Studium der mittelalterlichen Geschichte. Roma: 1950.
Johnson, P. Papiestwo. Warszawa: Pax, 1998.
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aneb vděčnost může proměnit náš život.
text: S. M. Anežka Novoměstská OSF
Milé děti, když jsem byla tak velká,
jako vy, maminka nám každou neděli udělala výborný oběd a bylo
cítit, že to pro nás dělá s láskou.
Ale představte si, že nás děti nikdy
nenapadlo, že bychom jí mohly
poděkovat. Až jednou maminka
řekla: „Moji milí, mrzí mě, že celé
dopoledne pro vás připravuji
oběd, vy ho pak za pár minut sníte a ani nepoděkujete.“ Pořádně
jsme se zastyděli! A rozhodli jsme
se, že za každé jídlo, které nám maminka připraví, budeme děkovat.
A víte, co se stalo? Maminka byla
od té doby mnohem spokojenější
a usměvavější než předtím, a my
jsme si víc všímali, jaké máme dobré jídlo, a úplně jinak jsme si ho
vychutnali. Objevili jsme, že
vděčnost je pro naši rodinu klíčem k radosti.

Když se vrátil domů, uvědomoval si, co všechno pro něj rodiče
udělali, a moc rád by jim to nějak
vynahradil. „Co bych pro vás mohl
udělat, abych vás potěšil?“ ptal se
jich. „Ty jsi to nejdražší, co máme,“
odpověděli mu rodiče. „Ale jestli
chceš pro nás opravdu něco udělat, přines nám trošku vína. Celá
léta jsme neměli ani kapku...“
František však neměl peníze, aby
jim mohl víno koupit. Jednoho dne
se vypravil do lesa na dříví a přišel
k velkému vodopádu. Protože měl
žízeň, napil se z něj a zdálo se mu,
že ta voda chutná jako nejlepší
víno. S radostí ji nabral do džbánku
a pospíchal domů.

naplnil džbánek u vodopádu
a z rozzářenou
tváří jej přinesl
rodičům. Oni
ho
vždycky
přijali s vděčností, přestože
to byla jen voda.
A představte si, co se stalo: Jejich tváře postupně zkrásněly,
vrásky se jim vyhladily a oni se cítili
zdravější a spokojenější než předtím. Jako by ta voda byla zázračná.
Takovým zázrakem je poděkování.
Není samozřejmé, že máme vedle
sebe druhé, kteří o nás s láskou
pečují. A když se naučíme za jejich
lásku a péči děkovat, může to proměnit náš společný život.
Co myslíte? Mohli bychom to v příštích
dnech spolu
v yzkoušet?
Mít otevřené
oči, vidět, co
všechno dostáváme, a radovat se z toho.
A taky za to všechno děkovat Pánu
Bohu i svým rodičům
a blízkým. Můžeme prosit Pannu Marii, aby nám
v tom pomáhala svou
přímluvou.

Nedávno jsem o tom
četla příběh, který
se stal před mnoha lety v jedné
chudé vesničce.
Třeba se vám
bude taky líbit.
Markéta a Josef už byli
oba
starší,
když slavili svatbu. Měli se moc rádi a každý
den se spolu modlili. Toužili
mít miminko. Jaká byla jejich radost, když se jim už rok po svatbě
narodil chlapec František! Děkovali
za něj Pánu Bohu a vychovávali ho
s velkou láskou a péčí. Byli velmi
chudí, ale dělali všechno pro to,
aby jejich syn mohl růst jak na těle,
tak na duchu a vyrostl z něj dobrý
člověk. Když mu bylo 15 let, poslali
ho k jednomu muži, u kterého se
František vyučil řemeslu a načerpal také mnoho moudrosti a zkušeností do života.
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„Přinesl jsem vám víno,“ řekl
s úsměvem rodičům a naplnil jim
sklenice až po okraj. Jak byl šťastný, že se jim může konečně nějak
odvděčit za jejich dobrotu. Tatínek
s maminkou se s chutí napili. Poznali, že je to jen voda, ale nechtěli
Františkovi kazit radost a s úsměvem mu poděkovali. Od té doby,
pokaždé, když šel František do lesa,

Moc vám přeji, aby se vám to dařilo. Vaše sestra Anežka

1

Srov. Ferrero, B. Živá voda pro duši. Praha: Portál,
2001.

Ilustrace: Allies Interactive Services Private Limited | Dreamstime.com
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VELKÁ POMOC PRO RODINU
Žijeme v rodině, abychom si navzájem pomáhali.
text: Bc. Jana Lokajová

Foto: Lopolo | Dreamstime.com

Když byla Amálka malá, velmi si přála sourozence.
Před Vánoci kreslila Ježíškovi obrázek miminka, protože jak roky plynuly, měla dojem, že snad Ježíšek
neví, jak takové malé dítě pro jejich rodinu vypadá.
Konečně se dočkala radostné zprávy, když slavila své
třinácté narozeniny. „V březnu k nám přibude Jeník,
holčičko,“ prozradila jí maminka.
Rodiče se připravovali, Amálka se těšila, ale radost
v rodině neměla dlouhého trvání. Firmu, ve které
pracoval tatínek, čekala reorganizace, a on si proto musel najít novou práci. Chodil smutně
po bytě, zatímco Jenda sílil v maminčině bříšku. Nakonec se přece jen
zadařilo a tatínek nastoupil
do nového, i když docela
špatně placeného zaměstnání. A pár týdnů
nato se narodil malý
růžový kulíšek. Amálka byla štěstím bez
sebe a nemohla se
dočkat, co všechno
s bráškou podnikne.
Představovala si, jak
si budou spolu hrát,
že mu ukáže všechno,
co už sama dávno umí.
Po pár měsících se však
doma špatná nálada dala
krájet. Amálka potřebovala
nové boty, Jenda plínky a léky
na teplotu a maminka už tento týden
počtvrté na večeři servírovala rohlík s paštikou. „Achjo, zase ta nechutná, levná paštika,“ stěžovala si Amálka. Tatínkova výplata na uživení rodiny
prostě nestačila. Maminka tou dobou bývala hodně
smutná a často prosila o pomoc Pána Ježíše a Pannu Marii.
„Amálko, rozhodli jsme se s tatínkem, že také půjdu
do práce. Už nevíme, kde se uskromnit, a peníze stále
nestačí,“ řekla maminka, zatímco se osmiměsíční Jeník batolil mezi hračkami v pokojíku. „Budu pracovat
z domu, ale budu potřebovat tvou velkou pomoc
s péčí o brášku. Jsi velká holka a jistě to dokážeš,“ pokračovala maminka.

Amálka ani neprotestovala, protože sama viděla, že
jinak to opravdu nepůjde. Tak začala mladá slečna
po návratu ze školy pečovat o brášku, když maminka počítala účty. Brzy zjistila, že jen s hrami pro velká
děvčata si nevystačí. Jeníka bylo potřeba krmit, přebalovat a taky vozit v kočárku. Někdy to bylo těžké, ale
maminka byla naštěstí po ruce a Amálka na to nezůstávala sama.
Časem na tom už rodina byla finančně dobře, ale holčička viděla, že část svého volného času musí věnovat
miminku. A neměla už tolik času na kamarádky, kolik by si přála. Naštěstí ve škole, i krom drobných karambolů,
prospívala velmi dobře a nakonec přinesla vysvědčení
s vyznamenáním.
Máma s tátou byli
na svou dceru hrdí,
že je tak šikovná
a ohromná pomoc
pro rodinu. „Vůbec
nevím, co bych si
bez tebe počala,“
říkala často maminka. „Takovou dceru
nám může kde kdo
závidět,“ dívala se pochvalně hlava rodiny.
Po několika měsících tatínek
znovu vystřídal zaměstnání a nastoupil na mnohem lépe placenou
pozici. Maminka už nemusela tolik pracovat
a Amálka měla opět dostatek volného času pro sebe. Starost o brášku ale úplně neopustila, viděla, že její pomoc
je doma moc prospěšná a že dobře udělaná práce jí také
dělá radost. Svého malého sourozence by nevyměnila
ani za nic. „Mám toho nejsuprovějšího bráchu na světě,“
chlubila se kamarádkám. A právem se cítila skvěle.
Vždyť také proto žijeme v rodině, abychom si vzájemně pomáhali. Člověku samotnému se jde světem těžko, ale jen co jich je víc, mohou se o sebe opřít. Když
má jeden potíže, pomůže druhý. Tak se všem žije lehčeji a každou těžkost společně a s Boží pomocí překonáme.
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Z DOPISŮ OD VÁS

PODĚKOVÁNÍ
❧ Chtěla

bych splnit svůj slib
a touto cestou s vděčností poděkovat Pánu Bohu a Panně Marii,
sv. Judovi Tadeáši, sv. Šarbelovi
a všem svatým za vnuka Martina,
který dobře zvládl maturitní zkoušky. Srdečně děkuji.
rytířka Marie

❧ Chtěla bych poděkovat Panně Marii a Pánu Bohu za vyslyšení
mých proseb. Objevili nález, který
měl být za půl roku kontrolován,
jestli se nezvětšuje. Celou dobu
jsem prosila Pannu Marii o pomoc
a byla jsem vyslyšena. Při kontrole
mi zjistili, že nález je mnohonásobně menší, takže příští kontrola je až
za rok. Pomohla jsi, Matičko, věřím,
že pomůžeš zase.
vaše čtenářka Alena z Olomouce
❧ Moc

prosím o modlitbu, aby
mi Pán Bůh a Panna Maria dali sílu,
abych zvládala pečovat o svého
manžela, kterému bude 86 let.
Manžel je nějakou dobu po operaci. Potřebuje celodenní péči, protože se o něho již půl roku projevuje
demence.
rytířka Zdeňka

❧ Ráda bych poděkovala Panně

Marii a sv. Maxmiliánu za dárek.
Mnoho let jsme s manželem čekali na druhé dítě, ale marně. V roce
2011 jsem vstoupila do Rytířstva
Neposkvrněné a o dva roky později
14. srpna na svátek sv. Maxmiliána
se nám narodila dcera Adélka. Vím,
že Adélka je dárkem... Od doby,
kdy jsem do Rytířstva vstoupila,
cítím, jak mě Panna Maria vede
a přitahuje k Ježíši, můj život se
změnil, pochopila jsem, co má v životě skutečnou hodnotu. Děkuji Ti,
Panno Maria!
vděčná rytířka Jana

❧ Milí bratři, slíbila jsem veřejné

poděkování v časopise Immaculata, pokud se podaří vyřešit naši
situaci. Museli jsme se vystěhovat
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z bytu, protože majitelka domu
provádí celkovou rekonstrukci.
Dostali jsme tříměsíční výpověď.
Celou dobu jsme marně hledali
bydlení, naprosto zoufalí. Kdykoliv jsme někde řekli, že jsme poloromská rodina, máme dva psy
a dítě, nikde nás nechtěli. Hledali
jsme i po ubytovnách, vše marné.
Svěřili jsme celou situaci do rukou
Matky Boží a našich patronů. Chtěli
bychom poděkovat Královně andělů, sv. Františkovi, sv. Janu Neumannovi, sv. Barborce, sv. Anně,
sv. Lukášovi, sv. Bartolomějovi
a hlavně sv. Bonaventurovi, kterého jsme si vyvolili jako „mluvčího“
naší přímluvné suity. Povedlo se!
Našli jsme domov, kde jsme všichni i naši pejskové. Člověk je zodpovědný za toho, koho k sobě připoutá. Nedokázali bychom je odložit
do útulku, můj vnuk je s nimi velmi provázán, protože prožil dost
traumatické období, kdy mu hraní
a starání se o pejsky pomáhalo
s psychickým stavem.
Chtěla bych poprosit všechny, kteří
pronajímají byty, aby neodsuzovali
všechny Romy. Jsou mezi nimi samozřejmě problematičtí, ale často
o pomoc prosí stejně slušné rodiny,
jako jsme my. A věřte, že odmítání
bolí. Děkuji. Prosím o modlitbu,
aby dceři vyšla práce v nemocnici,
abychom s pomocí Boží už mohli
klidně žít a plnit vůli našeho Pána.
rytířka Františka

❧ Je rok Božího milosrdenství a já
bych ráda poděkovala Pánu Bohu

i Panně Marii za pomoc, kterou
jsem obdržela za poslední tři roky.
Už jednou jsem děkovala v Immaculatě za všechna dobrodiní, za děti
i za celý život. Tehdy jsem myslela,
že už tu dlouho nebudu – bylo mi
80 let. Za pět let jsem onemocněla rakovinou. Po operaci, kterou
jsem těžce snášela, už žiji třetí rok.
Nevím, čím jsem si to zasloužila.
Děkuji za každý den nejen za sebe,
ale i za to, že se můžu modlit za děti
a za jejich rodiny. Jsou sice hodné
a pracovité, ale co se týče víry, jsou
vlažné. Velice mě to bolí. Přesto
za ně prosím Pána Boha, i když už
jsem toho tolik obdržela. Vždyť nám
Pán Ježíš řekl: „Proste a bude vám
dáno.“ Děkuji za všechna dobrodiní
a dary a prosím Pána Boha, Pannu
Marii a svaté o ochranu, požehnání
a především Milosrdenství Boží pro
celou rodinu!
vaše věrná čtenářka Anna

O MODLITBU PROSÍ

❧ Prosím o modlitbu za své sta-

ré nemocné rodiče, za dospívající
děti, aby neztratily dar víry, a za celou živou rodinu.
čtenářka z Vysočiny

❧ Prosím o modlitbu za uzdravení po operaci.
rytířka Margita
❧ Prosím

o modlitbu za posilu
v mé osamělosti, nemoci a finanční
tísni.
rytířka Marie

ÚMYSLY MODLITEB M. I.
Září: Aby všichni, kteří jsou otroky hříchu, nacházeli své vnitřní
uzdravení v Božím milosrdenství.
Říjen: Abychom se od tebe, Neposkvrněná Panno Maria stojící pod
křížem, učili být milosrdní.
Listopad: Abychom i ve chvílích temnoty a nejistoty dokázali
vzývat Boží milosrdnou lásku.
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ZPRÁVY
Vatikán: Expert Svatého stolce
na problematiku islámu jezuita Khalil Šamir prohlásil, že „islám obsahuje prvky násilí a nelze si to zastírat“.
Poukázal kromě vražedných veršů
koránu především na život proroka
Mohameda, který brutálně vyvražďoval své odpůrce a olupoval karavany. Muslimové jsou svými imámy
vyzýváni, aby Mohameda následovali – a právě v tom tkví podle otce
Šamira nemalé nebezpečí.
www.kath.net, 2. 8. 2016
Jordánsko: Ačkoliv muslimské státy ve své absolutní většině zakazují
křesťanům stavět nové kostely, tolerantní Jordánsko je čestnou výjimkou. Ve městě al Zarka silně vzrostl
počet katolíků latinského obřadu
v důsledku emigrace z válkou postižené Sýrie. Se souhlasem církevních
autorit byla proto zřízena v al Zarce
nová katolická farnost, s čímž souvisí
plán stavby katolického chrámu.
Gość Niedzielny, 31. 7. 2016
Rumunsko: Ústavní soud vydal
rozhodnutí ve prospěch prorodinných organizací a pravoslavné i katolické církve, které usilují, aby v ústavě
bylo napsáno, že monogamní manželství a rodina jsou základní formou
lidského soužití. Ústavní soud na tom
neshledal nic protizákonného, což
umožňuje předložit návrh tohoto
znění parlamentu.
Niedziela, 31. 7. 2016
USA: Javier Chavez, praktikující katolík, byl strážcem obchodního domu
Macy v New Yorku. Když za ním přišly
jedna matka s dcerou, že na dámské
toaletě je muž, zakročil a ukázal mu
pánskou toaletu. On ale tvrdil, že se cítí
být ženou, a proto má právo používat
dámské WC. Genderismu poplatné
zákony státu New York to bohužel
umožňují. Dotyčný muž si stěžoval
u vedení obchodního domu. Chavez
byl vyzván, aby se mu omluvil. Odmítl
s tím, že je praktikující katolík a s přístupem nerespektujícím biologickou odlišnost muže a ženy nesouhlasí. Ihned
ho ze zaměstnání propustili. Prezident

Katolické ligy proti diskriminaci Bill Donohue to označil za„jasný případ diskriminace z náboženských důvodů jako
v totalitních režimech“.
www.kath.net, 30. 7. 2016
Itálie: Ne všichni imigranti žijící
v této zemi jsou muslimové. Netvoří
dokonce ani většinu, tu představují
pravoslavní z různých východoevropských zemí. V Itálii jich žije celkem 1,6 milionu, na druhém místě
jsou muslimové v počtu 1,4 milionu
a poté katolíci z různých zemí východní Evropy v počtu cca 1 milion.
Niedziela, 31. 7. 2016
Blízký východ: Islámský stát
ve svém periodiku „Dabiq“ reagoval
na slova papeže Františka, že teroristické akce ve Francii a Německu
posledních dní nejsou náboženskou
válkou. ISIS zdůraznil, že se jedná
na prvém místě o náboženskou válku ve jménu Alláha, neboť korán
i prorok Mohamed ji přikazují, tato
válka je vedena ve jménu islámu.
www.kath.net, 5. 8. 2016
Francie: „Odstup, satane!“ – tak
zněla poslední slova francouzského
kněze Jacquesa Hamela, zavražděného islámskými teroristy. Podle mediálních zpráv tím chtěl vyjádřit svoji
víru v dobro člověka, a že jen satan
dělá lidi zlými.
www.kath.net, 4. 8. 2016
Francie: V neděli 31. července dorazili na katolické bohoslužby napříč
Francií četní muslimové, kteří takto chtěli dát najevo svůj odmítavý
vztah k násilí ve věcech víry. Tuto
neděli měli na výzvu francouzských
biskupů katolíci při bohoslužbách
pamatovat na P. Jacquese Hamela,
zavražděného mladými islamisty
o pár dní dříve nedaleko Rouenu.
Francouzská rada muslimského vyznání (CFCM) vyzvala proto muslimy,
aby se ve jménu pokoje a na znamení solidarity těchto bohoslužeb
účastnili. A francouzští biskupové
vyzvali věřící, ať je přijmou bratrsky.
Katolický týdeník, č. 32
Rakousko: Lidé, kteří se modlí, jsou
psychicky zdravější než ti ostatní.

K těmto závěrům dospěl psycholog
Raphael Bonelli. Poukázal na to, že
modlitba vede k sebekontrole, schopnosti komunikace a spolupráce a k sebetranscendenci. Ten poslední bod
je podle Bonelliho obzvlášť důležitý.
Věřící, který se modlí, pohlíží na své
problémy Božíma očima pod zorným
úhlem věčnosti a proto jim nepřikládá
prioritní hodnotu, což mu umožňuje
nadhled – a ten ho chrání před depresemi a zoufalstvím.
www.kath.net, 3. 8. 2016
Polsko: Již 16 tisíc mladých lidí připojilo svůj podpis pod prohlášení organizátorů, účastníků a dobrovolných
pomocníků nedávno ukončených
Světových dnů mládeže v Krakově.
Adresovali je papeži Františkovi, jehož
prosí o pomoc. Píší: „Ne každý mladý
křesťan se mohl účastnit setkání se
svými vrstevníky a s Františkem. Každoročně více než 100 milionů křesťanů
trpí pronásledováním za svoji věrnost
Kristu a část z nich jsou mladí lidé.
V průběhu SDM jsme se modlili zvláště
za ty mladé, kteří nemohli být s námi
v důsledku pronásledování...“ – píší
signatáři Svatému otci. Dále uvádějí, že
mučednictví není jenom fyzické a psychické týrání, ale také každodenní diskriminace v zaměstnání.
Nasz Dziennik, 6. 8. 2016
Polsko: Na Světové dny mládeže
v polském Krakově přijeli mladí lidé
z celého světa. Nejpočetnější zastoupení měly země: Polsko (172 000), Itálie (77 000), Francie (32 000), Španělsko (31 000), USA (27 000), Německo
(15 000), Brazílie (13 000) a Ukrajina
(8 000). Z České republiky přijelo
na hlavní program 6 000 mladých, tři
sta z nich pomáhalo v českém dobrovolnickém týmu, který se o mladé
staral v Českém národním centru
v Mogile. Závěrečné eucharistie Světového dne mládeže na prostranství
Campus Misericordiae na předměstí
Krakova se účastnilo celkem dva a půl
milionu věřících. Počet biskupů, kteří
koncelebrovali s Petrovým nástupcem, představoval přibližně jednu pětinu světového episkopátu. Tisíc kněží
podávalo svaté přijímání. Papež František se na závěr setkal také s 20 tisíci
dobrovolníky, kteří zajišťovali hladký
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průběh Světových dní mládeže a podíleli se na jeho přípravách.
Zdroje: https://krakov2016.signaly.cz/,
Katolický týdeník č. 32,
Radio Vaticana, 31. 7. 2016
Sýrie: Zatímco se miliony mladých
lidí účastnily programu s papežem
Františkem v Krakově, zhruba 1 200
Syřanů se navzdory bombardování
sešlo v Aleppu, aby zde slavili národní
verzi Světového dne mládeže. Papeži
poslali fotografie i pozdrav na videu.
www.cirkev.cz, 5. 8. 2016
Polsko: Po katechismu pro mládež
YouCat přichází nový díl s názvem DoCat. Byl vytvořen s cílem prezentovat
sociální učení církve tvůrčím, atraktivním a hlavně srozumitelným způsobem
mládeži. Papež František toto nové dílo
uvedl na Světovém dni mládeže v Krakově a v těchto dnech si ho každý může
jako dárek zadarmo stáhnout. Kniha je
totiž obsažena v elektronické aplikaci.
František sám napsal k publikaci předmluvu, v níž se svěřil se svým snem.
Představeny jsou i jednotlivé kroky,
jak mu ho pomoct naplnit. Aplikaci je
možné stáhnout zatím jen v angličtině,
další jazykové variace však tvůrci slibují
hned v následujících měsících, včetně
české mutace. Knihu v aplikaci si lze
sice zadarmo stáhnout, vstup do ní má
však jednu podmínku. Po jejím otevření
musí každý její uživatel stvrdit papeži
Františkovi slib, že DoCat bude používat
k tomu, aby změnil svět.
www.cirkev.cz, 29. 7. 2016
Sýrie: Situace v syrském Allepu je
již dlouho neúnosná, křesťané zde dělají pro záchranu životů místních lidí,
co mohou. Nyní se rozhodli věnovat
72 hodin postu a modlitbám za mír
a uklidnění situace. Papež František
se spojuje se všemi trpícími v modlitbách a vyzývá k nim celý svět.
www.cirkev.cz,11. 8. 2016
Itálie: Misie na nábřeží Tibery. Bratři minorité letos o prázdninách poprvé zorganizovali stánek na nábřeží Tibery, kde chtějí být blíže lidem
v jejich každodennosti – v tomto
případě na místě tzv. movidy, tedy
na místě relaxu mladých pod širým
nebem. Každý den se setkávají s nimi

30

a hovoří o milosrdenství. Tento nápad je odpovědí na výzvy papeže
Františka, který povzbuzuje řeholníky, aby „konali evangelizaci“ konkrétním živým způsobem. K evangelizačnímu stánku zve veliký plakát
o. Maxmiliána Kolbeho s nápisem
„Pouze láska je tvůrčí“. Zodpovědným za tuto akci P. Paolo Fiasconaro
OFMConv říká: „Mladí lidé se chtějí
bavit a my chceme tomuto času dát
hlubší hodnotu.“
ofmconv.net, 11. 8. 2016
USA: Bílý dům zveřejnil výroční
zprávu o náboženské svobodě ve světě. Zaměřuje se zejména na sílící tendence právně sankcionovat rouhání,
odpadlictví či změnu vyznání. Poukazuje rovněž na omezování náboženské svobody pod záminkou boje
s extremismem. Velký prostor věnuje
také náboženskému pronásledování,
jehož původcem nejsou státy, ale jiné
složky, jako například teroristé.
V pořadí už 18 americký raport je
velmi detailní. Zahrnuje bezmála
200 států, včetně západních. V podrobném souhrnu jsou vyjmenovány
země, v nichž se v úvodu připomenuté negativní tendence nejvýrazněji
projevují. Jsou to mimo jiné Pákistán,
Súdán, Saúdská Arábie, Afghánistán,
Sýrie, Írán a samozřejmě Severní Korea, kde – jak se zdůrazňuje – je náboženská svoboda téměř nulová.
Americký raport připomíná také neslábnoucí represe křesťanů v Číně.
Jako příklad uvádí akci boření katolických a protestantských kostelů, trvající od roku 2013. Američané vyčítají Pekingu také utlačování obránců
lidských práv, kteří bojují za dodržování náboženské svobody.
Zpráva se zmiňuje také o represích
náboženských menšin na Ukrajině,
zejména na Ruskem okupovaném
Krymu. Ruská vláda diskriminuje menšinové komunity rovněž
na vlastním území – čteme ve zprávě.
Pod záminkou války z extremismem
odebírá povolení na kultovní činnost
a omezuje náboženskou praxi.
V dokumentu amerického ministerstva zahraničí nechybějí některé
kontroverzní údaje. Za porušování svobody náboženství se označují například slova maďarského

premiéra o potřebě obrany „křesťanských hodnot Evropy“ nebo postoj
slovenské vlády, která příliv islámských přistěhovalců vnímala jako
potenciální ohrožení své bezpečnosti, a proto se vyslovila pro preferenci křesťanských uprchlíků.
radiovaticana.cz, 11. 8. 2016
Irsko: Podle rozhodnutí Nejvyššího irského soudu může nenarozené
dítě počítat s právem na život i s dalšími právy, která vyplývají z jeho postavení a která má stát brát vážně,
vyplývá z informace deníku Irish
Times (citovaného listem Avvenire,
8. 8. 2016). Soud rozhodoval v kauze
nigerijského občana, kterému hrozilo vyhoštění a který byl zároveň
nastávajícím otcem dítěte, počatého s irskou partnerkou. Rozsudek
v tomto případě nucené vystěhování nepovolil, protože právem budoucího novorozence je nejenom přijít
na svět, nýbrž také mít otce. Soud se
odvolal ke článku 42a irské ústavy,
který stát zavazuje k ochraně „všech
dětí“, tedy včetně nenarozených. Jak
zdůraznil irský deník, nenarozené
dítě tímto soudním výnosem získalo
významné právní postavení, které
značně přesáhlo dosud běžně zaručované právo na život.
radiovaticana.cz, 11. 8. 2016
USA: Poruchy pohlavní identity
mají psychický charakter, nejsou genetické a nemají spojitost s tělem
dotyčného člověka – vyplývá z výzkumu zrealizovaného vědci z Amerického kolegia pediatrů (American
College of Pediatricians). Toto zjištění
odporuje hlavním tezím ideologie
gender a ukazuje na nebezpečí, které
může vzniknout jejím propagováním
mezi nezletilými. Američtí vědci se
odvolávají na dřívější výzkumy, které
byly prováděny mezi transsexuálními
jednovaječnými dvojčaty. Zjistilo se,
že pouze v jednom z pěti případů potíží s pohlavní identitou se tato porucha objevuje u obou dvojčat zároveň.
Nelze tedy říkat, že tyto poruchy mají
genetický základ, protože v případě
jednovaječných dvojčat oba jedinci
mají totožné DNA a stejné podmínky
prenatálního vývoje.
pl.radiovaticana.va, 18. 8. 2016

Národní centrum Rytířstva Neposkvrněné
zve na duchovní cvičení nejen pro rytíře Neposkvrněné
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