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Úmysly modliteb Rytířstva Neposkvrněné na rok 2006
Listopad – Aby každý člověk pochopil, že pozemský život je poutí
do Otcova domu.
Prosinec – Aby Neposkvrněná, jako betlémská hvězda, pomohla všem lidem
najít Ježíše.
Leden

– Aby vědomí, že Bůh je láska, vedlo všechny křesťany k vzájemné
úctě, k touze po plnějším společenství a trvalému svědectví jednoty.

Úkon odevzdání se Neposkvrněné
Neposkvrněná, Královno nebe a země, Útočiště hříšníků a naše nejlaskavější Matko, Tobě svěřil
Bůh celý řád milosrdenství. Já,... nehodný hříšník, padám k Tvým nohám a pokorně prosím, abys mě
celého a úplně přijala za svou věc a vlastnictví a udělala se mnou, se všemi schopnostmi mé duše
a mého těla i s celým mým životem, smrtí a věčností cokoliv se Ti zalíbí.
Chceš-li, použij také mne celého bez jakékoliv výhrady k uskutečnění toho, co bylo o Tobě řečeno: „Ona potře tvou hlavu“ a též: „Ty sama jsi na celém světě vyhladila všechny bludy,“ abych
se stal v Tvých neposkvrněných a nejlaskavějších rukou užitečným nástrojem k probuzení a největšímu vzrůstu Tvé slávy v tolika zbloudilých a lhostejných duších a tímto způsobem přispěl k co
největšímu rozšíření blaženého království Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Neboť kam Ty vejdeš, tam
vyprosíš milost obrácení a posvěcení, vždyť Tvýma rukama stékají na nás všechny milosti z nejsladšího Srdce Ježíšova.
Dovol mi, abych Tě chválil, přesvatá Panno. Dej mi moc zvítězit nad Tvými nepřáteli.
Ó, Maria, bez hříchu počatá, oroduj za nás, kteří se k Tobě utíkáme, i za všechny, kdo se k Tobě
neutíkají, a zvláště za nepřátele Církve svaté a za ty, kdo jsou Ti svěřeni.
Milí čtenáři,
tváří tvář mnohým světovým událostem (války, hlad, nemoci, terorismus, nespravedlnost, nezaměstnanost...) ale také své vlastní ubohosti (nesplněná předsevzetí, opakované chyby, zlozvyky, neschopnost postavit se životním problémům...) se můžeme cítit bezradní, frustrovaní, skleslí a třeba i zoufalí. Člověk jako by
postrádal křídla, jako by se pohyboval v hustém blátě, které se mu nemilosrdně lepí na boty a každý krok činí
velmi obtížným. Snad někteří silní jedinci dokážou napnout své síly a um tak, že navzdory zádrhelům dosáhnou mnohých svých cílů. Avšak povede se jim docílit všeho? Zcela jistě i oni jednou dojdou na hranici svých
možností a zjistí, že dál už to nejde. Nejpozději v okamžiku smrti. Zde končí jakákoliv lidská pomoc.
Avšak pro člověka věřícího existuje východisko jak z těch běžných problémů tak i z toho nejtíživějšího.
Blížící se doba adventní a pak vánoční nám o něm hovoří. Předvěčné Slovo se stává člověkem, který se
solidárně přidává k zástupu šlapajících bláto cest, ovšem s tím rozdílem, že si nehledá své vlastní cestičky,
ale nechává se vést svým Otcem. Říká: „já nehledám svou slávu ale slávu toho, který mě poslal“ (srv. Jan
8,50; 7,18). A poslání, které od Otce přijal, je obsaženo v jeho jménu: Ježíš = Bůh spasí!
Milí čtenáři, chopme se ruky božského Poutníka a dovolme mu, aby nás vedl svými stezkami až ke konečnému cíli, jímž je věčný domov u Otce. Náš Průvodce nám neslibuje, že si budeme chodit jen po pěkných cestičkách a že se nám do cesty již nepostaví žádná překážka. Co nám však zaručuje, je to, že stezka,
po níž s ním půjdeme, nás jistě dovede k cíli, a že nás za žádných okolností neopustí. Při putování s ním
zjistíme, že přítomnost obtíží není náhodná a že se stávají nástrojem našeho posvěcení. V okamžicích nesnesitelnosti cesty si především hlídejme, zda se ještě našeho Průvodce držíme. Pokud ano, tak určitě nezůstaneme trčet v žádném blátě a bezpečně projdeme i údolím smrti. Vždyť Bůh je to, kdo spasí.
br. Bohdan

První strana obálky: Socha Panny Marie Neposkvrněné, kostel sv. Jiljí, Praha
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Strmá stezka
Christina Rossetiová

Ta strmá stezka stále stoupá jen?
Ano, až vzhůru k cíli.
A jde se po ní celý dlouhý den?
Od rána do tmy, milý.
Až padne tma, zda domek přijme mě?
Pod střechou na noc dlouhou spočineš.
A nepřehlédnu jej v té tmoucí tmě?
Minout ho nemůžeš.
Bude tam víc poutníků nocovat?
Budou tam někteří.
Mám tedy volat nebo zaklepat?
Neboj se, nezůstaneš u dveří.
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„Ať se vaše srdce nechvěje! Věřte
v Boha, věřte i ve mne. V domě mého
Otce je mnoho příbytků. Kdyby
nebylo, řekl bych vám, že odcházím
připravit vám místo? A když odejdu
a připravím vám místo, zase přijdu
a vezmu si vás k sobě, abyste i vy byli
tam, kde jsem já.“
Jan 14,1-3
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ve svaté chudobě tím, že chtěl i to málo, co potřeboval
(dokončení)
k důstojnému odchodu ze světa, dostat almužnou.
Šťastná smrt spravedlivého r. 1226
Mezitím, co nemocný diktoval jednomu z bratPřed svou smrtí si František přál potěšit ještě
jednu bytost, se kterou byl spojen svatým přátel- ří svůj dopis, vyšel jiný z bratří ven, aby našel
stvím. Byla to paní Jakobina ze Settesoli, zbožná nějakého rychlého posla, který by jí dopis doručil.
a ctnostná žena, vynikající vznešeností rodu i ctnost- Jeden z mladších bratří se hned nabídl. Ptal se brami, především dobročinností, kterou, jak jsme již vi- tra na cestu a jak spolu rozmlouvali, zaslechli před
děli, tak krásně dala najevo Františkovi a jeho řádu. klášterem lomoz a dusot koní. Podívali se okénkem
Proto si také světec umínil, dát zbožné paní zprávu ven a viděli přicházet tu, které měl být dopis doruo své nastávající smrti. „Milovaní,“ pravil k bratřím, čen, paní Jakobinu. Přicházela se služebnými a se
„dobře víte, jak tato paní je nám všem nakloněna svými dvěma syny. Bratr to rychle spěchal oznámit
a co vše už pro nás vykonala. Proto by bylo vhodné, nemocnému Otci. „Dobrou zvěst ti přináším, Otče,“
abychom jí dali zprávu, v jakém se nalézám stavu s těmito slovy vrazil do světnice. Hned ale zjistil, že
a poprosili ji, aby sem rychle přišla, chce-li mě ještě světec už ví, co mu chtěl oznámit, neboť řekl: „Buď
uvidět živého. Také bych si přál, abychom ji požá- za to Bůh pochválen, že k nám poslal paní Jakobinu,
dali, aby s sebou přinesla popelavé sukno, jímž by rychle jí otevřete dveře a doveďte ji ke mně, neboť
bylo pokryto mé tělo po smrti, svíce, roušku k za- pro ni neplatí můj zákaz, který jsem vám dal, týkahalení hlavy, polštář pod hlavu. Také bych rád, aby jící se návštěv žen v našich klášterech.“
S uctivostí a upřímnou bolestí vstoupila zbožná
mi přinesla trochu občerstvujících pochoutek, jež
mi dávala, když jsem byl v Římě nemocen, doufám, paní i se svými syny do světnice. Když spatřila na
lůžku nemocného světce, s pláčem klesla na kolena
že by se mi po nich trochu ulevilo.“
Přání nemocného otce bylo pečlivými opatrovníky a líbala mu ruce. Ačkoliv ji neviděl, přece se velmi
hned vyhověno. Jeden z bratří napsal dopis následu- těšil z její návštěvy. Laskavě ji konejšil a připomíjícího znění: „Paní Jakobině, služebnici Nejvyššího, nal jí, jak se už těší, až opustí tento svět a odejde
vzkazuje bratr František, pokorný sluha Ježíše Krista, ke Kristu, po němž touží. Přívětivě jí odpovídal na
pozdrav a společenství Ducha Svatého v Ježíši všechny její otázky týkající se jeho nemoci, bratři to
Kristu, našem Pánu. Ty víš, milá sestro v Kristu, že nebo ono doplňovali, protože viděli, jak každé slovo
Ježíš Kristus, který buď požehnán na věky, mi propůj- nemocného namáhá.
Při této rozmluvě se někteří ptali zbožné dobročil milost, že mi oznámil blízký konec mého života.
Chceš-li mne ještě jednou vidět, vydej se hned na dinkyně, jak se o tom dozvěděla, že je František na
cestu a spěchej sem do Porciunkule. Přijdeš-li sem smrt nemocný, a kdo jí oznámil, že si od ní přeje
později než v sobotu, nalezneš už jen mou mrtvolu. kající popelavé sukno, svíce a jiné věci potřebné
Prosím Tě také, přines s sebou kající roucho k přikry- k pohřbu, které přinesla. „Rozmilí bratři,“ odpovětí mé mrtvoly, světla k pohřbu a vše ostatní. Žádám děla jim, „sám Bůh mi to jednoho dne oznámil při
Tě také, abys dle možnosti vzala s sebou trochu těch modlitbě a poručil mi, abych se rychle vydala na
občerstvujících pochoutek, které jsi mi dávala v Ří- cestu a vzala s sebou vše, co František potřebuje.
Pochoutky, po nichž také toužil, jsem nevzala, ale
mě, když jsem tam ležel nemocný.“
Z těchto několika řádek poznáváme známky pra- upravím mu je zde, aby se mu trochu ulevilo.“
Zbožná paní se s Františkem potěšila, připravila
vého duchovního přátelství, jehož konečným cílem
je Boží láska. František na smrtelném loži projevil mu jídlo, které měl rád a on něco málo z něho pojevdově Jakobině důvěru tím, že ji prosil o vše, co bylo dl. Potom chtěla odjet do Assisi, kde chtěla čekat až
potřeba k pohřbu. Zároveň se sám cvičil až k hrobu světec zemře, aby se mohla zúčastnit jeho pohřbu.
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Svůj početný průvod chtěla poslat domů a zůstat milovanému Spasiteli. Kvardián se nemohl už déle
v Assisi jen se svými syny. Když se nemocný dozvě- dívat na bolesti, které svatý Otec snáší, a leží na holé
děl o jejím úmyslu, bránil jí v tom a řekl: „V sobo- zemi. Přistoupil k němu a dojatý mu podával roucho
tu večer se už rozloučím s tímto světem, pak hned se slovy: „Bratře, půjčuji ti toto roucho jako chudénásledující den se budeš moci vrátit zpět domů.“ mu, obleč si ho ze svaté poslušnosti.“ Tím byla veliZ těchto slov je zřejmé, že František zcela určitě ká pokora Františkova přemožena svatou poslušností.
znal hodinu, kdy opustí tento svět.
Světec se radoval, že zůstane věren chudobě až do své
Asi tři hodiny před smrtí projevil svým ošetřovate- smrti, přijal podávaný šat a položil se zase na lůžko.
lům přání, aby byl zbaven roucha a položen na holé
Odpočíval na lůžku a utěšoval plačící syny.
zemi. Bratři věděli, že si tak přeje z veliké lásky k chu- Povzbuzoval je k tomu, aby vždy jednali jako on
době a pokoře. Šetrně mu svlékli vrchní roucho a jen a pak se jim bude jednou také tak lehce umírat
ve spodním nejnutnějším oblečení jej položili na pod- jako jemu. Laskavě je konejšil v jejich skleslosti
lahu. S hlubokým pohnutím hleděli na jeho tvář oz- a zármutku. Napomínal je především k trpělivosdobenou svatou září. Byl úplně ponořen v rozjímání. ti, chudobě, lásce Boží, ustavičnému plnění požaDržel si levou rukou ránu na boku, aby zůstala skryta. davků evangelia a věrnosti svaté církvi katolické.
„Bratři,“ volal k nim chvějícím se hlasem, „vykonal Potom vztáhl své ruce, které měl dosud zkříženy
jsem a dokončil, co mi bylo uloženo. Kéž vás Kristus na prsou, nad bratry, a vyprošoval jim u Boha popoučí o tom, co se vás týká a co máte dělat.“
žehnání a milost. Pak ještě žehnal každému zvlášť
Byl to dojemný obraz kajícnosti. Viděli, jak se jejich vložením rukou na hlavu, od bratra Eliáše až k nejmilovaný otec až do posledního vzdechu chce podobat poslednějšímu bratru. Zároveň žehnal v duchu všem
bratřím, kteří v tu dobu byli rozptýleni
po světě a všem těm, kteří kdy vstoupí
do jeho řádu až do skonání světa.
Bratři stojící kolem něho se domnívali,
že mu už nastává poslední hodina, propukli v hlasitý pláč. On je povzbuzoval
tak, jak to dělal Božský Spasitel před
svou smrtí. Chtěl se ještě více podobat
svému Božskému vzoru, slavil jako On
se svými syny společnou poslední večeři. Dal přinést chléb, rozdělit na menší
kousky, sám tak učinit nemohl, byl velmi
slabý. Chléb pak požehnal a rozdával ho
mezi své syny. Tito chléb přijali s tichým
vzlykotem. Jeden z nich si kousek toho
chleba schoval na památku a jak se vypráví, mnozí nemocní, kteří ho jedli, byli
uzdraveni.
Od této chvíle se stále rychleji blížil
okamžik jeho smrti. Jiným lidem bývá
smutno a mají strach, u Františka tomu
tak nebylo. Viděli jsme, jak vítá smrt,

Bratři oplakávají smrt sv. Františka
Giotto, Assisi - Bazilika sv. Františka
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jež ho měla odloučit od smrtelného těla. Zatímco ho
jeho tělesné síly opouštěly, opakoval si slova: „Buď
mi vítána, ó moje sestro, smrti!“ Obrácen ke svému
lékaři, jenž byl stále u jeho lůžka pravil: „Bratře
lékaři, zvěstuj mi už, že se blíží smrt, jež mi bude
vchodem do věčného života.“
Krátce před smrtí prosil kolemstojící bratry, až
jej uvidí dokonávat, aby jej zbaveného vrchního
roucha a přikrytého jen obyčejným pytlem položili
na zem, a až skoná, aby ho nechali ležet na zemi tak
dlouhou dobu, která je zapotřebí k pohodlnému ujití
míle cesty. Tedy i v tom se chtěl podobat svému
Spasiteli, jenž také zůstal po své smrti ještě nějaký
čas na kříži. „Ó vpravdě křesťanský muži,“ volá sv.
Bonaventura, „tys v životě i ve smrti nehledal nic
jiného, než se podobat Ježíši Kristu!“
Jeden z bratří stojících kolem, jejž světec velmi
miloval, viděl, že život milovaného Otce se chýlí
ke konci, nahnul se k němu se slovy: „Otče můj,
už nebudeme mít žádného otce! V tobě ztrácíme
světlo našeho života. Nezapomeň na sirotky, jež
zanecháváš na tomto světě. Odpusť také, prosím tě,
všem přítomným a nepřítomným křivdy, které proti
tobě spáchali a naposledy jim požehnej.“ „Synu
můj,“ slabě mu odpověděl nemocný, „Bůh mne volá
k sobě. Odpouštím bratřím vše, čím se kdy proti
mně provinili, odpouštím jim každou jejich chybu,
pokud je to v mé moci. Vyřiď jim všechno a žehnej
jim mým jménem.“
V pátek k večeru, v den, kdy si připomínáme
smrt milovaného Spasitele, prosil, aby mu přinesli
knihu svatých evangelií. Vzal ji a na první otevření nalezl místo v evangeliu sv. Jana, kde se jedná
o umučení Páně. Prosil okolostojící, aby mu některý
z nich přečetl událost, začínající slovy: „Bylo před
Velikonocemi. Ježíš viděl, že přišla jeho hodina, aby
šel z tohoto světa k Otci...“ Jeden z bratří vyplnil
jeho přání, četl mu přerývaným hlasem líčení utrpení a smrti Spasitele. Poslouchal je tiše a napjatě ani
vzdechem nerušil čtenáře.
Bratři obdivovali duševní svěžest milovaného
Otce, jeho nesmírnou trpělivost, s níž snášel nesmírné bolesti, jeho ustavičné spojení s Bohem
a jeho dojemné chování. A skutečně, když si vzpomeneme v jakých bolestech si tuto svěžest ducha
zachoval, můžeme jej pouze obdivovat. Vstupují
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nám do očí slzy, v duchu padáme na kolena a děkujeme Bohu, že jeho život korunoval takovou smrtí
a nedopustil, aby zatemnila jeho ducha.
Hned následujícího dne v sobotu ráno připravila
blahoslavená Panna Maria svému věrnému ctiteli
milost, na kterou se každý věřící dívá jako na Boží
dar, zázrak všech zázraků, Nejsvětější svátost oltářní. Bylo to poslední svaté přijímání Františkovo
na této zemi a začátek spojení, jež ho očekávalo
s Bohem na věčnosti. Tímto nebeským Chlebem
posilněn a jako vojín Kristův pomazán svatým olejem nemocných s odevzdaností očekával svou smrt.
Po přijetí svatých svátostí zůstal dlouhou dobu jako
u vytržení. Zdálo se, že již od této chvíle nenáleží
zemi, neboť jeho duch se upínal k nebi, které ho
mělo za několik hodin přijmout.
Slunce se sklánělo k západu. Jeho růžové paprsky naposledy ozařovaly chudou světničku, v níž
na loži ležel světec – umíral spravedlivý. Když
bratři viděli, že nastává jeho poslední zápas, dle
jeho přání jej zbavili vrchního roucha, oblékli jej
v hrubý pytlový šat a položili na zem posypanou
popelem. Byl to dojemný okamžik. Komůrka tonula v záři růžových červánků a v ní pokorně na
podlaze ležel zvolna umírající František. Jeho tvář
zářila svatým klidem. Nyní mu již nezbývalo, než
pozdvihnout hlas prosebně k Bohu. Byl to prosebný
hlas oběti k Tomu, který oběť požadoval. Bratři se
při tom modlili a dle jeho přání prozpěvovali chvály Hospodinu. Tklivě zněly jejich hlasy otevřeným
oknem a dveřmi ven. Slyšely je zástupy lidí, které
čekaly u Porciunkule.
Slunce už zašlo za hory. V chudičké komůrce se
zvolna rozkládalo šero. Světec tušil, že nyní také zajde
slunce jeho života, a proto se začal s bratřími modlit
žalm 141: „Hlasem svým k Hospodinu volám, hlasem
svým k Hospodinu se modlím. Před jeho obličejem
vylévám svou modlitbu a své soužení před ním oznamuji. Duch můj ve mne umdlévá, ty znáš mé cesty...“
Když se domodlil poslední verš žalmu, byla na
něm naplněna všechna Kristova tajemství. Jeho
svatá duše se mocným rozmachem zbavila tělesných pout a ponořila se do nebeského světla. Bylo
to v sobotu 4. října po západu slunce r. 1226.
Podle knihy Svatý František Serafický
od P. Bonaventury J. Wilhelma zpracoval BS
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Homilie Benedikta XVI. na svátek Všech svatých

Svatí jsou naši přátelé
a vzory života
Drazí bratři a sestry, naše eucharistická slavnost začala výzvou: „Radujme se všichni v Pánu“. Liturgie nás vybízí, sdílet nebeskou radost
svatých a vychutnávat ji. Svatí nejsou nějaká nepatrná kasta vyvolených, nýbrž nesčetný zástup;
a dnešní liturgie nás vybízí pozvednout k němu
pohled. V tomto množství nejsou pouze oficiálně
uznaní světci, nýbrž pokřtění každé doby a národa,
kteří se snažili s láskou a věrností plnit Boží vůli.
Neznáme tváře a jména většiny z nich, ale očima
víry vidíme, jak září na Boží obloze, jako hvězdy
v plném jasu.
Právě dnes církev slaví svou důstojnost „matky
svatých, obraz svrchovaného města“ (A. Manzoni)
a ukazuje svou krásu Kristovy neposkvrněné nevěsty, pramen a vzor každé svatosti. Jistě jí nechybí neukáznění, ba dokonce vzpurní synové,
ale ona rozpoznává své charakteristické rysy ve
svatých a právě v nich zakouší svou nejhlubší radost. V prvním čtení autor knihy Zjevení je popisuje jako „veliký zástup, který nikdo nespočítal,
ze všech národů, kmenů, plemen a jazyků“ (Zj 7,
9) poznamenaných na čele pečetí Boha. Tento lid
zahrnuje světce Starého zákona počínaje spravedlivým Ábelem a věrným patriarchou Abrahámem,
světce Nového zákona, četné mučedníky z počátku křesťanství a blahoslavené a svaté následujících
století, až po Kristovy svědky naší doby. Všechny
je spojuje vůle vtělit do svého života evangelium
pod vlivem věčného animátora Božího lidu, jímž
je Duch svatý.
Ale „k čemu je svatým naše chvála, k čemu
jim je naše vzdávání slávy, k čemu jim je tato
naše slavnost?“ Toutéž otázkou začíná proslulé kázání sv. Bernarda z Clairvaux na den Všech
svatých. Tuto otázku si můžeme položit také dnes.
I Bernardova odpověď je aktuální: „Naši světci nepotřebují naše pocty a nic jim nedává náš

kult. Já sám musím přiznat, že když myslím na
svaté, cítím, jak žhnou mé velké touhy“ (Disc. 2
Opera Omnia Cistrec, 5, 364 nn). To je tedy význam dnešní slavnosti: hledíce na zářivý příklad
svatých, probudit v sobě velkou touhu po svatosti.
Všichni jsme povoláni ke svatosti. Tato pravda,
kterou velmi důrazně připomněl 2. Vatikánský
koncil, se dnes slavnostním způsobem předkládá
naší pozornosti.
Ale v čem spočívá svatost? Na tu otázku lze
odpovědět především záporně: k tomu, abychom
byli svatí, není třeba konat mimořádné skutky a díla, ani vynikat mimořádným charismatem.
Pak přichází kladná odpověď: především je zapotřebí naslouchat Ježíšovi a následovat ho, aniž
bychom zmalomyslněli tváří v tvář těžkostem:
„Kdo mi chce sloužit – napomíná Ježíš – ať mě
následuje; a kde jsem já, tam bude i můj služebník. Jestliže mi někdo slouží, Otec ho zahrne poctou“ (Jan 12, 26). Kdo Mu důvěřuje a upřímně
Ho miluje, přijímá umřít sám sobě jako zrnko
obilí zaseté do země. Ví totiž, že ten, kdo milu-
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je svůj život, ztratí ho, a kdo nenávidí svůj život
na tomto světě „uchová si ho pro věčný život“.
(Jan 12, 24-25). Zkušenost církve ukazuje, že
každá forma svatosti, i když sleduje odlišné stezky, prochází vždycky cestou kříže. Avšak dějiny
ukazují, že neexistuje překážka nebo obtíž, které
by mohly zastavit putování křesťana ve stopách
Krista. Životopisy svatých líčí muže i ženy, kteří
podle Božích plánů čelili někdy nepopsatelným
zkouškám a utrpením, pronásledování i mučednictví. Vytrvali ve svém nasazení, „prošli velkým
utrpením – čteme v knize Zjevení – a vyprali doběla své roucho v krvi Beránka“ (v. 14). Jejich
jména jsou zapsána v knize života (srv. Zj 20, 12);
jejich věčným příbytkem je ráj. Příklad svatých je
pro nás povzbuzením jít v jejich stopách a zakoušet radost toho, kdo důvěřuje Bohu, protože jediná pravá příčina smutku a neštěstí pro člověka je
- žít daleko od Něho.
Svatost vyžaduje vytrvalé úsilí, ale je to možné
pro všechny, protože je především darem třikrát
svatého Boha (srv. Iz 6, 3) než dílem člověka. Ve
druhém čtení apoštol Jan poznamenává: „Hleďte,
jak velikou lásku nám Otec projevil, že se nejen
smíme nazývat Božími dětmi, ale že jimi také
jsme“ (1 Jan 3, 1). Je to Bůh, který nás jako první
miloval a v Ježíši nás přijal za adoptivní syny.
V našem životě je všechno darem jeho lásky: jak
je možné zůstat lhostejnými před tak velkým tajemstvím? Jak neodpovídat na lásku nebeského
Otce životem vděčných dětí? On se o nás stará
navzdory našim hříchům a naší nevděčnosti; nenechává nás samé a nevydává nás napospas nepřátelským a neznámým silám, ale láskyplně nás
vede a podporuje svou milosrdnou prozřetelností.
V Kristu se nám sám daroval, ukázal nám a sdělil svou věčnou a dokonalou svatost a volá nás,
abychom navázali osobní, hluboký vztah k Němu.
Čím více tedy napodobujeme Krista a zůstáváme
s Ním spojeni, tím více vstupujeme do tajemství
božské svatosti. Objevujeme, že On nás miluje nekonečným způsobem, a to nás pobádá, abychom
i my milovali bratry.
Je normální, že před velikostí přijatého daru zakoušíme nedostatečnost svých prostředků. Posiluje nás však jistota, že si nás Bůh v Kristu vyvolil,
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tvrdí svatý Pavel, „ještě před stvořením světa, abychom byli před ním svatí a neposkvrnění v lásce
a předurčil nás, abychom byli přijati za jeho děti“
(Ef 1, 4-5). Chtěl nás na světě, abychom byli svatí.
To všechno nás nesmí naplnit hrdostí, abychom
se považovali za něco více než ostatní. Naopak
vědomí tohoto vyvolení, jež je kořenem našeho
povolání ke svatosti, musí vzbuzovat city pokory
a hluboké vděčnosti.
Cesta, která vede ke svatosti, je osvícena světlem blahoslavenství, jež před chvílí zaznívala v této basilice. Ježíš říká: Blahoslavení chudí
v duchu, blahoslavení plačící, tiší, blahoslavení,
kdo lační po spravedlnosti, milosrdní, blahoslavení čistého srdce, tvůrcové pokoje, pronásledovaní
pro spravedlnost (srv. Mt 5, 3-10). Po pravdě řečeno, blahoslaveným po výtce je pouze On, Ježíš.
On je totiž pravý chudý v duchu, plačící, tichý,
lačnící a žíznící po spravedlnosti, milosrdný, čistý
srdcem, tvůrce pokoje, On je pronásledován pro
spravedlnost. Blahoslavenstvími Ježíš ukazuje jak
ho následovat a napodobovat. V jaké míře přijmeme jeho návrh a začneme ho následovat, v takové
se můžeme podílet na jeho blahoslavenství. S Ním
se nemožné stává možným, a dokonce i velbloud
projde uchem jehly (srv. Mk 10, 25); s jeho pomocí, pouze s jeho pomocí, je nám dáno stát se
dokonalými, jako je dokonalý nebeský Otec (srv.
Mt 5, 48).
Drazí bratři a sestry, vstupujeme nyní do srdce
eucharistické oběti, jež je podnětem a pokrmem
svatosti. Za chvíli se nejvyšším způsobem stane
přítomen Kristus, pravý vinný kmen, s nímž jako
ratolesti jsou spojeni věřící, kteří jsou na zemi
i svatí v nebi. Bude tedy mnohem užší společenství církve putující ve světě a vítězné církve ve
slávě. V prefaci budeme prohlašovat, že svatí jsou
naši přátelé a vzory života. Vzývejme je, aby nám
pomáhali napodobovat je a snažme se odpovídat
s velkomyslností, jak to dělali oni v odpovědi na
Boží volání. Vzývejme zvláště Marii, Matku Páně
a zrcadlo každé svatosti, Ona celá Svatá, kéž z nás
učiní věrné učedníky svého Syna Ježíše Krista.
Amen.
Přeložil J. Koláček, SJ
Česká sekce vatikánského rozhlasu
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Odkud se vzal „Zdrávas“
Událostí, na jejímž základě vznikla modlitba „Zdrávas
Maria“, je Zvěstování. Bůh posílá anděla Gabriela do
městečka Nazaret, aby Panně Marii oznámil Boží plány
a sdělil jeho vůli. Nebeský posel při pozdravu Panny
Marie vyslovuje Božím jménem následující slova: „Buď
zdráva, Milostiplná! Pán s tebou! Požehnaná tys mezi
ženami.“ (Lk 1,28). Toto radostné poselství o Vtělení, že
Bůh se stane člověkem, je základem celé modlitby. Anděl
zjevující Boží vůli současně poukazuje na to, že Maria je
člověkem obdarovaným plností milosti. Anděl oslovuje
Marii „Milostiplná“, jakoby to bylo její vlastní jméno,
čímž naznačuje její mimořádnou svatost, jakou ji Bůh
zahrnul. Vůbec se nemusíme obávat, že by šlo o omyl
nebo jen o domněnku, protože tato slova, posudek o Marii, nepocházejí od člověka, ale od samého Boha.
Po této události Zvěstování se Maria vydává do hor ke
své příbuzné Alžbětě. I když Alžběta byla považována
za neplodnou a byla již pokročilého věku, anděl oznámil
Marii, že je již šest měsíců v požehnaném stavu.
Když Maria vešla do jejího domu a pozdravila Alžbětu,
dítě se jí v lůně pohnulo a ona „byla naplněna Duchem
Svatým a zvolala mocným hlasem: Požehnaná tys mezi
ženami a požehnaný plod života tvého!“ (Lk 1,42).
Modlitba „Zdrávas Maria“, jak si můžeme povšimnout, je ve své základni částí pravdou zjevenou Bohem,
kterou si jen připomínáme. Připojujeme se k chvále, kterou na téma Marie započal sám Stvořitel.
Než byly výroky anděla Gabriela a Alžběty sloučeny
dohromady, uběhla spousta času. Spojení nastalo v liturgii řecké církve neboli východní. Slova „Buď zdráva,
Milostiplná, Pán s tebou. Požehnaná jsi mezi ženami
a požehnaný plod života tvého“ se na Východě používala
jako modlitba minimálně již od 4. stol. Kolem 7. století se tato modlitba začala používat také v liturgii církve
římské neboli západní.
Nejprve se objevila v mešním formuláři na svátek
Zvěstování. Potom se začala používat jako soukromá
modlitba. Živá touha po ustavičné modlitbě, která by
byla odpovědí na Ježíšovu výzvu: „Bděte a modlete se,
abyste nepřišli do pokušení; duch je sice ochotný, ale
tělo slabé“ (Mt 26,41) a na Pavlova slova: „Bez přestání se modlete“ (1 Sol 5,17), vedla k hledání jednoduchých modliteb na zapamatování, které by pomohly

Zvěstování, Rueland Frueauf
Muzeum krásného umění, Budapešť
přebývat během dne v Boží přítomnosti.
Mezi takovými modlitbami byla jednou
z oblíbených právě modlitba „Zdrávas“.
Nejstarší prameny hovořící o zvyku recitování „Zdrávasů“ jako soukromé modlitby
pochází z 9. stol. . V 11. a 12. stol. se díky
činnosti cisterciáků a benediktinů tento
zvyk rozšiřuje a „Zdrávas“ se modlí jak
duchovní, tak laikové.
Někteří se modlili „Zdrávas“ dokonce i po stovkách, a to spolu s žalmy nebo
místo nich. Například příbuzná sv. Bernarda
z Clairvaux, bl. Ascelina Boulancourt, se
denně modlila celý žaltář a k tomu některé
dny přidávala 300 Zdrávasů, v mariánské
svátky jich bylo i 1000.
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Ve středověku vzrostla úcta ke jménům Ježíš
a Maria. To se odrazilo také v Andělském pozdravení. Zvláštní úloha je zde připisovaná papeži
Urbanovi IV., který za připojení jména Ježíš ke
Zdrávasu udělil zvláštní odpustek. Není ale zřejmé, kdy přesně se ve Zdrávasu začalo vyslovovat
jméno Maria. Každopádně zavedení obou jmen
přispělo k zpřehlednění modlitby.
V 15. stol. byla ke Zdrávasu přidána osobní prosba o přímluvu „nyní i v hodinu smrti“. Již na počátku 16. stol. nacházíme tento dodatek ve františkánských breviářích. I když informace na téma jeho
původu nejsou úplné, zdá se, že vznikl jako rozšíření jedné z invokací litanií ke všem svatým. Od poč.
7. stol. je v nich Matka Boží vzývána bezprostředně
po osobách Nejsvětější Trojice: „Svatá Maria, pros
za nás.“ 15. století výzvu obohatilo slovy: „Pros za
nás hříšné.“ V roce 1568 papež Pius V. schválil celý
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text modlitby spolu s dodatkem: „Pros za nás hříšné
nyní i v hodinu smrti naší. Amen.“
Pro úplnost je třeba připomenout, že slova
Andělského pozdravení nebyla samozřejmě vyslovena v českém jazyce, ale v jazyce, kterým hovořila Panna Maria. Tudíž, co jazyk to jiné znění
modlitby. Modlitba začíná pozdravením. U nás
se používá obrat „Zdrávas“, pozdrav plný radosti,
který vyjadřuje přání: „buď zdráva“ nebo „raduj
se“, „těš se“, „buď pozdravena“, „buď šťastná“.
Na konec naší kratičké historie tak vznešené
modlitby chceme zdůraznit, že námitky ohledně
„Zdrávasu“ a celé mariánské úcty, která je prý
v rozporu s Písmem svatým a představuje narušení kultu jediného Boha, nejsou opodstatněné.
Vyplývají z neznalosti Božího zjevení zachyceného jak v Bibli, tak v církevní tradici.
o. Rufus, katolik.pl

Můj bližní a cesta k Bohu
Když jsem přála na Nový rok 2003 mladým manželům, kteří
mají dvě děti, chlapec chodí do školy a holčička do školky, napadlo mě, že by mohli, když žijí pěkným křesťanským životem,
přivést k Pánu Bohu i někoho z okolí.
Tak jsem jen nesměle řekla: „Modlete se společně za nějakou
mladou rodinku, kterou možná přivedete blíž k Pánu Bohu.“
Paní mi řekla: „Už ji máme!“ A vyprávěla.
Když na začátku adventu začali s dětmi stavět betlém a přidávali postupně každý den několik figurek, malá Anička měla takovou radost, že se o ni podělila se svojí nejlepší
kamarádkou ve školce. Ta se jí ptala, co to betlém je. Malá Anička jí povykládala, jak doma staví postupně betlém a že na Štědrý den dají poslední figurku – malého Ježíška v jesličkách. A jsou Vánoce.
Malá Olga to řekla doma a ejhle, odpoledne zazvonila její maminka u Aniččiných rodičů a ptala se
na to, jak nechat své tři děti pokřtít, protože neví, kde se informovat.
Rodiče Aničky je vzali v neděli s sebou do farního kostela na mši svatou a potom zašli za panem
farářem, aby s ním domluvili přípravu dětí ke křtu.
Za nějakou dobu jsem se dozvěděla, že děti chodí na katecheze a většinou je doprovází tatínek.
Jemu se učení o Pánu Bohu tak zalíbilo, že se ke sv. křtu začal připravovat spolu se svými ratolestmi.
Maminka byla pokřtěna již dříve.
Přijmout svátost křtu může každý nezávisle na věku. V době přípravy, která většinou trvá jeden rok,
se katechumen seznamuje se základy křesťanského učení, aby je mohl vědomě a dobrovolně přijmout.
Příprava je završena samotným křtem, který se nejčastěji koná o Velikonocích na Bílou sobotu, kdy
oslavujeme Ježíšovo vítězství nad smrtí a připomínáme si Jeho odkaz: „Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co
jsem vám přikázal“ (Mt 28, 19).
Markéta z Brna
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Kdo hlásá pravdu, ten vyznává Krista;
kdo pravdu zamlčuje, ten se Krista zříká

Kristus je pravda
Ježíš praví: „Já jsem pravda“ (J 14, 6). Ty, co
Jej hledají a věří v Něj, nesvádí z cesty žádnou
lží. Vždyť On je pravda – jako Syn Boží a Syn
Mariin. Bůh je pravda a není v Něm nic falešného. Bůh nikoho nepodvádí. A pravdou je tudíž
i Syn Boží. Když se stal člověkem, Jeho lidství
v Něm pravdu nikterak nezatemnilo. Jako člověk
má původ v panenské zemi. Lidské srdce přijal
od Marie Panny – té nejskvělejší ze všech Božích
služebnic. Ani svým srdcem, ani svými ústy nepřekrucuje či nezatemňuje pravdu Božího Slova,
které se stalo tělem.
Panenskou půdou je rovněž Církev, jež nám
zprostředkovává víru, a tím také i pravdu. Církev
v nás zasévá pravdu.
Třetí kniha Ezdrášova (apokryf, který byl ve
středověku kladen na stejnou úroveň s kanonickými knihami, pozn. redakce) vypráví o třech mladých úřednících krále Dareia diskutujících o tom,
co je na světě nejmocnější, co může člověka docela zbavit svobody. První měl za to, že to je víno,
druhý si zase myslel, že král. Ten třetí trval na
tom, že to jsou ženy. Avšak autor knihy má jasno:
Nejmocnější ze všeho je pravda, jelikož ona člověka ujařmí nejvíce.
Ano, největší sílu, největší moc má pravda –
taková, jakou je Kristus Ježíš. On vítězí nad všemi
mocnostmi zla. Pohleďme trochu blíže do tváře této
Pravdy. Býváme sice rozhořčeni z lidských nedostatků a chyb, nezatěžujme se tím však příliš, ale hleďme do očí Pravdě. „Tvoje milosrdenství mám před
očima, řídím se tvou pravdou“ (Ž 25, 3). Boží dobrota a milosrdenství se zračí v Ježíšově vtělení a utrpení. Je zapotřebí je mít neustále před očima a na Boží
slitování pamatovat. To, že jsem si zamiloval Jeho
pravdu, znamená, že nikdy neustanu žasnout nad
Její stálostí a věrností. Bůh zůstává věrný svým plánům a slibům. Rozhodl se člověka spasit a nikdy od

svého rozhodnutí neustoupí ani o píď, třebaže před
Ním člověk utíká. Když jsme od Pána daleko, topíme se ve svých hříších, a dokonce i sami sobě se přestáváme líbit, ale Bůh nás milovat nepřestává a ustavičně o nás usiluje. A když Božímu Synu dovolíme,
aby nás obnovil, poučil svým slovem a obmyl svou
Krví, stáváme se novými lidmi a sami cítíme, že se
připodobněním Božímu Synu můžeme líbit Otci.
Ježíš praví: „Já jsem pravda“ (J 14, 6). Kdo
hlásá pravdu, ten vyznává Krista; kdo pravdu zamlčuje, ten se Krista zříká.
Římský spisovatel Terentius řekl: „Pravda plodí
nenávist.“ Proto někteří učitelé a vychovatelé
pravdu nehlásají, aby neprobouzeli nenávist.
Kdy může „pravda plodit nenávist“?
Ozřejmuje to Pravda sama – Kristus nazývající
se Světlem: „Neboť každý, kdo dělá něco špatného, nenávidí světlo a nepřichází k světlu, aby jeho
skutky nevyšly najevo. Kdo však činí pravdu, přichází k světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou
vykonány v Bohu.“ (J 3, 20-21). Vždy byli a ještě
budou jedinci, kteří páchají nepravosti a nechtějí, aby světlo pravdy odhalilo jejich zlé činy. To
v těchto lidech pravda probouzí nenávist.
Běda však všem těm vychovatelům, kteří z ohledu na ně úplnou pravdu o Bohu a o člověku nehlásají a brání se, byť jen zmínce o Božím slově, jež
zlo pranýřuje. Praví proroci se nesmějí obávat lidí,
kteří by chtěli pravdu skrývat. Musejí mít odvahu
hlásat pravdu i tehdy, když ji lidé nechtějí slyšet
a jsou připraveni je odmítnout, anebo dokonce ze
svého středu vyhnat.
Mějme vždy na paměti slova našeho Pána:
„Když vytrváte v mém slovu, budete opravdu
mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás
osvobodí.“ (J 8, 31). Od čeho nás osvobodí? Od
každé závislosti na lidech, lži, zlu, hříchu a ďáblu.
z kázání sv. Antonína
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Zamyšlení nad stářím

Blížící se podzim života
Stárnutí nelze podobně jako např. narození či
smrt od života v žádném případě oddělit. Od okamžiku početí se započíná cyklus morfologických
a biologických změn, jež ruku v ruce s rostoucím
věkem postupně vedou ke stále klesající aktivitě až
k jejímu nejnižšímu stupni – ke konečnému bodu
– smrti. Žít, to znamená podléhat neustálým fyziologickým i duchovním změnám. Nevstoupíme
dvakrát do stejné řeky a jednou prožité chvíle se
už nikdy nezopakují… Miliardy lidí poznaly tíhu
stáří a opustily tento svět, ale ten je přesto i nadále
zde a jen tak trvat nepřestane. S určitostí můžeme
tvrdit, že rovněž my jednou zestárneme. Jak svého
času podotkl G. Keller: „Člověk musí zestárnout
a žít tedy dlouho, aby seznal, jak krátký je život.“
Je tedy třeba se na stáří připravovat celým
svým předchozím životem. Jedno přísloví říká,
že kdo jako mladý sází stromky, bude si pak moci
ve stáří odpočinout v jejich stínu. Stáří je jakýmsi
prodloužením mládí a dospělosti. Vydává přesně
takové plody, jaké byly do podzimu jeho života pěstovány. Nevyhýbá-li se mladý člověk boji,
čeká ho v budoucnu pokoj a mír. Bude moci
spolu s jedním Hemingwayovým hrdinou prohlásit: „Večer mohu bez problému pozorovat slunce
a nemusím přivírat oči. A přitom právě tehdy září
nejsilněji.“ Pokročilý věk se projevuje mimo jiné
i výjimečnou schopností dospět k poznání toho,
jak vše, co je nepravdivé a nepochází od Boha,
pomíjí. Vždyť i samotné Písmo svaté konstatuje:
„…neboť ctihodné stáří nezáleží
v dlouhém věku
ani se neměří počtem let.
Ty pravé šediny
pro člověka je
rozumnost a život bez poskvrny je ten pravý
dlouhý věk“
(Mdr 4, 8-9).

Člověk se musí
celý svůj život učit
říkat „ano“ všemu,
co k němu od Boha
přichází a co od
něj Bůh vyžaduje.
Přijímá tak vděčně i stáří – a to se
vším dobrým i zlým,
co s sebou přináší. Přijímá je jako
přirozené zakončení pozemského života a zároveň jako
předzvěst života budoucího. Jako křesťan, jako
pravý vyznavač Krista Ježíše nebude nikdy říkat
Bohu „ne“ na nic z toho, co je pro něj přichystáno.
Připodobní se Pánu Ježíši, o němž sv. Pavel píše:
„Vždyť Boží Syn Ježíš Kristus (…) nebyl zároveň
‚ano‘ i ‚ne‘, nýbrž v něm jest jasné ‚ano‘. Ke všem
zaslíbením Božím, kolik jich jen jest, bylo v nich
řečeno ‚Ano‘“ (2 Kor 1, 19-20).
Nyní je příhodný čas ztišit se a využít zbytku
dohasínajícího dne našeho života k tomu, abychom řekli „ANO“ v díkůčinění za chvíle štěstí
a radosti, za zdar v našem konání a za ocenění, jež
následovala, za utrpení a získané zkušenosti, za
bolesti a nemoci i za to vše, co má teprve přijít.
Rozvážný člověk pozná, že přišla jeho chvíle.
Čas, kdy má pomalu vyklidit bojiště a přenechat
své místo mladším, kteří ho zastoupí a převezmou po něm tíhu odpovědnosti. To však vůbec
neznamená, že by se starý člověk stal najednou
nepotřebným. Ne, stále je nesmírně užitečný, jen
jinak než dosud. Bohabojný Job se táže: „Což jen
u kmetů je moudrost a rozumnost pouze v dlouhém
věku?“ (Job 12,12).
Stáří není vůbec snadné, ale právě proto může
být jaksepatří plodné. Představuje pro nás ojedinělou šanci, budeme-li se statečně potýkat jak s nemocemi, samotou a opuštěností, tak s duchovní
vlažností a zatrpklostí, či dokonce s ataky pochybností a zoufalství.
Svět se nám bude se všemi svými půvaby stále
očividněji vzdalovat, bude se ztrácet našim očím
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i uším. A to je právě ideální příležitost pro nás,
abychom se ve svém osamocení a nemocech pokoušeli nalézt Boha. Toho Boha, kterého jsme
možná až doposud ignorovali, jehož tichý a pokojný hlas zanikal v chaosu a vřavě našich rozličných
aktivit, zájmů a životních plánů. Přijde okamžik,
kdy se svět našim smyslům ztratí docela a my budeme stát tváří v tvář před Pánem. On bude naší
skálou, naší jedinou záchranou a nadějí.
Svět dává stáří dohromady s právem na odpočinek, případně s těžkým údělem. Ani jedna z těchto
představ se neblíží pravdě, poněvadž stáří je spjato
v první řadě s přesně vymezenými úkoly a s posláním, které dotyčnému zestárlému jedinci přísluší v daném časovém okamžiku v Božím plánu
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a které spočívá v projevování stále větší a větší lásky všem okolo, tedy Pánubohu a bližním;
spočívá v neotřesitelné naději, že Pán přijal naše
skutky, náš dosavadní život, úkoly dané nám Boží
Prozřetelností a že nyní od nás očekává opravdové
sjednocení se se sebou.
Soumrak našich dní se nezadržitelně blíží, na
obzoru se rýsuje stále jasněji poslední z mnoha
záhybů našich klikatých cest… Odložme v tuto
chvíli jakýkoliv strach a přilněme celým svým
srdcem k Nejjasnějšímu Světlu a řekněme spolu
s učedníky emauzskými: „Zůstaň s námi, vždyť už
je k večeru a den se schyluje“ (Lk 24, 29).
Jan Uryga
Źródło 46/2005

MALÁ VELKÁ SÁRA
Bez velké odezvy prošla médii zpráva o beatifikaci maďarské
řeholnice Sáry Salkaháziové, jež obětovala svůj život při záchraně
maďarských Židů. Narodila se v Košicích r. 1899 v rodině místních
maďarských zámožných měšťanů a r. 1929 vstoupila do řeholního
společenství Sester sociální pomoci v Budapešti. Tato kongregace
se vyznačovala už tenkrát tím, že její sestry nenosily hábity a chodily v civilním oděvu. Chtěla pomáhat jiným jako učitelka a ošetřovatelka těch nejchudších a nejopuštěnějších. Její heslo znělo: „Tu
jsem, pošli mne!“ To se jí splnilo v prosinci r. 1944.
Na jaře r. 1944 Němci obsadili Maďarsko a svrhli vládu regenta
Miklóse Horthyho. V říjnu téhož roku předali vládu vůdci maďarských nacistů Ferenci Szálasimu a jeho organizaci Šípových křížů.
bl. Sára Salkaháziová
Pod taktovkou Němců bylo zahájeno kruté pronásledování všech maďarských odpůrců nacismu a deportace zhruba milionu maďarských
Židů. Vatikán i maďarský episkopát ostře protestovaly, zvláště biskupové bl. Vilmos Ápor a József
Mindszénthy (pozdější kardinál a mučedník komunismu) projevili velikou statečnost. Tehdy přišel čas
sestry Sáry. S dalšími spolusestrami začala hledat pro Židy úkryty v církevních zařízeních a v noclehárnách, které její kongregace zakládala pro dělnice, jež hledaly v Budapešti práci. Celkem se sestrám
podařilo ukrýt zhruba tisícovku Židů. Přitom jim bylo dobře známo, že za to je stanoven trest smrti.
Činnost sestry Sáry nezůstala utajena. V zemi fungovali udavači a zpráva o aktivitách Sářiny kongregace se dostala až k velitelství Šípových křížů. Jejich bojůvky vtrhly 27. prosince r. 1944 do jedné noclehárny, spravované sestrami, kde byli ukrýváni Židé. Spolu se Sárou zatkly dalších pět sester a několik
Židů. Odvedly je k Dunaji a všechny postřílely. Těla byla vhozena do řeky a nikdo je nikdy nenalezl.
17. září maďarský primas kardinál Peter Erde přečetl dekret papeže Benedikta XVI., jímž byla
tato skromná a postavou malá řeholní sestra Sára Salkaháziová prohlášena blahoslavenou, poněvadž
„obětovala svůj život za chudé a pronásledované“.
Gość Niedzielny 41/2006
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eden z nejrozšířenějších argumentů proti
církvi je obžalovávání jí z toho, že se snaží
prostřednictvím zpovědi probouzet v lidech pocity viny namísto toho, aby
se zaměřila na jejich lepší
stránku a tuto pak rozvíjela. Jako psycholog budu
hovořit výhradně o psychické stránce daného problému a tu teologickou záměrně pominu.
Je dobré nebo špatné, že má člověk pocit viny?
Umění rozpoznat a uznat svou vinu je známkou
psychické dospělosti. Je spojeno s dostatečně vyzrálým svědomím, jež nám pomáhá volit mezi
dobrem a zlem. Pocit viny přivádí člověka k hlubší analýze svého jednání a díky odpuštění můžeme
začít zase od znova. Je však nutné rozlišovat mezi
pocitem viny a pocitem trapnosti, potažmo rezignací. Skepticky naladěný jedinec je přesvědčen, že
je nenapravitelně špatný a nemá šanci na nápravu.
To ho paralyzuje. Naproti tomu pocit viny má svůj
vývoj – cítíme provinění nad činy, jež jsme spáchali, ale to vše je možné ještě změnit. Vezměme
si pro ilustraci tento příklad: Dvě studentky, Anna
a Marta, zapomněly svým matkám v domluvený
čas zavolat. Jakmile si to Anna uvědomila, ihned
chybu napravila, kdežto Marta si řekla: „Slíbila
jsem, že brnknu a nic. Teď už to vůbec nepřipadá
v úvahu, ta hanba…“ Zbytek dne se trápila v myšlenkách na to, jakou je nezdárnou dcerou, namísto
aby vyťukala matčino číslo.

č.86 (4/2006)

znání vin ve zpovědnici má očistný charakter.
Poslední fází zdravého prožívání pocitu viny je
zadostiučinění za spáchaná provinění. Právě „evoluční“ povaha viny nám
pomáhá stávat se lepším
člověkem. Vedení života
správným způsobem spočívá v převzetí zodpovědnosti nad svým životem,
poznávání a vyznávání svých vin a nakonec odčiňování oněch prohřešků.
Životně důležité je mít ten správný žebříček
hodnot, poněvadž chaos v této oblasti způsobuje závažné problémy. Jsou-li příčinou provinění
nejasnosti v hodnotovém systému, cítí se takovýto člověk jako ztracený a myslí si, že ať udělá
cokoliv, bude to stejně špatně. Zde pak přichází
ke slovu zástupné chování, jímž se člověk snaží
obelhávat sám sebe a znova se přesvědčit o tom,
jak je dobrý. Typickým příkladem je jedna moje
známá – neohrožená ochránkyně zvířat a žena,
která podstoupila dva potraty. Její ohromné zaujetí pro „práva zvířat“ se rovná intenzitě rozčílení, jaké ji popadne už jen při kritické poznámce
o potratech. Kdyby se nad sebou dokázala zamyslet nezaujatě, objektivně, vzít na sebe plnou zodpovědnost za zabité děti, vyznat svůj hřích a kát
se, byla by na nejlepší cestě k vnitřnímu pokoji.
Zmatek v hodnotách („Já se zastávám těch, co
se sami bránit nemohou“; „Má svoboda má větší
cenu než život mých dětí“) vyvolává exaltovanou
aktivitu, jejímž cílem je obhajoba dobrého mínění
o sobě samé.

Dobrá vina

SKUTEČNÝ POCIT VINY
Když víme, že jsme udělali něco špatného, musíme si položit několik otázek:
1. Jsem zodpovědný za to, co se stalo?
2. Proč právě já nesu zodpovědnost?
3. Co jsem to vlastně porušil,
že se teď cítím vinen?
4. Můžu to nějak napravit?
První dvě otázky nám pomohou přijmout zodpovědnost za své nedobré jednání. To samozřejmě
vyžaduje pravdivý pohled na sebe sama. Církev
nám v tom pomáhá nabídkou zpytování svědomí s jasně stanovenými kritérii, díky čemuž můžeme zlé skutky pojmenovat a vyznat se z nich.
Dokonce i světští psychologové přiznávají, že vy-

NEUROTICKÝ POCIT VINY
Znamená všeobecně velký problém a neutiší je
ani vykonané zadostiučinění za spáchaný hřích.
Důvody mohou vězet hluboko v dětství, kdy si
třeba dítě klade za vinu rozvod svých rodičů, ale
mohou vzniknout i v dospělosti. Příznačné pro ně
je to, že člověka paralyzují a ten pak například ani
nedokáže nazvat morální princip, který porušil, tím
pravým jménem. Vše je zahaleno rouškou nejasnosti. K nim se přidružují nadměrné podceňování
se a tendence vinit se za vše, co nefunguje. Tato
emoce je až druhotná, maskuje fobii, s níž si jedinec neví rady. To byl případ Stanislava, který se
občas opíjel. Nebývalo to sice často, tak jednou za
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několik měsíců, ale pokaždé se domů vracel takový
zjihlý, zpokornělý, beze slova umýval nádobí a přinejmenším měsíc vykonával různé jiné domácí
práce. Na otázky, co ho k tomu vede, odpovídal, že
vlastně ani neví. Tímto stavem se bránil před zodpovědností. Rozhlašoval, že musí být dobrým člověkem, protože kdyby nebyl, tak by přece nepociťoval žádnou vinu. Vlastní život mu připadal fádní.
S ženou se na toto téma nebavil a ona sama se ho
na to neptala. Těšila ji krotkost, jakou manžel projevoval po svých „jízdách“, uspokojoval ji status
quo, jenže těžko spolu mohli vybudovat opravdový
vztah naplněný láskou. Tak to šlo až do automobilové nehody, po níž byl Stanislav dlouhodobě připoután na nemocniční lůžko. V sádrovém krunýři
měl teď dostatek času na rozhovory s psychoterapeutem. A podařilo se mu povšimnout si jednoho
opakujícího se jevu. Když se mu přestalo v zaměstnání dařit, byl mnohem náchylnější k tomu,
aby podlehl vábení alkoholového démona. Mohl

se tak obviňovat z pití, a nikoliv z nepřekonání
laťky, kterou si sám nasadil. Alkohol ho chránil
před pocity méněcennosti a obavou o ztrátu místa.
Teprve spolupráce s psychoterapeutem mu pomohla v objektivním posouzení sebe sama: 1. Pramení
mé pocity viny z toho, jakým jsem člověkem, více
než z toho, co dělám? 2. Jaký to nepokoj, strach či
fobie se mohou ukrývat pod maskou pocitů viny?
3. Jsem schopen přijmout zodpovědnost za to, z čeho se obviňuji? V případě neurotických pocitů viny
nestačí jen pouhá touha a snaha po uzdravení, nezbytná je pomoc psychoterapeuta. Avšak nesmírně
důležité je nalezení takového lékaře, který bude
s nemocným na „stejné vlnové délce“, který bude
vyznávat stejné hodnoty jako on. Psychoterapeut,
jehož vlastní hodnotový systém je značně pochybný, může svého pacienta, kterého např. hryže svědomí z toho, že podvádí svou ženu, přesvědčovat,
aby přijal zásadu, že monogamie je přežitkem.
Justyn Pokora‚ Źrodło 39/2006

Raději nic neodkládat
Asi před dvěma lety moje známá, paní Liduška, začala mít zdravotní problémy.
Ani ve snu by ji nenapadlo, že by to mohlo být nádorové onemocnění. Lékařská
diagnóza však potvrdila tuto skutečnost a ihned paní Lidušku operovali. Za pár
dnů se zdravotní stav zlepšil a paní Liduška směla jít domů. Bohužel se za několik týdnů problémy znovu objevily, tak musela být znovu hospitalizována. Občas
jsem ji v nemocnici navštívila a ráda si s ní povídala, i když byla o třicet let starší
než já, stále jsme se měli o čem bavit.
Paní Liduška podstoupila chemoterapii, znovu byla operována a ozařována. Při
této terapii měla horečky, zvracela a úplně jí vypadaly vlasy a přes to všechno
byla optimistická a naplno věřila, že se uzdraví. V těch nejtěžších chvílích jí byli
fyzickou i psychickou oporou její manžel a dvě dcery. V jejich rodině bylo vidět,
jak všichni drží pospolu i v bolestných okamžicích.
O letních prázdninách se zdravotní stav paní Lidušky velmi zhoršil a já jsem si
stále říkala: „Dnes mi už nevyjde čas zajít za paní Liduškou. Příští týden se za ní
zastavím, to budu mít více času.“ Stále jsem návštěvu pro důležitost jiných věcí
odkládala, až mi jednou přišla zpráva, že paní Liduška zemřela.
V ten moment mi hlavou probíhaly vzpomínky na ni a naše rozhovory a zvláště jsem si uvnitř srdce vyčítala, že jsem ji už nestihla navštívit. Cítila jsem úzkost
a smutek z toho, že jsem se s ní nestačila rozloučit.
Pak už si jen člověk s lítostí říká: „Kdybych ji šla navštívit dříve, škoda, že to
nejde vrátit...“
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TROCHU APOLOGIE (15): CÍRKEV...

...A FRANKOVA DIKTATURA VE ŠPAN
PANĚĚLSKU?
Dodnes je Katolické církvi vyčítán její kladný postoj k režimu generála Franka ve Španělsku. Katolík
Franco je líčen především levicovými historiky a publicisty jako fašistický diktátor, jenž se dostal k moci
ozbrojeným povstáním proti demokratické republice díky vojenské podpoře Hitlera a Mussoliniho a krvavě se vypořádal s liberálním, socialistickým a komunistickým hnutím. Jaká je historická pravda? Jako
obvykle jiná než polopravdy a lži nepřátel Církve.

NASTOLENÍ „DEMOKRATICKÉ VLÁDY“
A NEPOKOJE

Posuzovat režim generála Franka a jím vytvořený státní a politický systém, nazvaný po něm
„frankismus“, nelze bez kontextu novodobých
španělských dějin, jimiž se neustále prolíná zápas
mezi katolickými monarchisty, tzv. karlisty a protikatolickými liberály, které ve 20. století nahradili
socialisté a komunisté. Katolíci byli již v 19. stol.
terčem častých fyzických útoků a násilností, které
se vyostřily v době před první světovou válkou.
R. 1909 např. svobodní zednáři a socialisté upálili
veřejně v Barceloně na náměstí stovku katolíků,
kněží, řeholnic i laiků jen proto, že jsou katolíci,
bez uvedení jakéhokoliv jiného důvodu.
R. 1931 byla ve Španělsku svržena monarchie.
Země se stala formálně demokratickou republikou se socialistickou vládou. Ta vyhlásila zákon
o odluce Církve od státu, zrušila náboženskou
výuku ve školách, zavřela církevní školy a omezila církevní tisk. Tato opatření byla doprovázena
útoky na kostely. Stovky jich byly zplundrovány,
některé vzácné chrámy obrovské umělecké hodnoty dokonce vyhozeny do povětří, např. katedrá-

la v Seville. Situace se příliš nezměnila ani poté,
když ve volbách r. 1933 zvítězila křesťanskodemokratická pravice. Komunisté vyvolali povstání horníků v Asturii. Povstalci systematicky vypalovali
chrámy a kláštery, fyzicky napadali a týrali kněze,
mnichy a jeptišky.
V lednu r. 1936 zvítězila ve zmanipulovaných
volbách opět levice, reprezentovaná socialistickou a komunistickou stranou. Prezidentem se stal
svobodný zednář Azaňa, předsedou vlády socialista Caballero. Nová vláda se otevřeně hlásila ke
spojenectví se Sovětským svazem, který posílal do
Madridu své agenty. Caballerova socialisticko-komunistická vláda, podporovaná ze zákulisí vlivnými zednářskými lóžemi, respektovala navenek demokratické principy republiky. Levicové ozbrojené
bojůvky však napadaly kostely a kláštery a vraždily přitom duchovenstvo i aktivní katolické laiky
za blahosklonné asistence policie. Státní orgány na
stížnosti Církve odpovídaly vyhýbavě s tím, že nejsou schopny zjednat pořádek. Bylo jasné, že vláda
uplatnila proti Církvi taktiku alibismu: my nejsme
vinni těmito vraždami, to dělají revoluční radikálové, proti nimž jsme bezmocní. Ve skutečnosti však
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policie poskytovala ozbrojeným bandám aktivní
podporu, někde se těchto zločinů sama účastnila.

VOJENSKÉ POVSTÁNÍ
Křesťanskodemokratičtí poslanci spolu s církevní hierarchií marně vznášeli protesty a dožadovali
se nápravy. Záměrná „neschopnost“ vlády zjednat pořádek vedla naopak k radikalizaci katolíků
a vůbec všech slušných lidí Španělska. Nechtěli
se smířit se situací, kdy si nikdo nemohl být jist
životem, kdy byla reálnou hrozba, že ho za bílého dne neznámí muži vytáhnou z bytu na ulici
a zastřelí přímo před zraky nečinně přihlížejících
policistů. Jedinou složkou, která mohla něco podniknout, byla armáda. Vláda sice dosadila na vedoucí pozice marxisticky smýšlející velitele, ale
monarchistické, katolické a nacionalistickopravicové smýšlení mezi důstojníky bylo natolik silné,
že nebylo možno všechny odstranit. Právě k nim
upínali všichni slušní Španělé své naděje.
Pohár trpělivosti přetekl v červenci r. 1936, kdy
ozbrojená marxistická tlupa spolu s policisty vytáhla přímo za bílého dne křesťanskodemokratického poslance Calva Sotela z jeho bytu a ostentativně před zraky veřejnosti ho zastřelila. To bylo
signálem k vojenskému povstání, kdy se všichni nespokojení důstojníci semkli kolem generála
Franciska Franka, který vyhlásil madridské vládě
ozbrojený boj. Vypukla španělská občanská válka,
trvající tři roky. Její význam přesáhl čistě španělskou politickou scénu. Caballerovu vládu vojensky podpořil Sovětský svaz, Frankovy povstalce
fašistická Itálie a nacistické Německo. Španělská
armáda byla rozdělena právě tak jako celá španělská společnost na provládní a povstalecké jednotky. Provládním oddílům asistovaly dobrovolnické
skupiny rudých gardistů, trockistů a anarchistů,
komunisté po celé Evropě organizovali oddíly
tzv. interbrigadistů. Frankovy jednotky se opíraly
o pomoc dobrovolnických oddílů tzv. Falangy, jež
se stala politickou organizací, sdružující všechny
nespokojence se socialisticko-komunistickou vládou v Madridu.
Španělská občanská válka byla poznamenána
bezprecedentními krutostmi na obou stranách.
Republikánská vláda využila situace ke konečnému zúčtování s Katolickou církví. Provládní
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vojsko, doprovázené ozbrojenými tlupami rudých gard, všude na území kontrolovaném madridskou vládou ničilo kostely, vraždilo duchovní
osoby a znásilňovalo ženy včetně řeholnic. Ani
děti nebyly ušetřeny, levice jich povraždila několik stovek. Obětmi bolševické bestiality se stalo
11 biskupů, tj. pětina celkového počtu, 12 procent
řeholních osob a 13 procent kněží. Celkový počet
duchovních, kteří byli povražděni nebo umučeni,
je odhadován na 7 tisíc, počet aktivních laiků, zabitých proto, že se nechtěli vzdát své víry, jde do
desítek tisíc. Několik desítek španělských mučedníků pro víru z té doby již bylo prohlášeno blahoslavenými, nejznámějším je první kanonizovaný
světec romské národnosti Ceferino Jiménez Malla.
Vraždy probíhaly většinou sadistickým způsobem.
V provincii Ciudad Real byl matce dvou jezuitů
vražen do krku kříž, v Rondě komunisté svrhli 512
věřících katolíků do rokle, odkud se nedalo uniknout, častými jevy byly upálení, pohřbení zaživa
nebo uřezání končetin.
Frankisté na povstaleckém území se také snažili záměrně šířit atmosféru hrůzy. Jejich obětmi
se stávali levicoví aktivisté. Počet zabitých byl ale
nižší než na straně republikánů, nehledě k tomu,
že Frankova armáda a falangisté zásadně nikdy
neznásilňovali ženy a nevraždili děti. Sám Franco
nevyzýval k teroru, nebyl ale schopen v atmosféře
zjitřených vášní a bojů zabránit mnoha neomluvitelným krutostem vlastního tábora.

POSTOJ ŠPANĚLSKÉ CÍRKVE
Církev stála stranou frankistického povstání. Americký historik Paul Johnson ve svých
„Dějinách 20. století“ píše (str. 322): „Církev
se povstání neúčastnila a pomoc, kterou někteří
kněží později poskytovali nacionalistům, byla důsledkem republikánských zvěrstev.“ Je logické, že
španělští katolíci přáli vítězství frankistům, neboť
ti na rozdíl od levicových republikánů je nevyvražďovali a neničili kostely. I když Franco byl
praktikujícím katolíkem, v jeho táboře bojovalo
také mnoho lidí Církvi vzdálených, ano, i otevřených ateistů, jako např. generál Mola. Frankisté
však respektovali Katolickou církev, považovali
ji za součást španělského národního a kulturního dědictví a byli připraveni ji chránit. V řadách
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Frankovy armády a Falangy se nacházelo mnoho
praktikujících a zbožných katolíků, kteří chápali
svoji účast v povstání jako úkol od Boha. Katoličtí
kněží se většinou snažili zabránit krutostem, když
k nim Frankovi vojáci sáhli, někdy se stávalo,
že byli od nich kvůli tomu také zabiti, jak uvádí
Johnson v citovaném díle (str. 323).
Španělští biskupové vydali uprostřed občanské
války list biskupům celého světa, kde se snažili
vysvětlit situaci. Říkají v něm mimo jiné: „Je nám
známo a vícekrát bylo prokázáno, že mínění zahraniční se rozchází v nazírání na skutečnosti, které se
v naší zemi staly. Příčinu tohoto omylu byste mohli
připsat protikřesťanskému duchu, který v událostech španělských rozhodoval pro nebo proti náboženství Kristovu a křesťanské civilizaci... Válka španělská je zápasem neslučitelných ideologií... Budiž
konstatováno především, že vše to, ano i válka,
mohlo být očekáváno již tehdy, když došlo k útoku
na národního ducha, ač episkopát španělský od r.
1931 dal nejkrásnější příklady apoštolské a občanské rozvahy. Podle tradice a podle zásad Svatého
stolce se stavěl po bok konstituční státní moci, s níž
usiloval o spolupráci pro společné blaho. A přes
opakované útoky na kněze, na práva a záležitosti Církve, setrval na svém rozhodnutí nevystupovat proti současnému režimu... ...abychom zastavili
válku, dali jsme se do boje proti bolestnému zlu
více než kdo jiný... Církev nechtěla tuto válku, nevyhledávala ji a nemáme potřebu si ji přivlastňovat,
jak usoudil zahraniční tisk, když napsal, že válka
ve Španělsku je spjata s Církví... kdo viní Církev,
že to všechno způsobila, že neučinila potřebných
kroků, aby tomu zabránila, buď pravdy nezná nebo
ji úmyslně falšuje. Postoj španělského episkopátu
a Církve k nynější válce byl takový, že Církev ji odmítala a bojovala proti ní hned v počátcích a sama
se stala prvou obětí zběsilosti jedné válčící strany...
Tvrdíme především, že tuto válku přivodila nerozvážnost, omyly, někdy zlomyslnost a zbabělost
těch, kteří jí mohli předejít, kdyby vládli lidu spravedlivě... Požáry chrámů v Madridu a v provinciích v květnu r. 1931, nepokoje v říjnu 1934, zvláště
v Katalánsku a Asturii, kde po dva týdny byla anarchie, rozvířené období od února do července 1936,
kdy bylo rozbořeno a zneuctěno 411 kostelů a spá-
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cháno 3 tisíce těžkých atentátů politických a sociálních, dávalo tušit úplné zhroucení veřejné moci, jež
podlehla násilí tajných živlů, které zneužívaly svých
funkcí... jiný národ, mocné Rusko, se dohodlo s našimi komunisty a pomocí divadla i filmu, pomocí
exotických mravů a materiálními výhodami, připravil národního ducha pro revoluci... 27. února 1936
v bezprostředním spojení s úspěchem lidové fronty
kominterna nařídila španělskou revoluci a také ji
vydatně financovala. 1. května již mladíci veřejně
v Madridu žádali bomby, střelný prach a zbraně...
16. téhož měsíce se sešli v provinciálním paláci ve
Valencii zástupcové SSSR se španělskými delegáty
III. Internacionály a rozhodli se dát příkaz jedné
radiové stanici v Madridu, aby byli »zajištěni« politikové a vojáci, kteří by mohli sehrát významnou
úlohu v boji proti revoluci... v podrobně propracovaném projektu marxistické revoluce, který se
prováděl a měl zasáhnout do všech krajů, kdyby
mu to nepřekazila vojenská akce, bylo stanoveno
vyhlazení katolického kléru, sovětizace průmyslu
a rozšíření komunismu... Španělsko mělo jedinou
alternativu: buď definitivně podlehnout destruktivnímu komunismu nebo se rozhodnout k nadlidskému odporu a osvobodit tak od hrozného nepřítele
sebe, základy společenského života a národní charakter... Církev přesto, že chtěla jen mír, válku si nepřála a pro ni nepracovala, nemohla v tomto zápase
zůstat indiferentní; přikazovalo jí to její učení, její
duch, instinkt sebeobrany a zkušenosti z Ruska.“

VÍTĚZSTVÍ FRANKISTŮ
V březnu r. 1939 občanská válka skončila vítězstvím Frankova tábora. Stalo se tak s vojenskou
pomocí fašistické Itálie a nacistického Německa.
Hitler se domníval, že frankistické Španělsko se
stane jeho odrazovým můstkem k agresi proti britským a francouzským koloniím v Africe. Přepočítal
se, Franco vyhlásil neutralitu Španělska a neúčast
ve válce Německa proti jiným evropským státům,
pouze proti SSSR vyslal dobrovolnickou Modrou
divizi, aby tak Stalinovi oplatil jeho agresi proti
Španělsku za republikánského režimu. Španělsko
za druhé světové války poskytlo azyl mnoha uprchlíkům z Německa a obsazených území, zejména
Židům, což Frankovi slouží ke cti.
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Armáda a kortesy (španělský parlament) udělily Frankovi titul „Caudillo“, tj. doživotní náčelník s diktátorskými pravomocemi. Nejprve bylo
třeba vypořádat se s levicí. V zemi začaly fungovat zvláštní vojenské soudy, které ve zkráceném
řízení bez možnosti odvolání vynášely nad socialisty a komunisty velké množství trestů smrti zastřelením, během prvních let po ukončení občanské války několik desítek tisíc. Je jasné, že mezi
nimi bylo velké množství skutečných zločinců,
kteří za občanské války vraždili, mučili a znásilňovali. Neomluvitelné však je, že došlo i k mnoha
popravám lidí, kteří se provinili pouze hlasitými
sympatiemi k republikánské levici. Na rozdíl od
dřívějšího komunistického teroru však frankistické
soudy rozhodovaly na základě individuální viny,
nikoli na základě příslušnosti k určité třídě. Sám
Franco neměl na teroru zájem a snažil se jej co
nejrychleji ukončit. Velmi často osobně zasahoval
do procesů vojenských soudů, aby udělil odsouzencům k smrti milost. Johnson uvádí v cit. díle
(str. 334) tento Frankův výrok: „Je třeba likvidovat nenávist a vášně, které v nás zanechala válka.
Nelze to provést liberálně nějakou velkou, ale přitom katastrofální amnestií, která by nebyla gestem
odpuštění, nýbrž sebeklamem. Musí to být způsob křesťanský, kde se vykoupení dosahuje prací
spojenou s lítostí a pokáním.“ Politickým vězňům
byla nabídnuta dobrovolná účast na veřejně prospěšných pracích obnovy země. Kdo ji přijal,
tomu se trest anuloval. Frankův režim na rozdíl od
totalitních diktatur nacismu a komunismu neznal
vyhlazovací koncentrační tábory, političtí vězňové
nemuseli pracovat, směli dostávat balíčky a dopisy, měli čas na sebevzdělávání a dokonce i na
politické debaty, jak píše polský historik a velký
znalec frankistického Španělska Adam Wielomski
ve své knize „Hiszpania Franco“ (str. 330). Mylně
je frankistický režim nazýván fašistickým. Faktem
je, že Franco vládl diktátorsky, ale nikoliv totalitně. Jediná povolená strana, Falanga, nebyla monolitem, nýbrž volným sdružením často protikladných hnutí a sdružení, z nichž nejpočetnější byly
proudy křesťanskodemokratický, monarchistický
a také fašistický, který ovšem po druhé světové
válce citelně zeslábl.
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OBNOVA ZEMĚ
Katolíci zcela logicky přijali vítězství Franka
v občanské válce s nadšením. Skončilo se období
jejich krvavého pronásledování, kdy si nemohli
být jisti životem. Franco prohlásil katolicismus
státním náboženstvím při respektování svobody
svědomí nekatolíků. Vztahy mezi Církví a státem
se ale nevyvíjely bezproblémově, protože episkopát se ve svých dokumentech vyjadřoval kriticky
k represím režimu. Franco také usiloval o to, aby
měl rozhodující slovo při nominaci biskupů, což
nemohl akceptovat Sv. stolec. Proto konkordát
mezi frankistickým Španělskem a Vatikánem byl
podepsán poměrně pozdě, až r. 1953.
Katolická církev se tedy za svůj postoj během
španělské občanské války nemusí vůbec stydět
a omlouvat. Jestliže její sympatie byly na straně Franka a nikoli republiky, tak každý rozumný
a objektivní člověk pochopí, že jinak tomu být nemohlo. Frankisté na rozdíl od levičáckých republikánů nevyvražďovali duchovní osoby a aktivní
laiky, ani nevyhazovali do vzduchu kostely. Církev
nebyla lhostejná ani k nespravedlivým krutostem
Frankova režimu, jak svědčí velké množství dokumentů španělského episkopátu. Frankova diktatura postupně uvolňovala své represivní metody
vlády, až r. 1975 po caudillově smrti Španělsko
nastoupilo plynulou cestu ke konstituční monarchii a demokracii. Na tom má svoji zásluhu mj.
i katolické laické hnutí Opus Dei, založené španělským knězem sv. Josém Escrívou de Balaguer,
jehož členové vstoupili na přelomu 50. a 60. let
do vlády a významně se podíleli na modernizaci
země. Frankův režim samozřejmě nebyl rájem na
zemi a snese mnohou kritiku. Nedá se ale upřít,
že Frankovo povstání zachránilo zemi před pohromou bolševismu a před totální likvidací katolického náboženství. Franco Španělsko, které bylo před
válkou zaostalou zemí, ekonomicky úžasně pozvedl a zařadil je mezi vyspělé evropské státy. A co
je pro nás hodné následování – za Franka byly ve
Španělsku přísně pod trestem dlouholetého vězení zakázány potraty, propagace pornografie, násilí
a homosexuality.
Radomír Malý
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Tolerance je samozřejmě obrovskou hodnotou,
na niž často upozorňuje i církevní autorita, zejména po Druhém vatikánském koncilu. Jenže člověk
ve své porušenosti, dané důsledky dědičného hříchu, je schopen překroutit a zneužít i ty nejvznešenější věci. Potom ale platí staré latinské přísloví
„corruptio optimi pessima“ (zkažení nejlepšího
je tím nejhorším). Toto je v moderní době zřejmé
právě na ideálu tolerance.
Co se v západních zemích předkládá v médiích
jako „tolerance“, je ve skutečnosti převážně karikaturou tohoto pojmu. Objevila se anonymní sekta
„tolerantistů“, kteří sice nezaložili žádné společenství, ale jsou zajedno v propagaci postoje, že všechny ideje jsou stejně hodnotné. Výjimku tvoří pouze
názor, že zastírání rozdílů k ničemu pozitivnímu
nevede. Jeho zastánci okamžitě dostanou hanlivou
nálepku „tří -f-“: fundamentalista, fanatik a fašista.
Stačí jen, když se někdo řídí příkazem Ježíše Krista
„vaše řeč budiž ano, ano – ne, ne“, aby byl okamžitě
napaden, že mluví jazykem nenávisti.
„Tolerantisté“ se zakrývají fíkovým listem údajných „obránců práv menšin“: jedná se o „právo“
homosexuálů uzavírat manželství a adoptovat děti,
„právo“ ženy „svobodně“ rozhodnout o svém těhotenství, „právo“ různých pseudoumělců vystavovat čuňačiny urážející Ježíše Krista a Jeho Církev.
Že by ale bojovali též za práva křesťanů v muslimských zemích, kde poštvané davy mohamedánů
zapalují jejich kostely a napadají věřící, kde se
pálí loutky papeže a část tisku požaduje jeho zabití, to ani náhodou. Vinen je přece Benedikt XVI.
sám, když ve své nedávné přednášce v Řezně citoval islámu nepříznivý výrok středověkého byzantského císaře. A vůbec: papež a církevní autority se
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těžce proviňují „netolerancí“, protože staví proti
„právu“ homosexuálů právo řádné rodiny, proti
„právu“ ženy zabít svůj počatý plod právo nenarozeného dítěte na život, proti „právu“ různých čmáralů zobrazovat Krista na kříži v podobě prasete
právo křesťanů na to, aby jejich přesvědčení nebylo uráženo a zároveň i právo všech kultivovaných
lidí na slušnost. To všechno je podle „tolerantistů“
fundamentalismem, fanatismem, fašismem apod.
„Tolerantismus“ nemá se skutečnou tolerancí
vůbec nic společného. Tolerance znamená respekt
vůči přesvědčení druhého, jenž nesmí být za odlišné názory pronásledován. Být tolerantní podle
nauky Církve předpokládá, že katolík se nebude
k názorovému oponentovi chovat pohrdavě, nebude požadovat jeho diskriminaci ve veřejném
životě a projeví též snahu dobře s ním vycházet
po lidské stránce. Tím ale není řečeno, že je třeba
pokládat pravdu a blud nebo mravnost a amoralitu
za hodnoty na stejné úrovni a rezignovat na požadavek jediné objektivní pravdy. To už není tolerance, ale „tolerantismus“. Zásadní rozdíl mezi
tolerancí a „tolerantismem“ spočívá v tom, že tolerance respektuje rozdíl mezi pravdou a omylem,
ale odmítá jakékoliv represe a násilí proti zastáncům omylu. „Tolerantismus“ naopak rozdíly mezi
pravdou a omylem nechce brát v úvahu, což pokládá lživě za „toleranci“. Přitom v rozporu se
skutečnou tolerancí požaduje represe vůči všem
„fundamentalistům, fanatikům a fašistům“, kteří
jsou prý „netolerantní“, protože pravdu a nepravdu jasně rozlišují. Tolerance je ctnost, způsob chování a jednání, „tolerantismus“ naproti tomu nenávistnou a nebezpečnou ideologií.
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R. Malý

Pane, ať mne těší práce, která je pro tebe, a hnusí se odpočinek, který je bez tebe. Dávej mi časté obrácení srdce k tobě, a když klesnu, bolestné myšlenky s předsevzetím polepšení. Učiň mne poslušným
bez odmlouvání, chudým bez uhýbání, čistým bez porušení, trpělivým bez reptání, pokorným bez
přetvářky, veselým bez nevázanosti, smutným bez skleslosti, zralým bez těžkopádnosti, čilým bez lehkovážnosti, tebe se bojícím bez zoufání, pravdivým bez obojakosti, konajícím dobré bez opovážlivosti,
bližního napomínajícím bez povýšenosti, vzdělávající jej slovem a příkladem bez předstírání.
Sv. Tomáš Akvínský
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Církev nikomu nevnucuje evangelium
Církev stojí vždy na straně člověka. Připomněl to Svatý otec
při audienci nového německého velvyslance u Svatého stolce,
Hanse Henniga Horstmanna. Benedikt XVI. v promluvě navázal na nedávnou návštěvu v Bavorsku. Jak řekl, povzbuzování
lidí v dobrém skrze hlásání víry, prospívá životu společnosti
a posiluje občanskou odpovědnost. Církev nikomu nevnucuje
evangelium, protože víra v Krista může být přijímána jedině ve
svobodě. Tolerance se ovšem nesmí zaměňovat s lhostejností.
V německých školách je běžné, že výuka náboženství zastupuje hodiny etiky. Nabízí jakési „neutrální náboženství“.
Nemůže být ale neutrální pokud jde o hodnoty, musí seznamovat žáky s velkou duchovní tradicí západu. V promluvě k
německému diplomatovi si Benedikt XVI. všímal také ohrožení dnešní rodiny a počatého života. Politici si musí uvědomit, že předvídané postižení dítěte nemůže ospravedlňovat přerušení těhotenství. I takový život má svou
hodnotu a pochází od Boha, zdůraznil Svatý otec. Jednašedesátiletý představitel Německa při Vatikánu,
Hans-Henning Horstmann, pracuje v diplomacii přes 30 let. Naposled byl velvyslancem v Rakousku.
Při předávání pověřovacích listin vyjádřil potěšení nad tím, že v čele Katolické církve stojí jeho krajan.
Jak řekl, mnoho Němců má radost z toho, že Papež dobře zná jejich zemi. Zvětšil se také počet Němců
na generálních audiencích.
job, Česká sekce vatikánského rozhlasu

Překvapivé zjištění o čarodějnických procesech
Jedna z nejnovějších
knih o čarodějnických procesech Angličana Robina
Briggse poskytuje překvapivé informace, které uvádějí na pravou míru dosavadní bajky o statisících
nebo i milionech mrtvých.
Zároveň také poukazuje na
dosud málo známý fakt, že
protičarodějnické běsnění
započalo ve 13. stol. v jižní a jihovýchodní Francii v prostředí heretické
sekty katarů albigenských, jejichž nauka kladla satana na stejnou úroveň s Bohem a tím mu
připisovala větší moc, než ve skutečnosti měl.
Odtud se tato pověra rozšířila v průběhu 14. a 15.
stol. do Evropy. Nejvíce popravených údajných
čarodějnic a čarodějů v 15. - 17. stol. vykazuje
Německo – 26 tisíc, z toho cca 16 tisíc v protes-

tantských a 10 tisíc v katolických územích, nejméně katolické Irsko, v němž za toto období byly
popraveny 4 čarodějnice. Hodně osob popravených pro čarodějnictví vykazují v tomto období také Švýcarsko, Francie, Holandsko, Anglie,
méně severské státy a Polsko, minimálně Itálie
a Španělsko. V Itálii proběhlo několik čarodějnických procesů končících rozsudkem smrti pouze
v severní Itálii, jež náležela Německé říši, ve
Španělsku v Baskicku, kam tato pověra pronikla
z Francie a jejíž další šíření bylo zastaveno inkvizicí. Je doloženo, že právě tam, kde měla velikou moc inkvizice, čarodějnické procesy téměř
neprobíhaly, což je příklad Církevního státu, kde
právě papež sv. Pius V., sám původně inkvizitor,
čarodějnické procesy zakázal. Celkový počet lidí
odsouzených k smrti pro čarodějnictví, ponejvíce
k trestu upálení zaživa, činí v celé Evropě od 14.
do 18. stol. cca 55 tisíc.
-rm-
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HODNOTY EVANGELIA
UPROSTŘED PROMĚN SVĚTA

(2)

Biskup Prof. STANISŁAW WOJCIECH WIELGUS, ordinář Plocké
diecéze v Polsku, bývalý rektor Katolické univerzity lublinské (KUL)
(v létech 1989-1998) se v nadcházející přednášce obrací především ke
kněžím jako k těm, kdo v každé době mají hlásat i žít křesťanské hodnoty.
Dnešní doba, vyznačující se myšlenkovým a morálním relativizmem
a chaosem, je nám výzvou k hlubšímu uspořádání názorů a přístupů
k aktuálním problémům a záležitostem rychle se měnícího světa.

Politická korektnost
Celé toto Credo, jež je ve světě všeobecně hlásáno tzv. politickou korektností, má své kořeny
v postmodernismu a bezprostředně pak i v americkém pragmatismu a sociologickém darwinismu.
Politická korektnost se zrodila v 60. letech minulého století v USA. Autorem tohoto termínu,
mimochodem jazykově neadekvátního, je známý
americký jazykovědec, antropolog a slavný
obránce Indiánů Franz Boas. Původně se jednalo
o oprávněný protest proti nespravedlnosti, jenže
záhy Political correctness – Politická korektnost
odvrhla přirozené právo, Desatero a rozum a proměnila se v demagogickou ideologii zběsile útočící všemi možnými způsoby na domnělé nepřátele
svobody a rovnosti. Na prvním místě na katolickou církev.
Jak ve své skvělé knize Uzavřená mysl napsal známý americký filozof Alan Bloome, political correctness, jež má podle plánů levicových
liberálů nahradit křesťanský, resp. judeokřesťanský étos, hlásá jako své základní a nedotknutelné dogma relativismus a jeho teze o relativnosti
pravdy. Neopomene zdůraznit, že je to základní
morální požadavek, na jehož uskutečnění záleží
svoboda lidstva. Pokud někdo přijde s tím, že věří
v neměnnou a absolutní pravdu, je v tu ránu automaticky veřejně nařčen z intolerance, fanatismu,
fundamentalismu a pověrčivosti, jako někdo, kdo
podněcuje k nenávisti, válkám, xenofobii apod.
Přívrženci political correctness jsou přesvědčeni, že bez relativismu není možné vybudovat

popperovskou otevřenou společnost, jež je podle
nich nejdokonalejším modelem politického a společenského života. Není tedy divu, že největší
ohrožení pro tuto otevřenou společnost ovládanou
liberálními demokraty spatřují ve stoupencích absolutní pravdy.
Tito marxističtí, potažmo k marxismu inklinující levicoví intelektuálové, umělci, učitelé, žurnalisti, politici a jiní představitelé masové kultury
vychováni v antikřesťanské osvícenské filozofii
už po padesát let vtloukají lidem do hlavy údajně historicky prokazatelný fakt, že dřívější svět
byl vyšinutý, protože jej obývali lidé, kteří se
domnívali, že znají neměnnou a objektivní pravdu. Jejich přesvědčení přivedlo svět k válkám,
pronásledování, otroctví, xenofobii, antisemitismu, rasismu, šovinismu atd. K tomu, aby bylo
zničeno toto podhoubí zla, je zapotřebí přestat se
dohadovat, jaká je pravda a přijmout jako holou
skutečnost s neotřesitelnou jistotou fakt, že pravdu nemá nikdo, vyjma těch, kteří tvrdí, že pravdu
nikdo nemá ...
Zde mají původ zkazky o stejné hodnotě všech
kultur, zvyků, způsobů chování apod. Když pak
jejich šiřitelé dostanou otázku, zda je pálení vdov
s jejich zemřelými muži na straně jedné a jejich
zaopatřování a ochrana na straně druhé jedno a totéž, jsou se svými teoriemi v koncích...
Tzv. liberální výchova, praktikovaná v USA
a Západní Evropě, na níž se rovným dílem podílejí školy, univerzity, masmédia a jiné instituce, má
jednoznačný cíl: vytvořit z člověka jakousi otevře-
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nou bytost a zároveň s definitivní platností rozbít
klasický typ myslícího člověka bezpečně odlišujícího dobro od zla, pravdu od lži, poctivého, iniciativního, oddaného své rodině a milujícího svou
vlast; čehož chce dosáhnout eliminováním hodnot
jako jsou rodina, národ, rasa, třída, kultura, vyznání, a všeho, co je zakotveno v lidské přirozenosti.
Liberální výchova neuznává žádná nezpochybnitelná přesvědčení, jež mají základ v lidské přirozenosti. Zato je schopna s náručí otevřenou dokořán přijmout jakékoli životní styly, ideologie
a způsoby chování. Jedná se o vášnivě realizovanou myšlenku liberálů, jež jim je vlastní odjakživa: Dosáhnout stavu ničím neohraničené svobody,
aby si každý mohl žít tak, jak se mu zlíbí.
Hlásné trouby tohoto názoru o svobodě ho formulují jednoznačně: Izajáš Berlin je přesvědčen,
že pro svobodu jsou nejnebezpečnější morální
hodnoty, jelikož omezují široké lidské možnosti... Nedávno zesnulý John Rowles požadoval,
aby byl princip svobody ve společnosti nastolen
s bezohlednou tvrdostí a bez sentimentu, přičemž
je nutné jej prosazovat do té doby, než zaujme připravenou mu pozici.
K takovéto absolutní svobodě lze dospět pouze
tehdy, neexistují-li žádné jistoty – ani křesťanské, ani morální, ani filozofické, zkrátka a dobře žádné. Proto se liberální školství tak usilovně
a s využitím všech dostupných prostředků snaží
lidem vsugerovat, že nejsou s to sami poznat, co
je dobro a co pravda, a tak je přesvědčit, že neexistuje nic absolutního – absolutní je pouze svoboda. K dosažení svého cíle, tedy k vyloučení tzv.
předsudků znemožňujících dosažení svobody, používají liberálové různá společenská odvětví, např.
historii nebo filozofii. Kupříkladu taková antropologie v jejich podání neslouží k tomu, aby studentům přiblížila problematiku kultur jednotlivých
epoch či lokalit, nýbrž k tomu, aby je poučila, že
jejich výjimečnost, tzn. větší vyspělost jedné kultury v porovnání s jinou, je jen nahodilou souhrou
místních a časových okolností.
Jak prohlásil John Rowles, žádný národ ani
jedinec nemá právo pokládat sebe sama za vyspělejšího, než jsou ti ostatní. Podle této teze by
tedy platilo, že světoznámý vědec nebo umělec
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nemůže být považován za lepšího než nějaký člověk, který celý svůj život příživnickým způsobem
proflákal a prohýřil. Politická korektnost považuje za morálně nepřípustnou jakoukoliv zmínku o nějakých rozdílech. Tak se tedy v duchu
liberalismu musí za pomoci vychovatelů, zvrácené (kramařské a pitvorné) hollywoodské kultury a příslušných médií obalamutit lidský rozum
a lidskou přirozenost.
K tomu je též nezbytně nutné vytvořit odpovídající zákony; vášní, žádostivostí a tzv. společenskou angažovaností suplovat rozum; přirozenou
lidskou duši nahradit nepřirozeným paskvilem
a uměle vynutit hluboký respekt všem menšinám, obzvláště těm sexuálním. Dalšími kroky
je zdiskreditování křesťanství a jeho dosavadního
přínosu, dohlédnutí na to, aby ze společenského
života zcela vymizely náboženské symboly, přičemž samotnou víru a náboženský život odstavit
– a to ještě v tom lepším případě – do uzavřené
soukromé sféry.
To proto prezident Jacques Chirac se svými
soukmenovci tak zuřivě brojí proti zmínce o Bohu a o křesťanství v preambuli ústavy EU. To
proto byl v srpnu roku 2003 v americkém státě
Alabama odstraněn z budovy tamního soudu podstavec s textem Desatera vážící kolem dvou a půl
tun. To proto se ze škol v tak typicky katolických
zemích, jako jsou Itálie či Bavorsko, sundávají ze
zdí kříže. To proto různé americké a evropské instituce zakazují svým zaměstnancům zveřejňování
informací o zpívání koled, ba dokonce i posílání
svátečních přání s jakýmkoliv náboženským motivem. To proto se zmiňovaný Jacques Chirac 17.
prosince 2003 vyslovil pro odstranění všech náboženských symbolů ze škol.
Možná mu jde o zopakování toho, co prováděly
bezbožecké revoluce minulých let – francouzská,
bolševická, mexická, španělská a další –, které ničily veškeré náboženské symboly, zbavovaly kostely křížů apod. Zapomíná přitom na trefný výrok
Grahama Greena, který pravil, že chce-li kdo
zničit náboženství, musí nejprve zničit člověka,
poněvadž především do jeho srdce je náboženství
vepsáno.
(pokračování příště)
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Rouška z Manoppella
V posledním čísle Immaculaty jsme informovali o roušce
z Manoppella. Uvedli jsme, že tuto relikvii měla přivézt do Říma
Veronika z Jeruzaléma, která jí při křížové cestě utřela Ježíšovi
tvář. Tato informace je poněkud nepřesná, protože se jedná pouze
o legendu snažící se vysvětlit původ roušky. V následujícím článku chceme uvést podrobnější informace o jejím původu.
Nejstarší, tzv. kamulianská legenda pocházející ze 6. stol., hovoří o obrazu Kristovy tváře, který dorazil do Konstantinopole r.
574 z malé obce Kamuliana nedaleko Edessy. V textu ze 6. stol.
z Tbilisi čteme, že Matka Boží po nanebevstoupení svého Syna
přechovávala na plátně obraz, který vznikl v Ježíšově hrobě.
Obdržela jej od samého Boha, aby se mohla dívat na tvář svého
Syna a modlit se k němu.
Jiná legenda, snažící se vysvětlit vznik otisku Ježíšovy tváře na
roušce, hovoří o edesském králi Abgarovi, který onemocněl malomocenstvím a prostřednictvím svého posla prosil Ježíše, aby ho
přišel do Edessy uzdravit. Pán Ježíš za ním sice nepřijel, ale poslal mu dopis a plátno s vyobrazením své tváře. Když král Abgar
zhlédl Kristovu Božskou tvář, byl pak okamžitě uzdraven.
Námi zmiňována legenda hovořící o Veronice, která při křížové cestě utřela Ježíšovu tvář, vznikla nejpravděpodobněji
ve středověku. Byl to další v řady pokusů o objasnění vzniku
zázračného obrazu. Je třeba si ovšem uvědomit, že na roušce
nebyly nalezeny žádné stopy krve a jméno Veronika nepochází od jeruzalémské ženy, ale ze spojení dvou slov (latinského
a řeckého) vera eikon s významem „Pravý obraz“. Avšak název
„Veroničina rouška“ nebo „Veronika“ byl pro označení roušky
s Ježíšovým obrazem běžně používán.
Do Říma se tato vzácnost dostala v 8. stol. Byla uchovávána
v kapli Baziliky sv. Petra. V roce 753 bylo v papežské kronice
poznamenáno, že při slavnostním procesí papež Stefan II. osobně nesl Tvář Kristovu nenamalovanou lidskou rukou, a to bosky.
Tato cennost byla nazývaná „první ikona“, „rouška z Kamuliany“, „mandylion z Edessy“. Všichni byli přesvědčeni, že obraz
Kristovy tváře nebyl namalován lidskou rukou, a proto ho nazývali acheiropoietos. Byla to bezpochyby nejznámější relikvie
uchovávaná v Bazilice sv. Petra. Veronika přitahovala do Říma
zástupy poutníků. Papež Inocenc III. zavedl r. 1208 slavné procesí s Veroničinou rouškou, která byla nesena na první neděli po
Epifanii z Vatikánské baziliky do kostela sv. Ducha in Sassia.
Dante Alighieri (1265-1321) píše ve svém Vita nuova, že davy
lidí se přicházely dívat na obraz Kristovy tváře zachycené na
Veroničině roušce. O roušce hovoří Dante též v Božské komedii,

kde zdůrazňuje, že zobrazuje tvář
Boha. Podobně píše i jiný italský
básník Francesco Petrarca (13041374) v díle Familiari canzoniere.
O důležitosti roušky hovoří také
fakt, že stavba nové baziliky sv.
Petra (stavěla se přes sto let) v roce
1506 byla zahájena na místě uložení
úhelného kamene, a to vystavěním
obrovského sloupu, v jehož nitru
byla zřízena nejdůležitější pokladnice Vatikánu určená k přechovávání
„Pravého obrazu Krista“. Na tomto
sloupu nazývaném „Svatá Veronika
Jeruzalémská“ se dodnes nachází latinský nápis: „K důstojnému uctění
majestátu Spasitele, zobrazeného na
roušce Veroniky, toto místo vystavěl
a ozdobil papež Urban VIII. v Jubilejním roce 1625.“
Na počátku r. 1616 se rozkřikla
zpráva, Vatikánem nikdy nepotvrzená, že se Veroničina rouška ztratila.
Historikové se domnívají, že originální roušku ve svých rukou naposledy držel papež Pavel V. při slavnostním procesí 25. ledna 1606. Ale byla
to skutečně ještě pravá rouška? Roku
1617 papež Pavel V. zakázal pořizo-
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vání jakýchkoliv kopií bez svolení
a autorizace Vatikánu. Někteří historikové tvrdí, že krádež se mohla
udát mnohem dřív. Protože, když vojska Karla V. dobyla 14. května 1527
Řím, papež Urban V. zaslal kněžně
z Orvieta dopis, v němž ji informoval, že před oltářem ve vatikánské
bazilice zahynulo 500 mužů, svaté
relikvie se ztratily, část jich byla spálena. Papež Kliment VII. roku 1528
vydal nařízení, jímž chtěl znovu získat a uložit v bazilice všechny ukradené relikvie. 26. listopadu 1528
byly získané relikvie při slavnostním procesí přeneseny z kostela sv.
Marka do Vatikánu. Uprostřed mnohých ostatků by nebylo zatěžko dát
namísto pravé roušky falešnou. Takže
doba, kdy rouška zmizela, není nakonec zřejmá.
Zajímavé je sledovat vývoj ikonografie. Profesor Pfeiffer z Gregoriánské univerzity mnoho let zkoumal kauzu Veroniky z hlediska dějin
umění a na základě nejstarších křesťanských pramenů. Jeho výzkum
prokázal, že rouška z Manoppella je
pravzorem všech obrazů a ikon zachycujících Kristovu tvář. Na všech
oficiálních kopiích Veroničiny roušky z 15. stol. a dřívějších nacházíme tutéž Kristovu tvář: s otevřenýma očima, vousy, zřetelným nosem,
zakrytýma ušima i krkem. Veroniku
malovali nejslavnější umělci Evropy:
Jan van Eyck, Hans Memling,
Robert Camping, Andrea Matenga,
Dirk Bouts. Do počátku 17. stol.
všichni malovali Krista s otevřenýma očima podle vzoru, který se dnes
nachází v Manoppellu. Radikální
změna nastala po posvěcení nové
Baziliky sv. Petra r. 1626 papežem
Urbanem VIII.. V té době se místo
tváře živého Ježíše začaly objevovat
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portréty umučeného Krista s očima zavřenýma. Předpokládá se,
že v té době došlo nejpravděpodobněji ke krádeži Veroniky.
O příchodu roušky do Manoppella hovoří dokument z r. 1645
napsaný kapucínem Donatem Bombou. Stojí v něm, že r. 1506
měl dostat roušku manoppellský doktor Antonio Leonelli od neznámého poutníka. Rodina Leonelliových ji opatrovala do roku
1638, kdy byla prodána a následně novým vlastníkem Antoniem
De Fabritis předána bratřím kapucínům. Profesor Pfeiffer však
důvěryhodnost zmíněného příběhu zpochybňuje a staví proti
němu hypotézu, že příběh byl vymyšlen jako zastírací manévr
před snahami Vatikánu najít ztracenou relikvii.
Další zajímavostí spojující Svatopetrskou baziliku s manoppellskou rouškou, je starý benátský rámeček nacházející se
ve Vatikánské pokladnici, v němž měla být uložena původní
Veronika. Rámeček velikostí odpovídá rozměrům roušky z Manoppella; je prosklený na dvě strany, přičemž jedno sklo je rozbité – obraz na roušce je viditelný z obou stran a je možné si všimnout, že v jejím dolním rohu se nachází křišťálová střepina.
Nezodpovězenou otázkou zůstává samotný vznik obrazu.
Použitý materiál, kment neboli mořské hedvábí, technicky vylučuje možnost nanášení barev, které na takovém podkladě vůbec
nedrží. Průzkum zvětšenin jednoznačně potvrzuje absenci jakéhokoli pigmentu. Obraz je jakoby vtisknut do vláken fotografickou cestou a vyznačuje se vlastnostmi obrazu, fotografie, hologramu, avšak není to ani jedno z nich. Na mimořádnost věci z
hlediska nejen historického ale i fyzikálního poukazuje i další
zajímavý jev. Dvakrát do roka se koná v ulicích Manoppella
procesí s rouškou a tehdy „Svatá tvář“ prosvětlena denním světlem jakoby ožívá. Přítomní potnící říkají, že i když obraz na
roušce je v podstatě tentýž, přesto výraz tváře se s každým pohybem proměňuje a každý se cítí být zasažen jejím pohledem.
Prof. Pfeiffer je přesvědčen, že obraz na roušce vznikl, podobně jako na Turínském plátně, v Ježíšově hrobě v okamžiku
zmrtvýchvstání. Ježíšovo tělo bylo zabaleno do turínského plátna a na něj přes tvář byla položena rouška z kmentu jako projev hluboké úcty. Na turínském plátně můžeme pozorovat otisk
mrtvého těla zachyceného jako na negativu, na roušce pak otisk
živé tváře jako na pozitivu. Při vzájemném srovnání obou obrazů můžeme sledovat shodnost otisku.
Zůstane záhadou, jakým způsobem obraz vznikl i jakou cestou
se dostal do Manoppella, avšak pro lidi dobré vůle představuje
spolu s Turínským plátnem jedinečnou křesťanskou relikvii, kterou
navštěvují mnozí poutníci, aby zakusili Kristův pohled plný lásky.
„Boha nikdo nikdy neviděl. Jednorozený Bůh, který spočívá
v náručí Otcově, ten o něm podal zprávu“ (Jan 1,18).
zpracoval bB
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Drahé děti, těšíte se na Vánoce? Mnoho dětí je
toužebně očekává, že budou prázdniny, že dostanou dárky. I to je pěkné, ale Pán Ježíš nám dává
ještě mnohem krásnější dary. O Vánocích oslavujeme jeho narození v městečku Betlémě, jeho příchod na tento
svět. On,
věčný Boží
Syn, druhá
božská osoba, se stal
člověkem.
Proč to udělal? Protože nás
má tolik rád, že nám chtěl dát nejkrásnější dary,
jaké nám ani celý svět nemůže dát. Řekl, že je to,
jako kdyby někdo našel nesmírný poklad, zakopaný na poli. Prodal by všechno, co má, aby mohl to
pole koupit. Nebo jako kdyby někdo sháněl krásné
drahocenné perly a objevil jednu tak krásnou, že
by se všeho ostatního vzdal, aby ji mohl získat.
Tyto dary vkládá do lidských duší. Abychom se
stali Božími dětmi. Abychom měli krásnou duši,
jako oblečenou do svatebních šatů, které umožňují
přístup k nejšťastnější věčné svatební hostině Boží
v nebeské radosti.
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Když sídlí v naší duši tento dar, máme v srdci krásnou lásku, radost a pokoj. A dovedeme to
rozdávat i druhým. I když přijdou v životě někdy
těžké chvíle, nikdy nejsme sami, Pán Bůh je s námi. Panna Maria nám pomáhá i andělé a ostatní
svatí. Všechny nás Pán
Bůh spojuje jako bratry a sestry v jednu rodinu. Je
to, jako bychom byli zachráněni ze zoufalého bloudění ve
tmě a přivedeni do krásného světla.
Tento dar se nazývá „milost posvěcující“.
Člověk ji obvykle dostává při křtu. Mohl by ji zničit, kdyby udělal těžký hřích. Ale i takovému chce
Pán Bůh odpustit a tuto milost mu vrátit, když si
vyprosí Boží odpuštění; jak víte Vy větší, kteří už
chodíte ke svátosti smíření a k svatému přijímání.
Je to dar, který má větší cenu než celý svět. Pán
Ježíš říká: „Co platno člověku, kdyby celý svět
získal, ale ztratil svou duši?“ A vypráví podobenství o deseti družičkách, které měly lampy ke
svatebnímu průvodu. Pět z nich bylo moudrých,
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udržovalo zářící světlo, druhých pět nechalo světlo
vyhasnout. Ty pak na svatbu nesměly.
Čím víc dobrého člověk dělá, tím víc roste milost posvěcující, tím krásnější je jeho duše.
A Pán Bůh nám vždycky pomáhá, když potřebujeme jeho podporu.
Abychom byli moudří a dovedli se správně rozhodovat. Abychom byli silní a stateční, nenechali se zlákat ke zlému, ale vítězili v pokušeních.
Abychom pomáhali druhým, nikdy nikomu neubližovali a dovedli odpouštět. Aby se rozhostil
v našich srdcích pokoj a radost a my, abychom
vždycky šli cestou, která vede k nebeské radosti.
Tuto velmi častou Boží pomoc nazýváme „milost
pomáhající“.
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Pannu Marii nazval archanděl Gabriel „Milostiplná“. Ona nám dala Pána Ježíše, dárce všech milostí, jak oslavujeme o Vánocích, a ona nám ustavičně vyprošuje Boží milosti. Proto je 8. května
svátek „Panny Marie, prostřednice všech milostí“.
Děkujme často s radostí za všechny milosti
a prosme o dar vytrvalosti až do konce našeho pozemského života, až do chvíle, kdy se setkáme na
věčnosti s Pánem Ježíšem, Pannou Marií, našimi
drahými a všemi anděly a svatými jako ty moudré
družičky s krásně svítícími lampami na věčné nejradostnější svatební hostině Boží.
K tomu Vám všem vyprošuje Boží požehnání
a krásné vánoční svátky
Váš P. Bohumil Kolář

Znovunalezení Boha
Jsem člověk nedokonalý a chybující. Jsem člověk, který hledá a jsem člověk, který pevně věří,
že mu bude dopřáno nalézt. Jsem křesťan, ale
moje „schůzky“ s Bohem se stejně jako u většiny lidí v dnešní konzumní společnosti „odehrávaly“ a "odehrávají" spíše "formálně". Pracoval
jsem u jedné zahraniční firmy, kde jsem měl minimum volného času a jenom díky Boží milosti
jsem měl to štěstí poznat bratra Bogdana a vést
s ním příjemný rozhovor. Závěrem našeho setkání
mi bratr Bogdan daroval medailonek Panny Marie
se slovy: „Věřte a Bůh Vás ochrání!“ Ani jsem
netušil, jak brzy poznám pravdivost jeho slov.
Přibližně dva týdny po našem setkání jsem byl ze
zaměstnání odvezen na lékařskou pohotovost se
silnými bolestmi zad a následně převezen do jihlavské nemocnice. Vyšetření odhalilo těžké poškození páteře a lékaři mi sdělili, že operace v Brně
je nevyhnutelná. Medailonek jsem měl doma a od
té chvíle se mé myšlenky soustředily pouze na dvě
věci: Mít před operací medailonek Panny Marie
u sebe a rozloučit se s rodiči. Na vlastní riziko mi
bylo panem primářem povoleno opustit nemocnici na nezbytně nutnou dobu. Ve chvíli, kdy pro
mě přijel kamarád jsem se dozvěděl, že ve zdejší
kapli slouží bohoslužbu bratr Bogdan. Moc mě
mrzelo, že se s ním nemohu setkat, ale vše mi díky

Bohu bylo vynahrazeno později
a v době, kdy už jsem znal zázračnou moc medailonku.
První pocit, který mě provázel při umístění medailonku na
krk, byla velká psychická úleva
a naprostý duševní klid. Mezi spolupacienty v brněnské nemocnici panoval všeobecný předoperační
neklid a strach. Je to přirozená lidská reakce, ale
já byl úplně vyrovnaný a díky medailonku jsem
nepocítil ani jediný z těchto nepříjemných pocitů.
Považoval jsem to za zázrak, ale ještě jsem netušil,
že to je jenom začátek toho, co mě má potkat. Moje
operace dopadla vzhledem k závažnosti porušení
páteře relativně dobře, ale zůstala mi vážná porucha hybnosti a ochrnuté chodidlo pravé dolní končetiny. Prožíval jsem bolest tlumenou léky, zjistil
jsem však velice zajímavou věc. Když jsem přiložil
dlaň na medailonek, tak jsem cítil úlevu a velice
příjemné teplo po celém těle. Pak následoval léčebný lázeňský pobyt. Byl jsem po léčebných procedurách značně unavený a vzhledem k mé špatné
hybnosti jsem stěží zvládal chůzi do sto metrů
vzdálené lázeňské jídelny. Jednoho dne jsem si
přečetl, že se koná prohlídka místního, dva kilometry vzdáleného františkánského kláštera. Dálka
to pro mě byla v tu dobu nepřekonatelná, ale na-
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jednou jsem opět začal cítit příjemné teplo medailonku a nezadržitelné nutkání tu cestu podniknout.
Nejenom, že jsem zvládl bez větších obtíží cestu
tam i zpět, ale v klášteře, kde byla velká zima,
jsem jenom pomyslel na to, že mi nesmí páteř prostydnout a téměř okamžitě se po mém těle rozlilo
nádherné teplo vycházející z medailonku Panny
Marie. Po večeři jsem o svém zážitku vyprávěl
jedné spolupacientce, která o podobných úkazech
prý slyšela. Když přiložila dlaň na medailonek, tak
i ona začala cítit to – mě dobře známé – příjemné
teplo a druhý den mi říkala, že cítila úlevu a po
dlouhé době usnula bez léků na spaní. Tato událost
se mezi spolupacientkami velice rychle rozšířila.
Vždy po večeři jsem jim tedy věnoval svůj čas
a velmi jsem se těšil z toho, že Panna Maria svým
medailonkem pomáhá i druhým lidem.

č.88 (6/2006)

Zanedlouho po návratu z lázní onemocněl můj
otec. Diagnóza byla neúprosná. Jedna z nejzákeřnějších nemocí ve stádiu, kdy už mu současná lékařská věda nedokázala pomoci. Přemýšlel jsem,
jak mu v posledních měsících života usnadnit utrpení a daroval jsem mu medailonek Panny Marie,
který potřeboval více než já. Opět se stalo něco,
co se vymyká chápání lidského rozumu. Otec
byl i v situaci, kdy si uvědomoval blízkost smrti,
naprosto klidný a přestal cítit bolest. Když tatínek umřel, tak jsem mu dal medailonek do urny
a modlím se za to, aby jeho duše nalezla klid.
Když přemýšlím o těchto událostech, které se
odehrály během uplynulých dvanácti měsíců, tak
jsem vděčný, že mi bylo dáno zakusit Boží přítomnost a velikost jeho dobroty.
wo

„NENÍ DOBRÉ, ABY ČLOVĚK BYL SÁM...“ (GN 2, 18 B)
aneb rozcestník katolických společenství především pro mládež a studenty

KOMUNITA SANT‘EGIDIO V PRAZE A V BRNĚ
Jsme společenství mladých lidí, převážně studentů, kteří cítí potřebu být druhým na blízku. Především těm,
kteří jsou osamělostí a chudobou nejvíce zasažení. Společně chodíme navštěvovat tyto chudé a opuštěné lidi
a přinášet jim přátelství a trochu radosti. Nejsme nijak omezeni věkem, přesvědčením, ani vírou. Většina z nás
jsme sice katolíci, jsme ale otevřeni komukoliv, kdo s námi chce pracovat, bavit se, být užitečný.
Program setkání:
Brno – Pravidelné se setkáváme ve středu v 18 hodin v galerii Studentského centra (ul. Kozí 8).
Připravujeme jídlo a pití pro lidi na ulici a také oblečení – to hlavně v zimě. Při té příležitosti je prostor
a čas si popovídat, zasmát se, plánovat akce, poznávat se... pak jdeme do terénu. Lidé z ulice už většinou čekají na několika místech ve městě. Když skončíme, rádi se pak společně podělíme o příběhy
lidí, se kterými jsme se potkali, snažíme si navzájem poradit, pokusit se najít řešení jak pomoci atd...
Vídáme se také v úterý a ve čtvrtek večer (19:30) na společné modlitbě v kostele Nanebevzetí Panny
Marie (u Jezuitů).
Praha – K modlitbě se místní komunita schází v pondělí v 18:30 v kostele sv. Kříže. Po ní jdou za chudými na ulici. Ve středu pak někteří navštěvují staré lidi ve dvou domovech důchodců. Nejlepší je jednoduše přijít na modlitbu a pak se každý může rozhodnout, jaká služba je mu blízká.
Akce: Společných akcí je více. Protože mateřská komunita je v Říme, přijíždí přátelé za námi a my za
nimi, pravidelně nás také navštěvuje jeden ze členů římského společenství, abychom spolu několikrát do
roka mohli hodnotit to, jak nám to jde nebo nejde a mluvit o problémech i radostech naší služby. Bývají
to velmi příjemná a přínosná setkání, při kterých se více poznáme, zasmějeme, a při kterých máme i příležitost duchovně růst. Pravidelně spolu prožíváme Velikonoce a na Vánoce pořádáme pro chudé a osamělé
lidi Vánoční obědy. Komunita je i tak trochu misijní. Několik z nás bylo letos pomáhat na letní škole míru
pro děti v Albánii. Jinak jezdíme na výlety, zajdeme do restaurace, zatančíme, navštěvujeme se...
Kontakty: www.santegidio.org; www.santegidio.cz;
santegidio@seznam.cz; santegidio.brno@seznam.cz
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SPOLČO VYSOKOŠKOLÁKŮ ČTYŘI DVORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
Jsme společenství lidiček, především z řad vysokoškoláků, kteří mají jedno společné: Víru, která nás
spojuje v jeden celek. Jsme jako jedna velká rodina.
Je krásné být chvíli „mezi svými“, načerpat nové síly,
vzájemně se povzbudit společnou modlitbou, zpěvem, či si jen tak popovídat. Jestli chceš poznat plno
nových kamarádů a najít trochu klidu v duši, zkus
s námi ujít kousek cesty, možná se ti půjde líp...
Program setkání: Každé úterý po studentské
mši (ta začíná v 19:00) se scházíme na faře kostela
sv. Vojtěcha (vedle kostela nalezneš domeček s duhovým pruhem a znakem Salesiánů – vydrásáš se
po schodech do 2. patra a otevřeš první dveře po
tvé pravici... určitě to zvládneš). Nejprve se společně dosyta napapáme, pak následuje chvilka rozjímání
nad Písmem a zamyšlení nad knihou (každý rok probíráme jinou). Pote se rozdělíme do skupinek: Každý
si může zvolit, zda se bude věnovat společným diskusím, rozjímání nebo třeba hrám. Setkání zakončujeme modlitbou. Vytrvalci, kteří zůstávají na kolejích i o víkendu, mohou přijít na faru i v sobotu večer.
Program je volný (povídání, hry...).
Akce: V adventní a postní době a také na konci akademického roku pořádáme duchovní obnovy. Těch
se může zúčastnit každý, i ten, kdo mezi nás nechodí pravidelně. Pak je tu spousta další společné legrace
jako výlety, táboráky, spontánní akce...
Kontakty: http://spolcoctyrak.sdb.cz

PELDORÁDO – PELHŘIMOVSKÁ KATOLICKÁ MLÁDEŽ
V Pelhřimovské farnosti se vám chtějí představit hned dvě společenství. V první skupince se schází
ministrující i neministrující kluci a holky zhruba ve věku od 10 do 15 let. Věkové rozpětí druhého spolča
zvaného Peldorádo je pak velkorysejší. Jsou tu lidé od 18 do 40 let.
Program setkání: Mladší skupinka se schází pod vedením pana kaplana Davida Henzla každou sobotu po večerní mši svaté (tj. v 18 hod.). Konec setkání bývá ve 20 hod. V klubovně na faře při kostele
sv. Bartoloměje se mladí seznamují se mší svatou, hrají různé společenské hry.
Členové staršího společenství se vídají dvakrát týdně. Na první schůzce po páteční mši svaté (teď v zimě
v 18 hod.) se v některém z místních restauračních zařízení povídá, plánují se výlety... Nosným programem
setkávání však je především kamarádství a upřímná radost. Po nedělní mši svaté členové Peldorada
často vyrazí na výlety do okolí. Do budoucna chtějí
obnovit večerní modlitbu nad Písmem svatým.
Akce: První skupinka: společné výlety, občas
i na na kolech; o prázdninách letní tábor.; každou
sobotu dopoledne floorbal v tělocvičně a někdy
chodí několik ministrantu s panem kaplanem běhat.
Druhá skupinka: v letě jezdí na vodu, na několikadenní vandry a turistické víkendové výlety, letní
tábor.
Kontakty: www.peldorado.unas.cz;
peldorado@centrum.cz
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Chtěla bych touto cestou veřejně poděkovat, jak
jsem slíbila Panně Marii, za uzdravení. V tomto
roce jsem byla již dvakrát dost vážně nemocná,
myslela jsem si, že se z potíží nedostanu a byla
jsem netrpělivá. Prosila jsem Pannu Marii, Ježíše
i Otce Nebeského, abych měla sílu nemoc zvládnout, poněvadž se ještě potřebuji tolik modlit za
děti, které vyrůstaly bez otce, za kněze, řeholníky
i za celý svět. Tolik je potřeba modliteb. Ve své nemoci, když jsem nemohla chodit do kostela a přijímat Ježíše, jsem si uvědomila, jaká je to milost
od Boha, když můžeme navštěvovat denně kostel
a přijímat Ježíše. Jaké jsou to perly, které mnohdy
necháváme ležet ladem. Děkuji svým dětem, které
se o mně staraly a také známým, kteří mně pomáhali. Chtěla bych také poděkovat za dary Ducha
Svatého pro vnoučata po celý školní rok.
Děkuji Ti, Matičko, za všechny milosti, které
si nezasloužím. Vždycky mně pomůžeš, kdykoliv Tě vroucně žádám. Prosím ještě za moje děti,
za jejich rodiny, za zdraví, víru a Boží požehnání
a dary Ducha Svatého pro vnoučata. Denně obětuji pod křížem všechny svoje bolesti za hříšníky.
rytířka Františka z Val. Klobouk

Ráda bych prostřednictvím Vašeho časopisu poděkovala za spoustu milostí, které jsem já a celá naše rodina obdržela na přímluvu naší milé
Neposkvrněné Matičky od Pána Boha.
Přišla jsem o zaměstnání, které jsem měla ráda,
ale Pán Bůh mi dal jinou možnost, jak si vydělat peníze, a dokonce i ve větší míře uplatnit své
schopnosti. Dcera úspěšně zvládla střední školu
a zkoušky na vysněný obor vysoké školy a byla
přijata na Slezskou univerzitu v Opavě. Také se seznámila s hodným chlapcem, který ji má moc rád.
Je bohužel nevěřící, ale já doufám, že na přímluvu
naší nebeské matičky k víře dojde. Můj příbuzný,
který byl odsouzen za brutální vraždu v opilosti, se ve vězení obrátil a začal žít život s Bohem.
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Minulý týden byl propuštěn, protože se prokázala
jeho nevina.
Je ještě mnoho starostí a problémů v naší rodině, ale já věřím, že se nám je na přímluvu Panny
Marie a s pomocí Boží podaří vyřešit.
čtenářka Marie

Chtěla bych touto cestou veřejně poděkovat
Pánu Ježíši, Panně Marii a všem svatým za mocnou přímluvu v nebi.
Začalo to před mnoha lety pádem z výšky tří
metrů na roh skleněného stolu. Velmi to bolelo, následovaly šílené migrény, ale v nemocnici
nic nezjistili. Teprve po dvou letech, při narození třetího dítěte, se při vyšetření na CT objevily
tři trhliny mezi velkým a malým mozkem. V den
zjištění mi umřela milovaná maminka. Prodělala
jsem operaci a děkuji Nebeskému Otci za dar znovuzrození. Vážím si každého dne, který mi je mezi
rodinou a přáteli dopřán. Děkuji také všem, kdo
mi pomáhali.
„Bez hříchu počatá Panno Maria, oroduj za
moji rodinu a potěš všechny, kteří pod svým křížem padají.“
vděčná Marie

I já se chci připojit k poděkování Panně Marii,
že nám stále vyprošuje u Pána Ježíše pomoc a požehnání. Mnohokrát jsem se přesvědčila o její
mateřské lásce. Uvedu jen dva příklady, kde její
pomoc byla přímo hmatatelná.
Dcerka toužila najít chlapce, který nejenom že
chodí do kostela, ale víru opravdu žije. Měli o ni
zájem hodní chlapci, katolíci, ale žádný nebyl
takový, jakého si přála. Viděla jsem, že se trápí
a roky jí ubíhaly. Byli jsme celá rodina na mariánském poutním místě, kde jsem vroucně Pannu
Marii prosila, aby i dcerka našla to, po čem toužila, a já viděla všechny své děti šťastné. Prosila
jsem o nějakou bolest, která by se týkala jen mě,
kterou bych ráda obětovala za její štěstí. Netrvalo
to ani měsíc a já si zlámala nohu v kotníku právě
na svátek Panny Marie. Zlomenina byla ošklivá.
Bolesti jsem si užila dost, ale ráda jsem to snášela,
vždyť jsem vlastně o to Pannu Marii prosila. Po
sundání sádry jsem ještě půl roku chodila o berlích, pak pomalu nohu rozcvičovala. Šlo to těžko.
I když jsem toto vše s pokorou přijala, v životě
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dcerky se však nic nezměnilo. Až najednou, když
se vrátila z pouti do Medžugorie, mi se slzami
v očích šeptala: „Maminko, já jsem ho našla.“ Za
dva roky, přesně na den, co jsem si zlámala kotník,
na svátek Panny Marie, se naše dcerka vdávala. Je
šťastná, má hodného manžela a krásné dvě děti.
Další pomoc Panny Marie jsem pocítila, když
jsem si nahmatala v prsu bulku. Byla už dost
velká. Černé myšlenky se mi honily hlavou, a já
při modlitbě růžence i v jiných modlitbách prosila
Pannu Marii o přímluvu a pomoc. Vždyť jsem si
ještě tolik přála všem dětem pomáhat a radovat se
s manželem z vnoučátek. Když jsem byla na vyšetření, zjistilo se, že jde jen o nádor nezhoubný.
Nyní je po operaci zase vše v pořádku.
Pán Bůh nám dává tolik důkazů, že je náš laskavý Otec a Panna Maria milující Matka. Vroucně
děkuji za všechny vyslyšené prosby. Předobrá
Matko, ochraňuj celou naší rodinu, přimlouvej se
za nás u Pána Ježíše a dopřej, abychom se ještě
dlouho mohli radovat ze štěstí našich dětí.
„Děkujeme Ti, Matko milostivá, děkujeme tisíckrát...“
vděčná čtenářka Lída z Vysočiny

Splácím svůj dluh a konečně se dostávám k veřejnému vroucímu poděkování Panně Marii, sv.
Judovi Tadeáškovi, sv. Otci Piovi, sv. Zdislavě,
andělům strážným a dalším svatým, ke kterým se
obracím při starostech i bolestech. Já a celá moje
rodina je neskonale vděčná všem našim nebeským
ochráncům, jejich přímluvám a pomoci. Panna
Maria a ostatní svatí vždy vyslyšeli moje prosby
a modlitby za uzdravení členů naší rodiny.
Těch pomocí od Panny Marie a dalších nebeských přímluvců by bylo hodně – uvedu alespoň
dva:
Syn maturoval a já jsem zjistila, že není moc
dobře připraven, prospěchově totiž nevynikal,
a tehdy jsme měli jet na pouť ke sv. Zdislavě.
Cestou a ve volném čase jsme některé maturitní
otázky procvičovali a modlili jsme se za zdárný
průběh maturity. Jak maturita dopadla? Můj syn
si vytáhl právě ty otázky, které jsme opakovali
a maturoval s prospěchem chvalitebným a výborným. Někdo by řekl, že to bylo náhoda, ale já vím,
komu za to vděčíme.
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Dále můj syn byl nezaměstnaný, tak jsme se
modlili novénu k sv. Tadeáškovi a znenadání dostal práci, která mu vyhovovala – jakoby spadla
z nebe.
vděčná Helena

Okolo Vánoc začala mít snacha zdravotní potíže
se zažíváním. Odhodlala se na vyšetření, které zjistilo nemocný žlučník. Lékaři říkali, že je potřeba
operace. Při dalších vyšetřeních objevili žaludeční
vředy. Po nějaké době přišli s podezřením na rakovinu. Bylo nám divné, že se ta operace stále odkládá. Nějak se báli ji otevřít. Konečně po třech měsících jí operovali žlučník a vybrali kámen s tím, že
se dál uvidí. Čekala ji ještě nejméně jedna operace
a vše bylo dost nejasné. A najednou – žaludeční
vřed se jaksi sám ztratil, ostatní se také zklidnilo
a zatím je vše dobré.
V té době měla jiná příbuzná gynekologické
potíže. Vyšetření vypadalo dost nejasně a špatně.
Hrozil nějaký nádor a možná zhoubný. Nakonec
z toho byl jen menší zákrok a podezření na zhoubný nádor se vyvrátil.
V téže době se narodil chlapeček s vrozenou
vadou na nožičce. Rodiče byli samozřejmě smutní a dělali, co se jen dalo. Chudinka měl vždy pár
dní nožičku v sádře, potom mu ji zase sejmuli, aby
nožička mohla srůst a znovu trápení se sádrou.
Nakonec, bylo mu ¾ roku, se rozhodlo, že je stejně třeba operace. Protože byl maličký a ještě kojený, po všech vyšetřeních s ním maminka nastoupila do nemocnice na operaci. Přespali tam. Bylo
23. 4. před Velikonocemi. Ráno přišla vizita a již
připravené mamince ohlásili, že po poradě se rozhodli, že operace nebude nutná a že postačí dlouhodobá rehabilitace. Nu a chlapeček už běhá, stále
sice ještě rehabilituje, ale nemusel být řezaný.
Tyto tři případy se vyřešily během jednoho měsíce! Není to zázrak? Děkovala jsem moc a také
jsem ty málo, či vůbec nevěřící lidi pobídla k díkům.
Marie Krátká

Vroucně děkuji Bohu, Otci i Synu i Duchu
Svatému a Neposkvrněnému srdci Panny Marie za
to, že mě k sobě navrátili ze zbloudilé cesty. Jsem
vděčná, že nyní smím Boha milovat a sloužit mu.
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Prosím, abych se v tom více zdokonalila, a tak se
alespoň trošku za Boží dobrotu a lásku odvděčila.
Chci poděkovat za svého manžela, kterého
jsem poznala před pěti lety. Byl nevěřící a pocházel z nevěřící rodiny. Hovořili jsme o víře, on ji
vroucně přijal a nechal se pokřtít. Uzavřeli jsme
svátostné manželství. Narodil se nám chlapeček.
Na svátek Neposkvrněného početí Panny Marie
8. prosince 2004 se ukázalo, že manžel má nádor
na mozku. Tato zpráva námi velmi otřásla. Modlili
jsme se k Bohu za uzdravení, lékaři dělali, co
mohli, ale nemoc stále postupovala. Manžel to
nesl statečně, nikdy Bohu nic nevyčítal, na nikoho
se nezlobil a byl velmi trpělivý. I když kříž, který
na nás dolehl byl velmi těžký, oba jsem vnímali
Boží přítomnost a pomoc. Bůh si nakonec mého
manžela povolal k sobě.
Je mi moc smutno, že manžel už není s námi, ale jsem také vděčná, že odešel k Pánu Bohu
plný víry a posilněn svátostmi. V mém srdci zůstal
jako veliký příklad pokojného člověka. Věřím, že
Bůh sám si ho připravil a že mu dal svou věčnou
spásu.
Děkuji také všem, kteří se za nás modlili, především otcům minoritům, kteří přicházeli za manželem s živým Ježíšem v Eucharistii a udělovali svátost smíření. Díky také společenství rodin, které
nám bylo velkým povzbuzením.
Prožila jsem i chvíle zklamání a beznaděje, kdy
jsem čekala pomoc od svých blízkých nebo přátel, a oni mě odmítli nebo nebyli schopni pomoc
poskytnout. Pán nám ale říká, že máme spoléhat
v první řadě na Něj a do Něho vkládat svou naději. Stále se učím důvěřovat a spoléhat na Boží
prozřetelnost.
Nataliya, Brno

Ďakujeme Panne Márii Zázračnej medaily za
rýchle uzdravenie nášho vnuka Silvestra zo zápalu
pľúc. Vo štvrtok, keďže pokašliaval, ho počúvala
nevesta, detská lekárka, a s hrôzou zistila nález na
pľúcach. Po vyšetrovaní a snímkovaní vo dvoch
nemocniciach vnuka (12-ročného) hospitalizovali na detskom pľúcnom oddelení a zahájila sa intenzívna liečba. Od poludnia vo štvrtok sme sa
všetci intenzívne modlili k Panne Márii Zázračnej
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Medaily a Papa Wojtylovi a vnukovi sme poslali
Zázračnú medailu.
V piatok dopoludnia išli do nemocnice rodičia,
vyšetrili ho oni aj pani primárka a zistili ústup
príznakov. „Dnes by som vám ho už nehospitalizovala“ – povedala. V pondelok prepustili vnuka
domov, kde sa ešte ďalej doliečoval.
Vladimír Krčméry, Bratislava

S vděčností usedám a plním svůj slib, abych
vyslovila vřelé poděkování naší drahé Matičce,
Panně Marii, i Pánu Ježíši za ochranu a zdařilou operaci mého manžela. Moc jsem se bála, že
operaci nepřežije, protože to byla už druhá velmi
těžká operace v krátké době.
Tisíceré díky Matičko milá, že jsi mu zachránila
život, prosím Tě stůj při nás v každé těžké chvíli,
vypros sílu, aby se moji synové s rodinami vroucněji k Tobě přivinuli, nezanedbávali povinnosti
dobrého křesťana a výchovu svých dětí. Prosím
také o Boží požehnání, zdraví a sílu pro dcerku
s manželem a celou naši rodinu. Maminko naše
nebeská, Ty víš, jak Tě vroucně milujeme, i když
také něco zkazíme a klopýtneme vedle. Utíkáme
pod Tvůj ochranný plášť, promiň nám, chraň nás,
veď a opatruj. Děkuji moc.
vděčná rytířka Neposkvrněné Zuzana z Frýdecka

Ռ
Svou vděčnost vyjadřují také: Ludmila
Škarohlídová, Dana Koníčková, Ludmila Hýžová,
Renáta Remešová, Marie z Hradecka, R. Boštíková,
Edita Mrúková, Radka, Karel a Jan Slaninovi,
Miro Kadlubiec, Marie Bicanová, Havlíčkovi, A.
Vymazalová, Marie Nehézová, František Šabršula,
Antonie z Uherského Hradiště.
O modlitbu prosí: Eva z Jablunkova,
Helena Z., Jana Honcárková, Blažena Švecová,
Anna Veruňková.

Ռ
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ZPRÁVY
Vypovězení ze země za odsloužení mše sv. Běloruské
úřady zadržely v Minsku 78letého katolického kněze
z Polska, protože prý „neměl povolení k odsloužení mše
sv.“. V poslední době bylo z tohoto důvodu vypovězeno ze země 7 polských kněží a 5 řeholnic, které jim
pomáhaly.
GN 41/2006
Hrozí mu doživotní trest. Pákistánská policie zatkla
17letého křesťana Šahída Masihowa, obviněného z „urážky koránu“. Té se měl dopustit tím, že údajně roztrhal
listy tzv. tafsiru, tj. komentáře k jednotlivým súrám koránu. Za to mu hrozí doživotní trest vězení.
GN 40/2006
Křídla milosrdenství. Tak se nazývá akce polské
Katolické charity na pomoc dětem ze sociálně slabých
rodin. Podle statistik téměř 650 tisíc dětí v této zemi trpí
materiálním nedostatkem a nemůže se např. soustředit ve
vyučování z důvodů hladu. Charitě se letos podařilo díky
obětavosti věřících shromáždit sumu peněz, která již pomohla v rámci daného projektu 840 dětem, jež dostávají
pravidelnou vydatnou stravu, oblečení i školní pomůcky.
Do projektu bylo nejnověji zahrnuto dalších 3213 dětí
a jejich počet bude dále narůstat.
GN 40/2006
Homosexualita je léčitelná. Toto tvrdí dnes 60letý
Američan Alan Medinger, původně homosexuál, jenž
před několika týdny cestoval po evropských zemích
a přednášel o své léčbě. Ve 13 letech měl první homosexuální styk. Svou homosexualitu vidí jako důsledek
špatných vztahů s otcem a podvědomé projekce „ideálního mužství“, které u svého otce citelně postrádal. Jako
mladík žil velmi nevázaným životem, měl mnoho partnerů stejného pohlaví. Těžká duševní traumata jej nakonec přivedla do jednoho katolického střediska pomoci,
i když propagátoři homosexuality mu tvrdili, že „to je
vrozené“ a „s tím se nedá nic dělat“. Alan Medinger na
doporučení kněží a psychiatrů začal terapii, jejímž základem se stalo nejprve odpuštění vlastnímu otci. Potom
už to šlo velmi rychle. Podle psychologů se jeho mužská
zralost zastavila na úrovni 8 letého dítěte a právě toto
bylo příčinou homosexuality. Důležitou součástí terapie byla též modlitba a předložení své sexuality Bohu.
Vyléčil se. Od 70. let je heterosexuálem, dokonce se
oženil a má děti. Pan Medinger sám založil středisko pro
léčbu homosexuality nazvané „Regeneration“. Takových
center je v USA a Kanadě celkem 125 a mají na svém
kontě již stovky vyléčených homosexuálů, kteří nakonec
uzavřeli heterosexuální sňatky a mají dnes šťastné rodiny. Tato fakta vyvrací propagandu homosexuální lobby,
že homosexuální orientace je „vrozená“, nedá se prý

léčit a proto homosexuálové mají dostat zákonné právo
uzavírat manželství a adoptovat děti.
GN 40/2006
Povzbudivý příklad víry. Známá 40letá německá
herečka Veronica Ferresová, která je věřící katoličkou,
odmítla nabízené angažmá v divadelním představení na
tzv. „Ruhrském Trienále“ a také ve filmu, kde se měla
vyjadřovat nejhůře myslitelnými sprostými výrazy a napomáhat jednomu vojákovi připravit malou dívku ke
znásilnění. „To jsou pro mne morálně nepřekročitelné hranice. Nemohu se postavit za ně a nechat si za to
aplaudovat.“ Neustoupila ani tehdy, když jí nabízeli obrovské peněžní sumy.
www.kreuz.net/article.3961.html
Čestný doktorát kard. Špidlíkovi a založení Ekumenického institutu, který nese jeho jméno.
Otec kardinál Tomáš Špidlík převzal v úterý 7. listopadu
v římském paláci Marini čestný doktorát od americké
univerzity Nejsvětějšího Srdce ve Fairfieldu ve státu
Conecticatte. Byl tím oceněn osobní a teologický přínos
prvního českého jezuitského kardinála věci ekumenického dialogu a sblížení s věřícími církví východních ritů.
Při té příležitosti byl také zveřejněn úmysl této zmíněné
univerzity otevřít ve Spojených státech Centrum ekumenického dialogu, které ponese jméno Tomáše kardinála
Špidlíka.
RaVat 9.11.2006
Papežské katecheze v arabštině. Vatikán. Středeční
katecheze Benedikta XVI. jsou dostupné v arabštině.
Papežské promluvy z generálních audiencí se už několik týdnů objevují pravidelně na internetových stránkách
Mezinárodního centra studií a bádání „Oasis“ (www.
cisro.org). Benátské centrum založil tamní patriarcha,
kard. Angelo Scola. Překlady katechezí do arabštiny
podpořila organizace „Kirche in Not“. Šíření překladů
po internetu má pomáhat ke stavbě mostů mezi Svatým
otcem a arabskými zeměmi – řekl P. Joaquín Alliende,
mezinárodní církevní asistent organizace. Jde o to, aby
křesťané v arabských zemích měli snadný přístup k papežskému učení. Kromě toho v Evropě mohou texty pomáhat dialogu s arabsky mluvícími emigranty z muslimských zemí. „Chceme se zasadit o to, aby nedocházelo
k takovým nedorozuměním jako po papežské přednášce
na řezenské univerzitě. – říká P. Alliende. Jde o to zmenšovat vzdálenost mezi dvěma kulturami, dvěma způsoby
myšlení a dvěma jazyky.“ Do budoucnosti se uvažuje
také o možnostech překladu dalších dokumentů papežského učení.
RaVat 8.11.2006
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FULGIDA COELI PORTA
– ZÁŘIVÁ NEBES BRÁNA
P. Jan Hrabě Kroupa

Adventní chmury prozářeny
červánky slibů; utěšený
čas pro nás věrné nadchází.
Bůh s rozhodností sobě vlastní
už Syna vyslal k naší vlasti.
Teď božské slunce vychází.

�

Za mraky, v dálce ještě skryto
je božské dítě, ač už ví to,
vánoční čas hned tady je.
Tak stanoveno v dávném čase
tam v ráji, že se zrodí k spáse
lidského rodu, z Marie.
Matička, Panna jej už nosí.
Vydá ho světu jak třpyt rosy
perlička k ránu na květě.
Přečistá, hříchem nedotčená,
musí být ta přesvatá žena,
popsaná v prorocké větě.
Čekání její je i naším.
Ten okamžik bude nejsladším,
až Dítko vydá první hlas.
Až Matička ho poceluje,
nám do náručí podaruje,
blaženi budem v tento čas.

Požehnané Vánoce plné pokoje a dobra
přeje redakce
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Foto: V. Dvořáčková

Den v tvých nádvořích je lepší než tisíce jinde;
raději chci stát před prahem domu svého Boha,
než prodlévat ve stanech svévolnosti.

