


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 řeče-

no: „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 největší-

mu rozšíření blaženého království Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Neboť kam Ty vejdeš, tam vypro-

síš 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,

Pán Ježíš nás svým příkladem i slovem povzbuzuje k důvěrnému vztahu s Bohem, který se rozvíjí 

především modlitbou. Podívejme se, jak to dělal on: Ježíš se modlil brzo ráno (Mk 1,35), během 

dne plného práce (Lk 5,16–17), večer (Mt 6,46), v noci (Lk 6,12). Doba modlitby byla pro něho tak 

důležitá, že si pro ni našel čas vždycky. Zajímavé by bylo pozorovat Ježíše během modlitby, mu-

selo to být asi uchvacující, protože apoštolové prosili Pána: Nauč nás modlit se (Lk 11,1). A Ježíš 

je naučil modlitbě „Otče náš“; poučil je, že mají stále se modlit a neochabovat (Lk 18,1); že Bůh 

jako nejlepší Otec dává svým dětem dobré věci a rychle jim přijde na pomoc, když ho prosí (Mt 

7,7–11) a že jim dá dar nejcennější – Ducha Svatého (Lk 11,13); že není třeba mít obavy, zda Bůh 

ví, co potřebujeme, protože to ví mnohém lépe než my (Mt  6,8); že sílu k překonávání pokušení 

je třeba čerpat v modlitbě (Mt 26,41); že ze své modlitby nemáme nikoho vylučovat ani nepřátele 

(Mt 5,44). Ježíš znal hodnotu modlitby, jinými slovy hodnotu vztahu k Otci, a proto se o rozhovor 

s Otcem nikdy nenechal „okrást“ ani na kříži ne (Lk 23,46). 

Milí čtenáři, vstupme spolu s Ježíšovými učedníky do jeho školy modlitby. Tehdy se na nás splní 

slova žalmu: Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý. (Ž 34,9).
br. Bohdan

První strana obálky: Madona s Dítětem, kostel Všech svatých, Londýn. Foto: Lawrence OP.

Úmysly modliteb Rytířstva Neposkvrněné 

Květen – Aby nám tvá sladká přítomnost, neposkvrněná Panno, byla 

každého dne oporou v naplňování křestních slibů.

Červen – Abychom rádi přebývali v blízkosti Ježíše, Chleba života, 

a měli srdce otevřené potřebám bližních.

Červenec – Aby milost Ducha Svatého otevřela naše srdce, 

jako kdysi tvé, Maria, k poslušnosti Slovu Pánovu. 
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Ave Maria!

Nad shon a hluk Ty nedotknuta stojíš

s bělostnou růží léta u nohou!

Svým bolem čistým bolest naši hojíš,

když lidé pomoci nám nemohou...

Jsi naše mať – my všichni děti Tvoje,

ó, Maria, buď s námi v každý čas!

Dej sílu nám, ať překonáme boje,

z nichž rouhavý hřmí k nebes výši hlas.

Buď s námi dál, Ty růže máje vnadná,

těš srdce naše bolem truchlící!

Ó, viz, jak lží nás bije ruka chladná,

jak bloudíme tu světem lkající.

Ty štít jsi náš, jsi maják v proudu moře,

jsi vonný máj, jímž srdce okřeje,

jsi nad červánky jitra smavá zoře,

jsi život náš, – jsi naše naděje!

Josef Hais Týnecký
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Cela na ořešáku

Ještě jedenkrát vytrhla menšího bratra z jeho 

klidu bolestná zpráva. Jistého dne k němu do svět-

nice vstoupil hrabě Tiso a zdrceně oznámil, že 

Ezzelin opět ohrožuje Veroňany další neslýchanou 

ukrutností.

„Vsadil do vězení jako rukojmí mého přítele 

a příbuzného hraběte Richarda od sv. Bonifáce. 

Kdoví jestli ještě někdy uzří denní světlo.“

„Ezzelin, Ezzelin!“ sténal mnich. „Kolik dobra 

by jen mohl býval vykonat, kdyby svou energii 

směřoval k ušlechtilým cílům! Leč pýcha jej jako 

Lucifera smetla z čistého nebe jeho mládí a učinila 

z něj anděla temnoty a zmaru.“

„Jen pramalou úrodu sklidilo tvé slovo v jeho 

duši.“

„Slova padla mezi trní, které vyrostlo a udusi-

lo je.“

„Co bude dál?“ zeptal se hrabě sklíčeně.

„Půjdu ještě jednou za ním!“ odpověděl 

Antonín.

„Cesta do Verony je daleká, dám ti povoz.“

„Nikoli, příteli! Chci jít zase pěšky. Bratr Lukáš 

mě doprovodí a Pán mě bude podpírat,“ odvětil 

řeholník.

Tedy se Antonín vydal na cestu, aby utišil trá-

pení a sjednal mír. V žáru a výhni letního slunce 

vandrovali oba minorité horami. Často si museli 

odpočívat, neboť těžce nemocný ztrácel sílu, ale 

stále znovu a znovu pílil, až se jim konečně otevře-

la městská brána Verony.

„Světec, který byl kdysi za vámi v Bassanu, vás 

chce vidět!“ bylo oznámeno Ezzelinovi.

„Ne! Ne!“ koktal mocipán. „Já ho vidět ne-

chci!“

„Máte z něho strach?“ otázal se astrolog Pavel 

z Bagdádu s úsměvem.

„Tak, tak, bojím se ho!“ přiznal tyran. „Ničeho 

se nebojím, ani Boha, ani ďábla! Ale jeho se bojím!  

Bojím se jeho očí!“

„Nech ho oslepit, pane!“ radil mu jakýsi ničem-

ný pochlebovač. „Dejte mu vypíchnout oči, které 

vás straší!“

„Vyrvěte mu jazyk a nebude vás už urážet!“ 

smál se jiný.

„I mrtvé oči mohou strašit a mlčení je často vý-

mluvnější než nejobratnější jazyk!“ varoval mudrc 

z Bagdádu.

„V žádné případě se mu nesmí ublížit!“ rozčílil 

se Ezzelin. „Slyšíte? Ručíte mi hlavou za jeho bez-

pečnost a život. Ale vidět jej nechci! Vím, že bych 

musel vykonat, co ode mne žádá! Promluv s ním 

ty, Paolo!“ rozkázal svému astrologovi.

„Prokaž mu jakoukoli poctu, ale pak mu poruč 

odejít! Ba, musí jít. Jít! Nesnesu jeho blízkost!“ 

Tyran si otřel pot z čela. Jakmile Pavel z Bagdádu 

opustil sál, klesl Ezzelin vyčerpaně do křesla. 

„Můj pán mě za tebou posílá, abych se tě zeptal, 

co žádáš,“ vysvětloval hvězdopravec ukloniv se 

před minoritou.

„Zaveď mě k němu!“ 

„Nechce tě vidět!“

„Tolik se mě bojí?“ usmál se Antonín. „Tak moc 

se obává bezbranného řeholníka?“

„Ty jsi opravdu neozbrojen?“ opáčil orientálec. 

„Copak není chudoba tvou nádhernou zbraní?“

„To říkáš ty?“ divil se Antonín.

„Všechno velké vyrůstá z chudoby!“ řekl učenec. 

„Ten, k němuž se modlíš, se narodil ve chlévě s do-

bytkem a prorok Mohamed žil v Mekce v chatrči, 

vysoké jako člověk, postavené z jílu pokrytého pal-

movím. Abu Beker, jeho slavný pokračovatel, už 

věděl o tajemství bezbranné chudoby. Žil ve stanu 

z velbloudí srsti a vyháněl své ovce na pastviny 

vedle nejchudších pastýřů. Kalifové z Bagdádu 

ale zpustli v bídě bohatství. Četl jsem ve hvězdách 

o národu, který od zítřka vyrazí na cestu. Podobně 

jako ohnivý vichr se útokem přižene a rozboří nád-

herné město, které bylo mou kolébkou, neboť bylo 

nechráněno ve svém přepychu. Ty však nosíš šat 

chudoby, proto jsi silný a neodolatelný. Ale pověz, 

co tě přivádí?“

WILHELM HÜNERMANN

čtení na pokračování (20)

Hrdina BožíHrdina Boží svatý Antonín z Padovysvatý Antonín z Padovy
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„Ve jménu Boha požaduji svobodu hraběte 

Richarda ze sv. Bonifáce, jehož tyran neoprávněně 

a bez soudu uvrhl do vězení.“

„Svobodu!?“ smál se mudrc. „Je-li hrabě přítel 

nebes, je volný i ve svých okovech.“

„Máš pravdu. Hrabě je svobodnější než Ezzelin 

v poutech ďábelské vášně. Přece však je svoboda 

těla velké dobro a nikdo nemá právo je nevinné-

mu vzít.“

„Vím, že Ezzelin nikdy tvému požadavku ne-

vyhoví,“ odpověděl orientálec. „Proto neplýtvej 

slovy a odejdi v pokoji!“

„Hodně jsem za tvého pána vytrpěl!“ povzdechl 

si Antonín. „Modlil jsem se za něj a kvůli němu se 

bičoval, jelikož jsem viděl hrůzy. Ten orel ještě létá 

vysoko. Zatíná své drápy do těla holubičky. Ale 

křídla se mu polámou a zřítí se. Bude sedět nehyb-

ně jako sova, jež nesnese svit slunce, a ptáci, kteří 

se ho báli, se mu budou hlučně posmívat.“

„Vím, že konec mého pána bude strašný!“ při-

znal mudrc. „Ptávám se hvězd často na jeho osud! 

Ty ovšem, sluho Nejvyššího, jdi v pokoji a Bohu 

přenechej soud!“

Na smrt unavený Antonín se vrátil zpět do Campo 

di San Piera. „Nemohl jsem zachránit ani hraběte 

Richarda, ani mocipána z Verony,“ sdělil hraběti 

Tisovi.

„Ezzelina?“ zeptal se šlechtic užasle.

„Ano, on je z těch dvou na tom hůř!“ přikývl 

Antonín smutně. V tichosti se vrátil do své cely 

ve věži. Cítil však, že jeho odchod z tohoto světa 

se kvapem blíží. Už sotva mohl dýchat. 

„Dusím se!“ stěžoval si často svým přátelům.

Toužebně zrakem hladil mohutné stromy v dálce, 

na nichž švitořili ptáci. „Jak je vám lehko a dobře 

u srdce, moji bratři ptáčkové!“ stýskal si. „Jak ti je 

hezky, bratříčku špačku, ve tvé budce!“ Náhle jeho 

pohled ožil. „Příteli můj,“ obrátil se na hraběte, 

„nech mi zbudovat celu v rozsoše tamtoho ořešáku. 

Mezi ptactvem se mi bude lehčeji dýchat.“

„Co je to za nápad?“ vrtěl hlavou hrabě. Řeholník 

ale na svém přání trval a nepovolil, dokud mu 

hrabě nevyhověl.

Tesaři vybudovali v koruně mohutného stromu 

dřevěnou celu, k níž vedl vzhůru žebřík. Antonín 

se pln radosti do nového příbytku nastěhoval.

Po Padově se rychle roznesla  zpráva o tom, že 

světec nyní bydlí jako pták ve větvoví rozložitého 

stromu, a proudy lidí přispěchaly, aby ten zázrak 

viděly.

Z posledního útočiště se stala tedy ještě ka-

zatelna, z níž minorita promlouval ke svým 

spolubratřím. Nyní však již nemluvil přísný hla-

satel pokání, nýbrž jeho kázání byla stálým neutu-

chajícím výkřikem radosti: Jubilate! Laudate! 

„Chvalte Pána s radostí a opěvujte jej! Oslavujte 

ho, jásejte, plesejte a zpívejte mu vesele!“

A stále dokola si prozpěvoval velepíseň, kte-

rou František zpíval na Alverně, když přijal svatá 

stigmata.

Ty jsi svatý Pán, 
 jen ty jsi Bůh, jenž dělá zázraky.

Ty jsi silný.
Ty jsi veliký.
Tys nejvyšší.
Tys všemocný král, 

 Otče svatý, Králi nebe i země.
Tys trojí a jediný, Pán a Bůh, všechno dobro.
Ty jsi dobro, všechno dobro, nejvyšší dobro, 

 Pán a Bůh, živý a pravý.
Tys láska a milování.
Ty jsi moudrost.
Tys pokora.
Tys trpělivost a krása.
Tys jistota.
Ty jsi pokoj.
Tys radost a veselí.
Ty jsi spravedlnost a mírnost.
Tys všechno bohatství, které potřebujeme.
Tys laskavost.
Tys ochránce.
Ty jsi strážce a obhájce.
Ty jsi síla.
Tys osvěžení.
Tys naše naděje.
Tys naše víra.
Tys naše láska.
Tys naše velká sladkost.
Tys náš věčný život, 

 veliký a podivuhodný Pán,
  všemohoucí Bůh, 
   milosrdný Spasitel.

Dvakrát za den Antonín z výšky slézal dolů: 

ráno – aby sloužil mši, a v poledne – aby se dělil 

o chléb s bratry z poustevny.
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I stalo se jedenkrát, že právě když s nimi seděl 

u stolu, opustily jej náhle všechny síly.

Zamotala se mu hlava a omdlel. Když znovu při-

šel k sobě, promluvil ke kvardiánovi klášterku:

„Jestli mi dáš své svolení, bratře Rogere, vydám 

se do Padovy, abych umřel v klášteře Nejsvětější 

Panny Marie.“

„To bys hraběte velmi zarmoutil, kdybys nás 

opustil,“ opáčil kvardián, „a také my zůstaneme 

bez útěchy, když tě nebudeme mít u sebe.“

„Přece mi to dopřejte!“ poprosil Antonín.

Hrabě Tiso byl na cestách a jeho zástupce ze 

zámku nechtěl nemocný obtěžovat. Nuže tedy bra-

tři vystlali dvoukolový vozík trochou sena a slámy, 

aby na něj uložili kněze, který již nemohl chodit, 

a vezli jej víc než čtyři hodiny (cesty) do Padovy.

Sotva se přiblížili k cíli, nechal Antonín zastavit. 

Jeho pohled dlouze spočinul na ohromném městě 

s mnoha věžemi. 

„Jednou bude sláva Padovy veliká!“ řekl 

ke svému věrnému příteli Lukášovi. Nato zvedl 

ruku a požehnal město, jak to kdysi byl udělal 

František u bran Assisi.

Když přijeli dál, střetli bratra Vinotta z klášteří-

ku Arcella. Udiven se ptal, co má podivný průvod 

znamenat. Když mu to vysvětlili, řekl horlivě:

„Pojď k nám, bratře Antoníne! V našem kláš-

teře budeš mít větší klid a pokoj než v hlučném 

městě.“

Inu Antonín nechal tedy vůz obrátit a nechal 

se zavézt k bratřím do Arcelly. Cesta po hrbolaté 

silnici byla však tak velmi vyčerpávající, že celý 

zlámaný a  naživu jen zpola,  nevýslovně unavený 

klesl na lůžko ve své cele.

Vpravdě byla to již jeho poslední cesta před 

smrtí.

 z německého originálu Der Gottesruffer von Padua 
přeložila Milada Prchalová

Umírající sv. Antonín jede z Camposampiera do Padovy, mal. Giorgio Trevisan
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Drazí bratři a sestry, víme, že některá závažná 

onemocnění vyvolávají nevyhnutelně u nemoc-

ných momenty krize, opuštěnosti a vážné kon-

frontace s jejich osobní situací. Pokroky lékařské 

vědy často nabízejí nástroje nezbytné k vyrovnání 

se s touto situací, alespoň pokud jde o fyzickou 

stránku. Nicméně, ne vždy je možné nalézt lék 

na každou nemoc a v důsledku toho se nemocnice 

a zdravotnická zařízení celého světa vydatně po-

týkají s utrpením mnoha bratří a sester nevyléči-

telně nemocných, kteří se již ocitli v terminálním 

stadiu. Dnes převládající mentalita efektivnosti 

má často tendenci vytlačovat tyto osoby ze středu 

pozornosti a považovat je za obtíž a problém pro 

společnost. Kdo však má smysl pro lidskou dů-

stojnost, ví, že je třeba respektovat je a podporo-

vat, když musí čelit těžkostem a utrpením spoje-

nými s jejich zdravotním stavem. Za tímto účelem 

se dnes stále více užívá paliativní medicíny, která 

je s to ulevit jim v bolestech, jež plynou z one-

mocnění, a pomáhat je nemocným osobám dů-

stojně snášet. Nicméně, vedle nezbytné klinické 

péče je třeba nabízet nemocným konkrétní gesta 

lásky, blízkosti a křesťanské solidarity a vycházet 

vstříc jejich potřebě porozumění, útěchy a stálého 

povzbuzení. Právě to je blahodárně realizováno 

zde v Hospici Nadace Řím, který se soustřeďuje 

na péči a laskavé přijetí nemocných a jejich blíz-

kých v souladu s tím, co učí církev, která se během 

staletí vždycky projevovala jako laskavá matka 

těch, kteří trpí na těle i na duchu. Mám radost 

z tohoto chvályhodného díla a rád bych povzbudil 

všechny, kteří konkrétně napodobují dobrého sa-

maritána, jenž „pocítil soucit a ujal se péče o bliž-

ního“ (srov. Lk 10,34), a denně nabízejí klientům 

a jejich příbuzným odpovídající asistenci pozor-

nou na potřeby každého. 

Drazí bratři a sestry víme že některá závažná

Nemoc dosvědčuje,

že pravý život není tady 
Benedikt XVI. v římském Hospici Nadace Řím

Drazí nemocní, drazí příbuzní, právě jsem se 

s vámi jednotlivě pozdravil a spatřil ve vašich 

očích víru a sílu, které jsou vám oporou v těžkos-

tech. Přišel jsem, abych nabídl každému konkrétní 

svědectví blízkosti a vnímavosti. Ujišťuji vás svou 

modlitbou a vybízím vás, abyste hledali oporu 

a útěchu v Ježíši a nikdy neztráceli důvěru a nadě-

ji. Vaše nemoc je zkouška bolestná a jedinečná, ale 

před tajemstvím Boha, který přijal naše smrtelné 

tělo, dostává svůj smysl a stává se darem a příleži-

tostí k posvěcení. Když utrpení a smutek nabývají 

největší sílu, myslete na to, že vás Kristus připojil 

ke svému kříži, protože chce vaším prostřednic-

tvím adresovat slova lásky těm, kteří ztratili cestu 

života a uzamčeni do svého prázdného egoismu 

žijí ve hříchu a daleko od Boha. Váš zdravotní 

stav totiž dosvědčuje, že pravý život není tady, 

ale u Boha, kde každý z nás nalezne svou radost, 

pokud s pokorou vykročí po stopách nejoprav-

dovějšího člověka: Ježíše Nazaretského, Učitele 

a Pána. 

přeložil Milan Glaser,
 česká sekce Vatikánského rozhlasu
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Zkouška andělů
„Bůh stvořil anděly a chtěl, aby dobrovolně do-

kázali, že chtějí vždy a ve všem plnit jeho vůli. 

Zjevil jim tedy tajemství vtělení a oznámil jim, že 

povolá k existenci lidskou bytost, složenou z duše 

a těla, kterou obdaří důstojností Boží Matky, takže 

ona bude též jejich Královnou a budou jí proka-

zovat úctu. Nespočetné zástupy andělských duchů 

s radostí přivítaly tu, kterou jejich Tvůrce se takto 

rozhodl povznést, a vzdaly hold své Paní. Avšak 

jistá část andělů s Luciferem v čele, nehledě na to, 

že vše, co jsou a co mají, dostali od Boha a že sami 

jsou jen nicota, vzbouřila se a nechtěla se podřídit 

Boží vůli. Považovali se totiž za něco mnohem vý-

znamnějšího než tělem oděná lidská bytost. Hold, 

jenž měli vzdát, se jim zdál ponižující. Nechali se 

unést pýchou a odřekli splnit Boží vůli.

Čekal je okamžitý a věčný trest: zavržení 

od Boha, peklo. Jako ryzí duchové měli rozum 

velmi bystrý, takže jejich čin byl zcela vědo-

mý a dobrovolný, jejich přestupek měl vlastnosti 

smrtelného hříchu spáchaného s plným vědomím. 

Proto také se okamžitě z andělů stali zlými duchy, 

a to navždy. Od té doby vzpomínka na tu, která se 

stala pro dobré anděly potvrzením jejich věčného 

Sv. Maxmilián Maria Kolbe byl přesvědčen, 
že Bůh, když plánoval ve vhodnou dobu povolat 
k existenci osobu, která bude Matkou Božího 
Syna, „podělil se“ tímto úmyslem nejprve 
s anděly a potom také s prvními lidmi.

Písmo svaté nám neříká nic o okolnostech, při 
nichž byli stvořeni andělé, ani o tom, jak vznikl 
satan a jiní zlí duchové. Existuje však všeobecné 
přesvědčení teologů, že Bůh stvořil anděly jako 
„duchy čisté“ a dobré, ale podrobil je zkoušce 
věrnosti. Část andělů tehdy zhřešila pýchou a tito 
se stali ďábly. Na tomto pozadí sv. Maxmilián 
rozvíjí svou úvahu.

Neposkvrněná 
před příchodem 
na svět

štěstí a pro ďábly kamenem úrazu a příčinou od-

mítnutí, je naplňuje pekelnou nenávistí.“ (Spisy 

1176).

Teologický význam
Podle mnohých teologů princip zkoušky, jíž 

Bůh podrobil anděly, byl v tom, že jim zjevil svůj 

plán Vtělení, čili přijetí Božím Synem ve vhodné 

době lidské přirozenosti. Toto povznesení člověka, 

jehož přirozenost je nižší od andělské, pobouřilo ty 

anděly, kteří nechtěli sloužit Bohočlověku, a proto 

se stali ďábly.

Sv. Maxmilián jde ve svých úvahách dále a do-

mnívá se, že Bůh andělům zjevil i to, že Boží Syn 

bude mít lidskou Matku, která kvůli své důstojnos-

ti bude uctívána i anděly. Toto ještě více podráždilo 

hněv a žárlivost vzbouřených andělů, kteří se cíti-

li pokoření tím, že by měli ctít pouhého člověka, 

jímž měla být Matka Božího Syna.

Obsah Maxmiliánovy úvahy nemá hodnotu 

Bohem zjevené pravdy, v niž by měli věřit všichni 

katolíci. Tato úvaha má hodnotu zbožného rozjí-

Korunovace Panny Marie (detail), Fra Filippo Lippi, 
Spoleto, Itálie
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Výročí úmrtí Svatého otce 

Jana Pavla II.

Dne 2. dubna uplynulo 5 let od smrti Svatého otce Jana 

Pavla II., kandidáta blahořečení. Tento papež Polák se 

nesmazatelně zapsal do povědomí českých katolíků svojí 

statečnou obranou práv člověka, zejména náboženské 

svobody. Analytikové politického dění připisují přednost-

ní zásluhy na rozkladu komunismu jemu a americkému 

prezidentu Ronaldu Reaganovi. Jan Pavel II. vynikl též 

jako nekompromisní obránce života od početí až k přiro-

zené smrti a „nepopulárních“ morálních zásad: manželské 

věrnosti a předmanželské čistoty. Hájil pravou katolic-

kou nauku jak proti teologům „osvobození“ v Latinské 

Americe, kteří líčili Krista marxisticky jako revolucio-

náře se zbraní v ruce, tak i proti Hansi Küngovi, Eugenu 

Drewermannovi a dalším neomodernistickým teologům 

Evropy a Ameriky, popírajícím elementární pravdy víry 

o božství Kristově, Eucharistii, posledních věcech člověka 

apod. Svojí typicky polskou mariánskou zbožností výraz-

ně přispěl k renesanci úcty Matky Boží v katolické církvi. 

Svou zásadovostí se stal hrozbou pro mnoho služebníků 

zla, kteří se pokusili ve „fatimský den“ 13. května r. 1981 

o atentát na jeho osobu. Navzdory smrtelnému zranění Jan 

Pavel II. přežil. Osobně to považoval za dílo Panny Marie, 

která se právě ten den poprvé r. 1917 zjevila ve Fatimě. 

Římská diecéze uveřejnila modlitbu za obdržení milostí 

na jeho přímluvu a za jeho blahořečení:

Nejsvětější Trojice, děkujeme Ti, 

že jsi Církvi darovala papeže Jana 

Pavla II. a dala v něm zazářit něžnosti 

svého otcovství, slávě Kristova kříže 

a nádheře Ducha lásky. On nám svou 

bezmeznou důvěrou v Tvé nekonečné 

milosrdenství a v mateřskou přímluvu 

Panny Marie zosobnil obraz Ježíše, 

Dobrého pastýře, a ukázal nám tak 

svatost jako vysokou míru řádného 

křesťanského života, jako cestu 

k dosažení věčného společenství 

s Tebou. Podle své vůle nám na jeho 

přímluvu uděl milost, o kterou 

prosíme, v naději, že bude brzy 

přiřazen k zástupu Tvých svatých. 

Amen.

mání opřeného o teologické rozbory a o výroky 

obsažené v knize Zjevení, kde se hovoří o Ženě, 

která „porodila syna, chlapce, toho, který má 

vládnout všem národům železným prutem. Avšak 

její Dítě bylo uchváceno do nebe k Bohu, k jeho 

trůnu“ (Zj 12,5).

V obrazu „Ženy oděné sluncem“, o níž se ho-

voří na začátku 12. kapitoly knihy Zjevení jako 

o „znamení“, teologové vidí dnes nejčastěji církev. 

Ale zároveň celá církevní tradice chápala „Ženu ... 

která byla v jiném stavu“ též jako Neposkvrněnou 

Pannu Marii. Mnohá zobrazení Neposkvrněné mají 

původ právě v tomto textu o Ženě „oděné sluncem, 

s měsícem pod nohami a s korunou z dvanácti 

hvězd kolem hlavy“.

Satan se pokusil pohltit její Dítě, popsané 

takovými slovy, kterými mesiášská proroctví před-

povídají Spasitele a Božího Syna. Podle Zjevení 

Dítě bylo zachráněno před útokem satana a ten byl 

svržen na zem.

Boj mezi dobrými a zlými anděly a vykázání 

zlých andělů z nebe je tedy popsán a je ho třeba 

chápat v souvislosti s vizí Ženy a jejího Dítěte. 

„Tehdy nastal na nebi boj: Michael a jeho andělé 

se dali do boje s drakem; drak a jeho andělé se po-

stavili proti nim, ale neobstáli a přišli o svoje místo 

na nebi. Velký drak – starý had, nazývaný ďábel 

a satan, svůdce celé země – byl svržen na zem 

a jeho andělé byli svrženi s ním“ (Zj 12,7-9).

Paulin Sotowski OFMConv
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Manželství a rodina v antice
V pohanských civilizacích bylo většinou zcela 

legální mnohoženství (polygamie). Muž míval 

zpravidla několik žen. A pokud existovalo jedno-

ženství (monogamie), jako např. ve starověké Číně 

nebo Persii, tak nebylo pokládáno za prohřešek, 

jestliže muž měl vedlejší poměry s jinými žena-

mi a nemanželské děti. Žena naproti tomu byla 

za manželskou nevěru často trestána smrtí. Rodiče 

měli vůči svým dětem minimum práv i povinnos-

tí, jejich výchova byla na prvém místě záležitostí 

státu. 

Ani v antickém Řecku a Římě nebyla situace 

jiná. Formálně sice platila monogamie, nicméně 

rodina moc důležitá nebyla. Filozof Platón např. 

požadoval zrušení manželství i rodiny, všechno, 

co se týká rozmnožování a starostí o děti, měl řídit 

stát. Další významný filozof, Aristoteles, uznával 

rodinu pouze jako nástroj k plození a hmotnému 

zaopatření dětí. Sňatky většinou domlouvali rodi-

če a od manželů se vůbec neočekával láskyplný 

vztah, pouze společné řešení ekonomických zále-

žitostí, spjatých s domácností. Poměr muže s ji-

nými ženami, zvláště s otrokyněmi, byl pokládán 

za naprosto přirozený a neodporující veřejné mo-

rálce. Vzájemná snoubenecká a manželská láska 

byla v antice téměř neznámou věcí. Dokazuje to 

fakt, že ze zhruba třiceti řeckých tragédií, jež se 

nám dochovaly, ani jedna nepojednává o věrné 

lásce (srov. Dinesh d'Souza: Křesťanství a ateis-

mus úplně jinak, Praha 2009, str. 55). Kromě toho 

byla velmi rozšířena a propagována homosexuali-

ta, Sparťané ji pěstovali ve vojsku k posílení vzá-

jemné soudržnosti mezi spolubojovníky. 

Písemné prameny jsou významným svědectvím 

úpadku sexuální morálky v Římském impériu. 

Básníci a spisovatelé Juvenalis, Ovidius, Catullus, 

Martial a Suetonius mluví dokonce o nárůstu sa-

distických praktik ve vztazích muže a ženy, mužů 

s muži a žen se ženami. Počátkem 2. stol. po Kr. 

napsal historik Tacitus, že cudná manželka je vzác-

ným jevem (srov. T. E. Woods: Jak Katolická cír-

kev budovala západní civilizaci, Praha 2008, str. 

167). Žena v antice sice nebyla na rozdíl od ji-

ných pohanských civilizací za manželskou nevěru 

trestána smrtí, pouze otec měl právo zabít svoji 

nevěrnou dceru, manžel pak jejího milence (srov. 

Regine Pernoudová: Žena v době katedrál, Praha 

2002, str. 19). Stala se však předmětem všeobecné-

ho opovržení, zatímco nevěrný muž byl naopak tím 

více společensky ceněn, čím více měl mimoman-

želských styků. Vrcholně nemravný a hříšný život 

pohanů potvrzuje i sv. Pavel (Řím 1,24–31). 

Manželství a rodina v křesťanství
Do této neradostné situace vstupuje sám Bůh se 

svým Desaterem pro židovský národ, jehož sou-

částí je 6. a 9. přikázání. Trvalo několik generací, 

než si Izraelité zafixovali manželskou věrnost jed-

noho muže a jedné ženy jako samozřejmou a při-

rozenou věc. Ježíš Kristus jde ještě dál, povyšuje 

manželství na svátost, jednoznačně deklaruje jeho 

nerozlučitelnost a „dovoluje“ si dokonce revidovat 

i Mojžíšovo povolení rozluky v komplikovaných 

případech (Mat 19,3–9). Manželství se tak stává 

za všech okolností doživotně závazné a každé ci-

zoložství je těžce hříšné. Intimní vztahy měly své 

místo pouze ve vztahu manželky a manžela. 

Církev ve službě člověku (4)

Nerozlučitelnost manželství a povznesení rodiny

Jednou z oblastí, kde je pozitivní přínos křesťanství nejhmatatelnější, se staly manželství a rodina. S tím 
souvisí i jiný pohled na ženu než v nekřesťanských civilizacích. Dnes přijímáme jako samozřejmost, že 
rodina je instituce, která poskytuje člověku v dětském věku obživu, výchovu a ochranu. To probíhá (nebo 
mělo by probíhat) v atmosféře vzájemné lásky otce a matky, kteří společně o děti pečují a mají je rádi. 
Ač se to zdá paradoxní, v mimokřesťanských kulturách platily jiné principy a zásady. Teprve se vstupem 
Boha do lidských dějin ve Starém zákoně a hlavně potom s příchodem Bohočlověka Ježíše Krista dochá-
zelo k postupné změně. 
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Prvotní církev od svých členů manželskou věrnost 

důsledně vyžadovala. Její porušení patřilo ke třem 

tzv. „kapitálním“ (hlavním) hříchům, u nichž se 

vedly diskuse, jestli vůbec mohou být odpuštěny. 

Církevní autorita nakonec proti všem radikálům 

typu sv. Hipolyta rozhodla, že neexistuje hřích, 

jenž by nebyl odpuštěn, když kajícník li-

tuje a prosí o smilování, nicméně toto 

je důkazem, jak vysoko si prvotní 

křesťané cenili manželskou čis-

totu. Důslednosti jejich postoje 

se obdivoval i pohanský lékař 

Galenus (srov. Woods..., str. 

167). Cizoložství platilo 

jako těžký hřích nejen 

u nevěrné manžel-

ky, ale i u nevěrného 

manžela. Na rozdíl 

od nekřesťanských 

kultur se tak popr-

vé v historii stává 

žena rovnoprávnou 

bytostí s mužem. 

Ne pouze ona má 

povinnost věrnosti 

vůči svému man-

želskému partnero-

vi, ale i on má tutéž 

povinnost rovnou 

měrou vůči ní, jinak 

se dopouští stejného 

hříchu smilstva a cizo-

ložství. Tuto rovnost ženy 

a muže v žádné pohanské 

starověké civilizaci nenajdeme. 

Nevěra žen je tam pokaždé závažněj-

ším deliktem než nevěra mužů, která většinou 

ani deliktem není, jak dokazuje situace starověkého 

Řecka a Říma. Prvotní církev pokládala za hřích 

i homosexualitu, jak dokládá už sv. Pavel (Řím 

1,24–31). 

Křesťanství vnáší do vztahu manželů dosud ne-

známý prvek: vzájemnou obětavou lásku. To nezna-

mená, že by mimo křesťanství byl pojem lásky mezi 

mužem a ženou cizí. Když ale čteme např. Ovidiovo 

„Umění milovat“, snadno zjistíme, že láska je zde 

redukována přednostně na sex. Žádný z nekřes-

ťanských spisovatelů starověku se nepropracoval 

k nádherným větám sv. Pavla z Ef 5,22–28: „Ženy, 

buďte poddány svým mužům jako Pánu, neboť muž 

je hlava ženy, jako hlava církve je Kristus... Muži, 

milujte své manželky, jak i Kristus miloval církev 

a vydal sebe samého v oběť za ni... Tak i muži mají 

milovat své manželky jako své tělo. 

Kdo miluje svou manželku, sám 

sebe miluje...“ 

Poprvé v dějinách získává že-

na-manželka tak vysokou hod-

notu, že její muž nemá váhat 

„vydat sebe samého v oběť 

za ni...“. Tuto oběť sv. 

Pavel přirovnává k té 

největší oběti – oběti 

Boha pro spásu člo-

věka. Takový má 

být vztah mezi 

manžely, niko-

li pouze účelové 

společenství, jaké 

znala antika a jiné 

pohanské civiliza-

ce. Hluboká vazba 

vzájemné obětující 

se lásky je povýše-

na na legitimaci křes-

ťanského svátostného 

manželství. 

Křesťanští panovníci 

už ve 4. stol. zakazova-

li rozvody, které v pohan-

ských dobách pokaždé vyzně-

ly v neprospěch ženy. Muž měl 

právo kdykoliv ji vyhnat bez majet-

kového odškodnění, jestliže si usmyslel 

vzít za manželku jinou. Právní zákaz rozvodů 

v křesťanské éře naopak poskytoval ženě ochranu. 

Měla jistotu, že muž ji nemůže jednoduše vyhodit 

na ulici, když se hříšně zhlédne v sexuálně přitažli-

vější partnerce. Pokud chtěl žít ve smilstvu, musel 

sám odejít a nechat ženě a dětem dům i majetek. 

Nerozlučitelnost manželství a s ním i právní ochra-

na ženy tak byly poprvé v historii sankcionovány 

zákonem. 

K vzájemné lásce manželů patří i společná láska 

k dětem. Rodiče se k nim mají chovat laska-

vě podle slov sv. Pavla: „...otcové, nepopouzejte 

zhodla, že neexistuje hřích,

ěn, když kajícník li-

ní, nicméně toto

ko si prvotní

elskou čis-

ch postoje

ký lékař 

..., str. 

atilo 

en

l-

k 

ho

izo-

ženy 

ohanské 

nenajdeme. 

milovat své ma

Kdo miluje 

sebe miluje.

Poprvé v

na-manželk

notu, že 

„vyda

za 

Pa

n

ť

m

K

už v

li rozv

ských do

ly v nepros

právo kdykoliv
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Manželství
– živý obraz Nejsvětější Trojice

V popisu stvoření čteme: „Řekl Bůh: Učiňme člověka k na-

šemu obrazu, nám podobného... Stvořil tedy Bůh člověka 

ke svému obrazu. Stvořil ho jako muže a ženu.“ Kontemplace 

dějin spásy nám ukazuje Boha-Snoubence. Abychom byli jeho 

obrazem, je třeba žít věrnou, nerozlučitelnou a jedinečnou lás-

kou v manželství.

V dějinách Zjevení nám Bůh ve Svaté Trojici odhaluje, že 

je společenstvím milujících se Osob. Společenstvím, o němž – 

i když je neproniknutelným tajemstvím – můžeme říci, že 

představuje neustálou vzájemnost, kde každá z Božských Osob 

daruje ostatním dvěma sebe sama a každou z těchto dvou záro-

veň přijímá jako dar. Láska spojující Nejsvětější Trojici je tak 

pravdivá, hluboká a radikální, že působí dokonalou jednotu, 

v níž každá z Božských Osob zůstává sama sebou, i když je jeden Bůh. Proto výzva, aby manželský život 

byl živým obrazem Nejsvětější Trojice, nabádá ke vzájemnosti a dokonalému společenství (communio) 

při současném respektování své odlišnosti. Toto povolání můžeme realizovat, když budeme svého partne-

ra každodenně stále víc milovat a usilovat po celý život o nejužší sjednocení s ním v rovině mysli, citu, 

těla i každodenního života. 

Ježíš Kristus ke slovům z knihy Genesis dodává: „Proto opustí člověk svého otce a svou matku a při-

lne ke své manželce a ti dva budou jedním tělem.“ Rozhodnutí o „církevním sňatku“ není tedy a nemů-

že být pouze volbou místa obřadu, ale musí být současně i volbou stylu života. Je to odpověď na poslá-

ní, které Bůh dal muži a ženě. Je to rozhodnutí, aby celý manželský život byl znamením té neviditelné 

„Skutečnosti“, jakou je jediný Bůh v Nejsvětější Trojici.

z dokumentu polské Biskupské konference o rodině „Sloužit pravdě“, Źródło 20. 9. 2009, překl. -am-

své dítky k hněvu, nýbrž vychovávejte je v učení 

a kázni Páně!“ (Ef 6,4). Křesťanství zdůraznilo 

především práva a povinnosti rodičů, nikoli státu. 

Oni – a ne stát – nesou hlavní tíhu výchovy a zod-

povědnosti. Proto v tzv. Christianitas, křesťanském 

státě starověku a středověku, postrádáme povinné 

státní instituce pro výchovu dětí, jako tomu bylo 

např. v řecké Spartě. 

Křesťanství též tvrdě odmítlo svévoli otců v za-

cházení s dětmi. V antice bylo samozřejmým zvy-

kem, že o životě novorozeněte rozhodoval otec, 

v Římě zvaný „pater familias“. Ten, když se dítě 

narodilo postižené nebo když to byla dcera a on 

chtěl syna, je nechal usmrtit, což zákon dovoloval. 

Tuto krutou praxi schvalovali všichni velcí mysli-

telé antiky včetně těch nejhumánnějších, jakými 

byli např. Seneca nebo Cicero (srov. d'Souza..., 

str. 65). Slavný lékař Hippokrates zcela chladno-

krevně vypočítává, které děti „stojí za to“, aby 

byly vychovávány, a které je třeba již v koléb-

ce usmrtit. Tacitus považuje starozákonní Židy 

za „výstřední“, protože „neusmrcují žádného ko-

jence“ (srov. Pernoudová..., str. 22). Křesťané to 

pokládali od počátku za hřích vraždy, jak sděluje 

už ve 2. stol. mučedník sv. Justin. Proto ve 4. stol. 

okamžitě poté, co získali možnost ovlivňovat tvor-

bu zákonů, prosadili zákaz tohoto zvyku a jeho 

trestání jako úmyslnou vraždu. Trestným činem se 

stalo také usmrcení plodu v matčině lůně.

Monogamní rodina tak díky křesťanství povýšila 

na fundamentální základ společnosti. To umožnilo 

růst a rozvoj evropské civilizace. Popřít tento fakt 

se dnes odváží snad pouze totální ignorant. S tím 

souvisí také společenské povznesení ženy, o němž 

pojednáme příště.

Radomír Malý
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Pouze Bůh může odpouštět hříchy. V tom mají 

učitelé Zákona pravdu. Protože považují Je žíše 

za pouhého člověka, pohoršují se, že říká ochrnu-

lému: „Synu, odpouštějí se ti hříchy“ (Mk 2,5). 

Nepo chopili, že on jako Syn Boží, jako Syn člo-

věka po slaný od Otce „má moc odpouštět na zemi 

hříchy“ (Mk 2,10).

Abychom vůbec vytušili, jak velikým darem 

je odpuštění hříchů, musíme se snažit pochopit 

závaž nost hříchu. Pozemské zlo jako nemoci, kata-

strofy, ztrátu majetku pociťujeme spontánně jako to 

nejhorší, co nás může postihnout. Mravní a dušev-

ní utrpení nám napomáhá k větší zralosti, k nové-

mu spojení s Bohem. Přijmeme-li utrpení ve víře, 

budeme mít účast na Kristově kříži a přispějeme 

k posvěcení dru hých.

To se nikdy nemůže stát s hříchem. Hřích oddě-

luje lidi od Boha i mezi sebou. Ničí vnitřní jednotu 

jak jednotlivce, tak i kolektivu. Co je tedy hřích? 

„Jen proti tobě jsem se prohřešil, spáchal jsem, co 

je před tebou zlé“ modlí se církev s žalmistou (Ž 

51,6). Při pokusu pochopit, co je to hřích, je nutno 

především uznat hluboký vztah člověka k Bohu.  

Jen ten, kdo zná Boží plán s člověkem, může po-

chopit, že hřích je zneužití oné svobody, kterou 

Bůh dává stvo řeným osobám, aby ho mohly milo-

vat a aby se mohly milovat navzájem. Hřích je „se-

beláska až k pohrdání Bohem“, říká sv. Augustin. 

Hřích říká „Já, Já, Já“ – ne Ty.

K tomu poslal Bůh svého Syna na svět, v tom 

spočívá cíl Ježíšova poslání: „spasit svůj lid od hří-

chů“ (Mt 1,21). Kristus zemřel za naše hříchy. Proto 

je prvním darem Vzkříšeného po Ve likonocích: 

„Přijměte Ducha Svatého! Komu hříchy odpustíte, 

tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu 

odpuštěny nejsou“ (Jan 20,22–23). Kristus svěřu-

je o Velikonocích své církvi to, co si žád ný člověk 

nemůže sám darovat: moc odpouštět v jeho jménu 

hříchy.

Křest je první a hlavní svátost pro odpuštění 

hříchů: spojuje nás s Kristem, který zemřel a vstal 

z mrtvých a dává nám Ducha Svatého. Pro to zní 

článek ve „velkém“ Krédu: „Vyznávám jeden křest 

na odpuštění hříchů.“ Moc odpouštět hříchy tím 

ale není vyčerpána. Není žádná vina, byť sebetěžší, 

kterou by svatá církev nemohla odpustit. Kristus 

zemřel za všechny.

V jeho církvi je všem, kdo se obrátí, brána od-

puštění otevřená.

z knížky „Základy naší víry“ 
od Christopha Schönborna

Není odpuštění 

bez obrácení
Důvěra v Boží milosrdenství je nejdůležitěj-

ší výzvou, vyplývající ze zjevení Pána Ježíše 
svaté sestře Faustyně Kowalské, které si při-
pomínáme vždycky druhou velikonoční nedě-
li. Nelze však zapomínat, že Bůh není jenom 
milosrdný, ale také spravedlivý. S jeho milo-
srdenstvím nemůže počítat ten, kdo se před 
ním nepokoří, nelituje svých hříchů, neobrátí 
se k němu a nevyužije „zázraku Božího milo-
srdenství“, jakým je svátost smíření. Kristus 
o tom sv. Faustyně říká:

„Jsem třikrát svatý a mám v ošklivosti i ten 

nejmenší hřích. Nemohu milovat duši poskvr-

něnou hříchem, ale když lituje, tak neexistuje 

hranice pro moji štědrost. Moje milosrdenství 

tuto duši objímá a ospravedlňuje. Svým milo-

srdenstvím stíhám hříšníky na všech cestách 

a mé Srdce se raduje, když se ke mně vrace-

jí. Zapomínám na hořkosti, jimiž napájeli mé 

Srdce, a těším se z jejich návratu. Řekni hříš-

níkům, že nikdo neunikne mojí ruce. Když utí-

kají před mým milosrdným Srdcem, upadnou 

do mých spravedlivých rukou. Řekni hříšní-

kům, že vždycky na ně čekám a naslouchám 

tepu jejich srdce, kdy začne bít pro mne. Napiš, 

že k nim mluvím skrze výčitky svědomí, ne-

úspěchy a utrpení, skrze bouře a blesky, mlu-

vím k nim skrze hlas církve, a jestli promarní 

všechny mé milosti, začnu se na ně hněvat, po-

nechám je sobě samým a dám jim, po čem sami 

touží...“  (Deník sestry Faustyny, par. 1728). 

Źródlo 27. 9. 2009, překlad -am-

o d p u š t  n í o d p u š t  n í 
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Tato slova pronesl v kázání světící 

biskup rakouského Salcburku Mons. 

Andreas Laun v Praze 20. března při 

mši sv. v chrámu sv. Jiljí. Stalo se 

tak u příležitosti letošního Pochodu 

pro život, jehož se tento zahraniční 

církevní hodnostář osobně účastnil. 

Rok od roku zcela evidentní neu-

stálý nárůst počtu účastníků Pochodu 

je dokladem, že čím dál více věřících 

považuje aktivní obranu života od po-

četí až po přirozenou smrt za priori-

tu. Ta je věcí každého katolíka, nikoli 

jen křesťanských politiků, jak se někteří lidé mylně domnívají. Všichni mají možnost se zapojit. Kdo nemůže 

na Pochod pro život, nabízí se mu řada jiných příležitostí: rozšiřovat letáky, obhajovat právo na život v roz-

hovorech s lidmi, modlit se na tento úmysl a obětovat mši svatou – a ještě by se daly najít další...

Kočárky a kolárky – to byly nejcharakterističtější znaky letošního Pochodu pro život. Početné katolické 

rodiny s dětmi a kněží v sutanách nebo s kolárkem – to je církev. Svatá, apoštolská, katolická – na Pochodu 

ji bylo vidět v jasných barvách. Je tady přítomná v českém národě a připravená bránit lidský život. Tak to má 

být. Tenhle signál vyslala celé společnosti. Díky za to. A příští rok ať je nás na Pochodu ještě víc! -rm-        

Katolík musí být Katolík musí být 

ochráncem životaochráncem života

Mezi zeměmi, kde je křesťanství nejkrutěji pro-

následováno, vedou komunistická Severní Korea 

a islámská Saúdská Arábie. Zapomíná se však 

na menší státy, které nebudí pozornost světo-

vé veřejnosti. Jedním z nich je východoafrická 

Eritrea, kde vládne marxisticky orientovaný dik-

tátor Afewerki. Obyvatelstvo (4,5 mil.) se hlásí 

z 50 procent k islámu, z 50 procent ke křesťan-

ství. Mezi křesťany převažují pravoslavní, katolíci 

a protestanté jsou v menšině. Afewerki je ochoten 

tolerovat muslimy, ale nikoli křesťany. R. 2005 

vydal nařízení, že „náboženská hnutí, která odvá-

dějí občany od jednoty eritrejského lidu, nebudou 

trpěna“. Následovala zatýkání křesťanů všech kon-

fesí. Patriarcha tamní pravoslavné církve Abuna 

Antonius byl uvězněn ve své rezidenci. Rok poz-

ději stát znárodnil všechny katolické školy, nemoc-

nice a sirotčince. Misionáři a řeholní sestry byli 

vypovězeni ze země. 

Kvůli svému náboženskému přesvědčení jsou 

v Eritreji vězněny 3 tisíce občanů. Z toho je 

95 procent křesťanů, 5 procent tvoří muslimové. 

Poměry ve vězeních jsou otřesné. Zpěvačka Helen 

Berhane, která strávila 30 měsíců v eritrejském vě-

zení kvůli své víře a jíž se nakonec podařilo uprch-

nout ze země, mluví o krutém mučení jako běžné 

praxi dozorců i vyšetřovatelů. 

Přesto Evropská unie se loňského roku rozhodla 

poskytnout Afewerkiho režimu finanční rozvojovou 

pomoc 122 milionů euro – a to navzdory varování 

vysokého komisaře pro uprchlíky při OSN. Proti po-

rušování náboženské svobody v Eritreji protestoval 

i Svatý otec Benedikt XVI. 1. prosince r. 2005 dopi-

sem eritrejské vládě. Nápadné na celé záležitosti je, 

že EU, stejně tak OSN, odpírají rozvojovou pomoc 

zemím s „přísnou“ potratovou legislativou, ale niko-

li diktaturám, které pronásledují křesťany. 

Walter Flick, Fels 1/2010, volný překlad redakce

Pronásledování ve stínu svtové politiky: Eritrea

Mons. Andreas Laun na pochodu pro život v Praze  20. 3. 2010
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Přežili potrat 
Gianna Jessenová je americká zpěvačka a katolička (nar. 

1977), která „přežila svou smrt“. Když její matka byla 

v 7. měsíci, rozhodla se jít na potrat. Lékař jí vstříkl do těla 

solný roztok, který měl plod usmrtit. Předčasně vyvolaným 

porodem mělo přijít na svět již mrtvé dítě. Nestalo se tak. 

Malá Gianna přežila. Když zdravotnice v potratové klinice 

zjistila, že dítě žije, zavolala záchranku, aby ji odvezli do ne-

mocnice. V 17 měsících věku u ní objevili poruchu mozku. 

Gianna vzpomíná: „Lékař tvrdil, že nikdy nebudu moci 

zvednout hlavu. Zvedla jsem. Později řekli, že se nikdy ne-

budu moci posadit. Posadila jsem se. Povídali, že prý nikdy 

nebudu schopna chůze. Ve třech letech jsem udělala první 

krůčky s pomocí berly.“ Na chvíli zmlkne a dodává: „Mám 

v sobě trochu paličatosti.“

Gianna byla adoptovaná. Svou biologickou matku nikdy 

nepoznala. Odpustila jí, řekla, že měla „možnost vybrat si 

mezi dobrotou a zlostí. Já jsem vybrala to první.“ Při jed-

nom ze svých veřejných vystoupení řekla: „Hitler prohlásil: 

‚Masy mají nízkou schopnost chápat a jejich schopnost zapo-

mínat nezná míru. Je-li tomu tak, potom se propaganda musí 

omezit na několik sloganů.‘ Dnešními slogany jsou ‚právo 

ženy na volbu, svoboda volby‘ atd. Zatím ale opravdovým 

duchem svobody je Duch, který před 2 tisíci lety učil lidstvo, 

jež nikdy zcela nepochopilo tuto jeho nauku, ačkoliv ji nikdy 

nezapomnělo: existuje království, v němž nejmenší budou 

vyslyšeni a postaveni na roveň s mocnými.“ 

Gianna Jessenová se již léta angažuje v hnutí na obra-

nu nenarozených, je téměř jeho ikonou. Matka Tereza ještě 

za svého života o ní prohlásila: „Bůh skrze Giannu světu 

připomíná, že každá lidská bytost je mu drahá. Je vzrušující 

vidět sílu Ježíšovy lásky, kterou jí vlil do srdce. Modlím se 

za Giannu a za všechny, kteří ji poslouchají, a za to, aby její 

svědectví skrze sílu Boží lásky postavilo hráz potratům.“

Boj se smrtí vyhrálo britské dítě, které přežilo tři pokusy 

o potrat. Měsíce potom bylo v nemocnici, bojovalo o život. 

Ve věku 2 let se uzdravilo. Matce ve 22. týdnu těhotenství 

byla podána pilulka RU 480. Ta je nebezpečná pro život ženy 

(známé jsou případy úmrtí po jejím požití v USA, Francii, 

Švédsku a Velké Británii) a v mnoha případech neúčinná. 

Podle britské organizace na ochranu života National Health 

Service se v této zemi ročně narodí 50 dětí, které přežily in-

terrupci. Schizofrenií naší doby je, že před vyjmutím dítěte 

z dělohy je možno ho zabít, ale když se předčasně narodí  

živé (nezáleží na tom, jestli samovolně nebo po potratu), lékař 

má povinnost se o ně postarat, jinak mu 

hrozí obvinění ze zabití člověka.

V Itálii otřásl veřejným míně-

ním příběh dítěte, které přežilo potrat 

ve 22. týdnu těhotenství. Důsledkem ne-

zdařeného potratu byl u něho výlev krve 

do mozku. Žena šla na interrupci proto, 

poněvadž lékaři zjistili, že plod nemá 

žaludek. Po porodu se ale ukázalo, že to 

není pravda, žaludek děťátka byl v na-

prostém pořádku. 

Tato historka zcela vyvrací argumen-

taci ospravedlňující potrat v případě 

zjištění poškození plodu v lůně matky. 

Záležitost má širší dosah, britští vědci 

např. po výzkumu ostatků 300 dětí po-

tracených právě z tohoto důvodu zjistili, 

že pouze ve 39 procentech případů byla 

tato diagnóza správná. 61 procent dětí se 

tak stalo obětí mylné diagnózy. 

Gianna Jessenová hovoří o přípust-

nosti potratu v situaci údajného poško-

zení plodu takto: „Co je to za arogan-

ci těch silných, kteří chtějí rozhodovat, 

kdo může a kdo nesmí žít! Přece tím, 

co i je samotné udržuje při životě, je 

milosrdenství Boha, i když oni ho ne-

návidí.“

Źródlo 27. 9. 2009, volný překlad -am-

Gianna Jessenová 
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Biskupská konference Čech a Moravy před-

stavila veřejnosti spis nazvaný Bílá kniha církve 
s černou kapitolou. Jeho autory jsou královéhra-

decký biskup mons. Dominik Duka a publicista 

P. Milan Badal. Autoři rekapitulují český katoli-

cismus od listopadu 1989, pozitivní i negativní 

stránky. 

Jednotlivé body nás nutí k reflexím, vztahujícím 

se k zodpovědnosti každého z nás za současný stav 

katolické církve v Čechách a na Moravě.

Bylo by nepravdivým sebemrskačstvím, kdyby-

chom řekli, že český katolicismus za uplynulých 

dvacet let se ve společnosti ničím pozitivním ne-

prezentoval. Naopak, udělalo se mnoho dobrého. 

Nejsvětlejší stránkou – jak uvádí i zmíněná publi-

kace – je charita a pomoc trpícím. Skutečnost, že 

katolické hospice jsou hojně vyhledávané i nevěří-

cími spoluobčany, je skvělou vizitkou mnoha obě-

tavých řeholnic i laických zdravotníků, kteří tam 

působí. Při živelních pohromách doma i v zahra-

ničí byla vždy katolická charita mezi prvními, kdo 

spěchal s pomocí, nejnovějším důkazem je nedáv-

né zemětřesení na Haiti. 

Na druhé straně však uvedený spis mluví i o tom, 

že katolíci promarnili šance stát se svědomím náro-

da, které měli po r. 1989. Jejich společenský kredit 

byl tenkrát díky komunistickému pronásledování 

a statečným postojům mnoha duchovních i laiků 

vysoký. Jak to, že dnes už není?

To, že se nedosáhlo uspokojivého majetkového 

vypořádání, nás tolik bolet nemusí. Mnohem horší 

je, že v r. 2001 se ke katolické církvi hlásilo pou-

hých 27 procent obyvatelstva, zatímco v r. 1991 

to bylo ještě přes 40 procent. Ať už jsou příčiny 

jakékoliv, jde o závažnou věc. Do kostela každou 

neděli chodí pouhých 5 procent obyvatel, samo-

zřejmě čísla se značně liší podle regionů. V r. 1947 

byla nedělní návštěvnost mše sv. v českých zemích 

ještě 30 procent. Komunistické pronásledování 

po r. 1948 nepochybně způsobilo pokles. Totalitní 

režim nepublikoval statistiky o účasti na boho-

službách, nicméně většina starších věřících, kteří 

leccos pamatují, mi dá jistě za pravdu, že přesto 

ještě v osmdesátých letech byly kostely plnější než 

dnes. Svou roli tady samozřejmě sehrála generační 

výměna, jenže lze všechno svádět pouze na ni? 

Někteří katolíci ihned obrací ostří své kritiky 

proti biskupům. Oni jsou na veřejnosti málo vi-

ditelní, nevyjadřují se ke skutečným problémům 

společnosti ... starají se hlavně, jak zajistit mši 

Čech a Moravy před-

zvaný Bílá kniha církve 
autory jsou královéhra

da, které měli po r. 1989. Jejich společenský kredit 

byl tenkrát díky komunistickému pronásledování

a statečným postojům mnoha duchovních i laiků

Bilance Bilance 

českého katolicismučeského katolicismu
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sv. někde ve Zlámané Lhotě, jak sehnat peníze 

na opravu chátrajících kostelů atd. Těmto kriti-

kům je třeba říci: Díky Bohu, že se biskupové 

o to starají, jinak by byli špatnými pastýři. Věřící, 

kteří takto mluví, patrně nechápou, jakou nezastu-

pitelnou hodnotu má nekrvavá oběť mše sv. a co 

znamená bohoslužba. To je pro církev otázka bytí 

a nebytí, bez toho by nebyla církví. 

Položím ale otázku „na tělo“: Není snad větší 

aktivita církve na veřejnosti spíše doménou laiků 

než duchovních? Nejsou to právě oni, kdo má cír-

kev činit „viditelnější“? A vůbec – o jakou „vidi-

telnost“ jde? Jediná oprávněná „viditelnost“ je ta, 

která slouží evangelizaci českého národa. 

Pod tímto úhlem pohledu má sice svou váhu, jak 

často budou biskupové, kněží a věřící vystupovat 

v televizi, ale podstatně důležitější je, jaké svě-

dectví pro Krista vydám já osobně ve své rodině, 

v práci a vůbec v okruhu lidí, mezi nimiž se po-

hybuji. Právě tato drobná evangelizace od člověka 

k člověku znamenala tak silný početní nárůst křes-

ťanů ve starověké Římské říši, že s nimi nakonec 

po krutých letech pronásledování i brutální císař-

ská moc musela počítat. Není náš evangelizační 

neúspěch posledních dvaceti let důsledkem toho, 

že jsme příliš ulpěli na otázce, „jak oslovit společ-

nost“? Neměli bychom se spíše ptát, „jak oslovit 

jednotlivce“? Katolická nauka na rozdíl od novo-

věkých -ismů vždycky dávala a dává přednost  kon-

krétnímu člověku před anonymní masou.

Vydávat svědectví pro Krista vyžaduje přede-

vším neskrývat se se svou vírou. Bohužel řada 

katolíků dosud vězí ve strachu, který si přinesla 

z komunistické éry. Říkají: Náboženství je sou-

kromou záležitostí. Omyl! Nikdy nebylo a není. 

Mé okolí musí vědět, že jsem katolík, který chodí 

pravidelně do kostela. Tajit se s tím hraničí se za-

přením Krista.

Nelze však upadnout ani do druhého extrému: 

Vnucovat rozhovor o víře tam, kde evidentně není 

zájem. Nejúčinnější evangelizace slovem je nená-

silné, přirozené využití příležitosti ve zcela všed-

ním rozhovoru. Konkrétní příklad: Velmi často si 

lidé v konverzaci stěžují na hospodářskou krizi 

a její dopad. Katolík, který se těchto debat účast-

ní, může ihned „evangelizačně“ připomenout, že 

sv. Pavel nabádá, abychom, pokud máme co jíst 

a do čeho se oblékat, se zbytečně neznepokojovali. 

Tím vnese do diskuse aspoň trochu pokoje a zá-

roveň vnímavější duchy upozorní na jeho zdroj – 

Písmo svaté.  

Jenže to vyžaduje, aby katolík Bibli četl a znal  

a s ní samozřejmě i katechismus. Tady ovšem 

narážíme na obrovskou slabinu nemála českých  

katolíků – náboženskou nevědomost. Už jsem si 

zvykl na to, že pravidelní návštěvníci nedělní 

mše si běžně pletou Neposkvrněné Početí P. Marie 

s jejím panenským početím Krista, ale když se 

při Božítělovém průvodu vysokoškolsky vzdělaná 

dáma, praktikující katolička, zeptá přítomné ře-

holní sestry, jestli svátostný Pán Ježíš je „to bílé, 

nebo to zlaté...“, tak to už je tedy síla! Potom se 

nedivme, že evangelizace ze strany laiků vázne. 

Jak mohou s takovými „znalostmi“ zodpovědět 

nevěřícím jejich námitky proti víře? Nedbalost 

v péči o nezbytné náboženské vědomosti je hří-

chem. Nijak negeneralizuji, vím také o solidních 

znalostech pravd víry u mnoha katolíků a o oběta-

vé práci řady kněží i laických učitelů náboženství, 

ale přesto si myslím, že na katechizaci, především 

dospělých, je nutno položit větší důraz než dosud. 

S tím souvisí i další neduh, který je překážkou 

evangelizace: ignorování autenticky křesťanských 

hodnot ze strany nemála věřících. Známý zpěvák li-

dových písní se před Vánocemi v televizi přiznal, že 

je katolíkemm, a řekl krásná slova o Kristu. Jenže 

na Silvestra tentýž muž v televizní zábavě vyklá-

dal hnusné kanálové vtipy. Neví o tom, že obojí se 

vzájemně vylučuje? Jestli se mu podařilo upoutat 

hlouběji založeného slušného ateistu svým prv-

ním vystoupením, tak tím silvestrovským všechno 

zboural. Ať už chtěl nebo ne – vyvolal dojem, že „ti 

křesťané jsou stejní sprosťáci jako ostatní...“

Jsou praktikující katoličky, jež používají an-

tikoncepci a netají se tím. Máme i „katolické“ 

farmaceuty, kteří prodávají abortivní prepará-

ty, „katolické“ ženy, které klidně jdou na potrat, 

a „katolické“ zdravotníky, kteří jim „to“ udělají. 

Existují „katoličtí“ podnikatelé, kteří „tunelují“, 

nutí zaměstnance pracovat v neděli na úkor rodi-

ny, neplatí za ně důchodové a zdravotní pojištění, 

existují též „katoličtí“ zaměstnanci, kteří své šéfy 

šidí a odvádějí fušerskou práci. Mám smutnou zku-

šenost, že osobní identifikace některých českých 

praktikujících katolíků s křesťanským hodnotovým 

systémem vázne. Buď z neznalosti nebo úmyslně. 

v televiz

dectví pr
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V tom druhém případě přijímají z nauky církve 

pouze to, co se jim „hodí“, což je trend současného 

evropského „liberálního“ křesťanství.

Argumentují, že prý když budeme trvat na pev-

ných zásadách, nebude nám naše okolí rozumět 

a obrátí se k víře zády. Zkušenost ze Západu ale 

ukazuje, že největší evangelizační fiasko nastoupilo 

právě tam, kde se křesťané maximálně „přizpůso-

bili“. Je to zcela logické. Jestliže věřící obhajují fi-

nanční podvody, smilstvo, potraty, eutanazii apod., 

tak průměrný nevěřící člověk nepochopí, v čem 

se vlastně ti katolíci od něho liší. Pouze v tom, že 

v neděli, kdy jiní jdou do supermarketu, oni jdou 

do kostela – a to je přece žalostně málo!  

Samozřejmě by bylo naivní se domnívat, že když 

katolíci budou statečně hájit autentické hodnoty 

proti „duchu doby“, tak se do církve pohrnou zá-

stupy. Tak to nefungovalo ani u prvotních křesťanů. 

Spoléháme však na to, že mezi nenáboženskými 

lidmi Čech a Moravy existují hlouběji založené 

osobnosti, které z různých důvodů mají „po krk“ 

konzumní mentality a ideologických -ismů, jež 

jim nabízejí pouze pomíjivý pozemský blahobyt. 

Právě o ty nám jde, ti jsou nejoslovitelnější, i když 

v menšině. Byť i nesouhlasí s naším hodnotovým 

systémem, přijde jim sympatické, že tady někdo má 

odvahu hájit nějaké morální principy proti většině. 

A to už je první krůček směrem ke Kristu. Další 

přenechme modlitbám, Boží milosti a osobnímu 

svědectví. Jiná cesta k evangelizaci českého – jakož 

i kteréhokoliv – národa nikdy nevedla a nevede.

I přes uvedené nedostatky jsou zde ale signály, 

že český katolicismus je v jádru zdravý a schopný 

evangelizovat. Důkazem je stoupající počet více-

dětných, dobře fungujících katolických rodin. Stačí 

jen zajít na pravidelné jarní Pochody pro život 

v Praze, organizované na obranu nenarozených – 

a srdce zajásá nad tím množstvím kočárků, dět-

ské drobotiny a mladých manželských párů. Díky 

Bohu účastníků těchto pochodů je rok od roku víc. 

Máme i mnoho obětavých, skvělých kněží. Čtyři 

z nich přinesli během posledních dvaceti let oběť 

života, kdy skrytou motivací vrahů byl právě jejich 

vzorný kněžský život. Kéž se jejich mučednická 

krev stane semenem obrody českého katolicismu!    

R. Malý

JEŽÍŠ je nejdůležitější 

v celých dějinách

Známý filozof z německého Mnichova Robert 

Spaemann považuje Ježíše Krista za „...nejdůleži-

tější osobnost lidských dějin, která kdy žila. Člověk 

nemusí být křesťanem, aby to zjistil...“ Spaemann to 

řekl v rozhovoru pro německý časopis Focus. Žádná 

jiná postava lidských dějin totiž neovlivnila lidstvo 

tak jako on, nikdo jiný neměl takový vliv na morálku, 

kulturu a civilizaci, nikdo jiný není dodnes příčinou 

tolika rozdílných názorů na něj a postojů vůči němu.

Spaemann dále v uvedeném rozhovoru kritizoval 

velmi rozšířenou nekritickou víru občanů vyspělých 

zemí ve vědeckotechnický pokrok. Pýcha, která je se 

současným rozvojem vědy a techniky spojena, nevěs-

tí pro budoucnost nic dobrého. Ona je příčinou úpad-

ku morálky, jenž může nakonec přivodit totální zkázu 

lidstva a tím i likvidaci všech vymožeností, kterých 

bylo díky vědě a technice dosaženo. 

Glaube und Kirche 1/2010 Fo
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KU: Pane doktore, dovolte provokativní otázku: 
Má smysl vyzývat evropské katolíky k prosazování 
katolické sociální etiky do života společnosti, když 
většina obyvatelstva je víře vzdálená? V Německu 
např. pouze 4 procenta občanů se pokládají za „silně 
spojeny s církví“. V naší pluralitní demokratické 
společnosti proto nemůžeme počítat s tím, že křesťa-
né v ní získají nějaké rozhodující pozice. 

RH: „Před koncem 19. stol. zveřejnil významný 

ruský filozof Vladimir Solovjev fascinující Krátké 
vyprávění o Antikristu. Ten nemá na první pohled 

žádné negativní rysy. Vystupuje naopak jako velký 

humanista, který chce řešit palčivé lidské problé-

my. Cestou k tomu má být jednota všech velkých 

‚hodnot‘ naší moderní kultury: pacifismu, ekolo-

gie, ekumeny – tím neustále jeho ústa přetékají. 

S tím souvisí i jednota všech náboženství, křesťané 

mají vytvořit společnou víru s buddhisty, hinduisty, 

muslimy atd. To vše se má dít pod hlavičkou de-

mokracie a lidských práv.

Křesťané ale protestují. Nelíbí se jim, že křesťan-

ství se utápí v moři jiných kultů. Antikrist se jich 

ptá: ‚A čeho si, vy podivíni, na tom vašem křesťan-

ství tolik ceníte?‘ Starý kněz mu odpovídá: ‚Kristus 

sám je pro nás to nejdražší na křesťanství.‘ Toto 

vyznání je směrodatné i pro naši angažovanost. 

Nejde o ‚křesťanské pozice ve společnosti‘, jde 

o Krista. On je druhou osobou Nejsvětější Trojice, 

Spasitelem na Golgotě a Pánem dějin, který opět 

přijde soudit živé i mrtvé. Když my chceme pře-

tvořit náš život i život společnosti ve smyslu křes-

ťanských sociálních hodnot, nemůžeme ignorovat 

jeho osobu, nelze to dělat bez něho.“

KU: To ovšem je spojeno s myšlenkou ‚sociál-
ního království Kristova‘, která se v práci vašeho 
institutu ozývá. Neodpovídá tato idea ‚Kristova 
království‘ spíše středověkému chápání? Nezní to 
uším současného člověka cize? Nebylo by lepší 
mluvit pouze o aktuálních sociálních problémech 
dnešních lidí, aniž byste mluvili zároveň o Ježíši 
Kristu?

RH: „ ‚Království Kristovo‘ není žádným vy-

nálezem středověku, ale zkušeností prvotní círk-

ve. Sv. Jan nazývá v Apokalypse Ježíše ‚Pánem 

pánů a Králem králů‘ (Zj 17,14). Samozřejmě 

Kristovo království je jiného druhu než světská 

vláda. Pojem sociálního království Ježíše Krista 

pochází od papeže Pia XI., jenž ve své encyklice 

Quas Primas r. 1925 vyvrací mylný názor, že se 

jedná o pouhou metaforu.

Kristova vláda je reálná v každé době včetně 

dnešní. Zahrnuje život jednotlivce i rodiny, spo-

lečenské vztahy, politická grémia a vůbec celou 

pozemskou existenci lidstva. Úctu Krista Krále 

postavil Pius XI. proti ideologii laicismu, která 

usiluje o nastolení jiného království, než je králov-

ství Kristovo. Jenže tento pokus se dostal do slepé 

uličky a přináší ‚všude hořké plody‘, jak už tenkrát 

Pius XI. konstatoval.“

KU: Jak to chcete konkrétně uskutečnit?
RH: „Náš institut poukazuje na nešvary v so-

ciální oblasti: korupci, okrádání, finanční podvo-

dy, vykořisťování, sociální nespravedlnost atd. To 

všechno odporuje požadavkům Kristova království. 

Proto když my mluvíme o těchto zlořádech a vo-

láme po změně podle přirozeného mravního řádu, 

nikdy neopomeneme zdůraznit, že toto je v duchu 

Kristově, že on tuto nápravu vyžaduje, protože chce 

být nejenom vládcem v nebi, ale také na zemi – 

a to nejprve v lidském srdci. Podřídit se jeho vládě 

znamená proto u jednotlivce přijmout jeho mravní 

požadavky, jak je známe z Písma sv. a z nauky círk-

ve ve všech rovinách včetně té sociální. Čím více 

jednotlivců se Kristovu království podřídí, tím větší 

bude i šance na prosazení těchto hodnot ve společ-

nosti, čili na realizaci Kristova království nejenom 

v lidském srdci a v rodinách, ale i ve společnosti, 

v kultuře, v politice aj.“ 

KU: Pane doktore, děkujeme za rozhovor.

Kirchliche Umschau 1/2010, 
volný překlad -kb-

Jde o víru, ne o křesťanské pozice
Dr. Rafael Hüntelmann je ředitelem německého katolického institutu pod názvem „Civitas“. Ten si 

stanovil jako svůj přednostní úkol prosazovat katolickou sociální nauku do života společnosti, na prvém 
místě sociální spravedlnost. Že to není lehké, dokazuje následující rozhovor redakce časopisu „Kirchliche 
Umschau“ s ním:
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Bylo to ve 30. letech 20. stol. v Sovětském svazu. 

Komunistický tyran Stalin nařídil „zúčtovat“ s venkov-

ským obyvatelstvem „nebezpečných“ národů evropské části 

Ruska. Desítky obcí na západě Sovětského svazu potkal 

stejný osud jako české Lidice za protektorátu: Celé rodiny 

byly naloženy do nákladních aut a v lese postříleny. Jiné 

vesnice měly alespoň to „štěstí“, že jejich rolníci s rodina-

mi byli „pouze“ deportováni za Ural. Jednalo se o Poláky, 

Litevce, Bělorusy, Ukrajince, povolžské Němce, krymské 

Tatary aj. Poláci a část Ukrajinců, Bělorusů a Němců byli 

katolického vyznání. Transporty v dobytčích vagonech 

byly strašlivé, mnoho lidí, zvláště staří a malé děti, cestu 

nepřežilo. Účastnicí tohoto transportu byla i matka řeholní 

sestry Anastasie Blumové, která, dnes žijící v Německu, 

na základě jejich vzpomínek vypráví:

„Během 24 hodin byli všichni nacpáni do dobytčáků, 

mezi nimi i má matka, tehdy čtrnáctiletá, s rodiči a souro-

zenci. Směr Kazachstán, to znamenalo několik tisíc kilo-

metrů. Nesměli si vzít s sebou vůbec nic, absolutně žádné 

zavazadlo a také žádné peníze. Cesta trvala přes týden. 

Nedávali jim téměř vůbec jíst, jenom párkrát za den spouš-

těli otvorem ve střeše ve špinavém kýblu trochu chleba 

a v tomtéž kýblu potom vytahovali exkrementy. Někteří 

cestu nepřežili. Konečně vlak zastavil a venku se ozvalo: 

‚Vystupovat!‘ 

Byl podzim, venku fičel ledový vítr, padal sníh s deštěm. 

Celé rodiny s deseti i více dětmi se octly najednou opuštěny 

uprostřed stepi. Všichni začali žalostně plakat. Tu se náhle 

ujal slova starý, hluboce věřící muž: ‚Děti! Tak dlouho jsme 

přijímali od milého Pána Boha vděčně mnoho dobrého. 

Přijměme se stejnou vděčností i to zlé. A aby dobrý Bůh 

slyšel, že mu opravdu děkujeme, zazpívejme mu společně 

chvalozpěv.‘ Ze stovek úst se tak v mrazivé stepi rozezněl 

zpěv chvály a díků Hospodinu. 

Mladší muži, kteří ještě měli zbytek sil, postavili z hlíny 

a kamení provizorní obydlí a dali tam trochu slámy, aby 

alespoň děti měly kam ulehnout. Tak žili dlouhé týdny. 

Jejich potravou byla nahodile ulovená zvěř a nějaká stepní 

vegetace. Nedostatek hygieny vyvolal epidemii tyfu, na niž 

mnozí zemřeli. I mí prarodiče onemocněli, má matka se 

sourozenci klečeli u jejich provizorního slaměného lůžka 

Bylo to ve 30. letech 20. stol. v Sovětském svazu.

omunistický tyran Stalin nařídil zúčtovat“ s venkov-

Dobrodružství víry Dobrodružství víry 

z Kazachstánuz Kazachstánu

a modlili se za uzdravení. Všemohoucí 

Bůh je vyslyšel. Dědeček s babičkou pře-

žili.“

Deportovaní si nakonec po všech stras-

tech založili kolchoz a postavili domky. 

Matka sestry Anastasie dospěla, provdala 

se a založila rodinu. Jen jedno jim scháze-

lo: katoličtí kněží. V Sovětském svazu jich 

byla většina buď povražděna, nebo odeslá-

na do koncentračních táborů. Až r. 1961 

se rodina sestry Anastasie poprvé setkala 

s katolickým knězem. Byl to Otec Aleksij 

Sarytskij, jehož r. 2001 papež Jan Pavel II. 

při své návštěvě Ukrajiny prohlásil blaho-

slaveným.

Otec Sarytskij byl Ukrajinec. Narodil se 

r. 1912 v Bilči u Lvova v rodině řeckoka-

tolického jáhna. R. 1936 přijal v katedrále 

sv. Jiří ve Lvově kněžské svěcení. Lvov 

a celá západní Ukrajina patřily tenkrát 

Polsku. Když v září r. 1939 se o polské 

území nacistické Německo a komunistic-

ké Rusko „bratrsky“ rozdělily, octl se Otec 

Aleksij pod sovětskou mocí. R. 1946 byla 

řeckokatolická církev v Sovětském svazu 

P. Aleksij Sarytskij
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zakázána a její duchovní dostali na výběr: 

buď přestup k pravoslaví, nebo koncentrák. 

Většina zvolila to druhé – Otec Aleksij byl 

mezi nimi. Úřady mu nabízely úřad bis-

kupa, když se stane pravoslavným, on ale 

odpověděl: „Zřeknout se papeže znamená 

zradit evangelium.“  Z lágru vyšel po os-

miletém věznění teprve díky Chruščovově 

amnestii r. 1956. 

K práci duchovního se ale vrátit nesměl. 

Byl mu přikázán pobyt v Kazachstánu, 

kde pracoval jako pomocný dělník. Přitom 

tajně pečoval o katolické věřící obojího 

ritu, pocházející převážně z rodin depor-

tovaných ve 30. letech. Sloužil v sou-

kromých bytech mše sv. v byzantském 

i latinském obřadu, zpovídal, křtil, se-

zdával, zaopatřoval, vyučoval katechismus 

– a neváhal jezdit kvůli tomu i tisíc ki-

lometrů daleko. Ještě ve vězení se setkal 

s metropolitou řeckokatolické církve kar-

dinálem Josipem Slipým, který ho tajně 

jmenoval apoštolským administrátorem 

Kazachstánu a Sibiře. Přitom dobře věděl, 

že při prozrazení půjde znovu na dlouhá 

léta do kriminálu. 

To se také stalo. Byl zatčen r. 1962 za bí-

lého dne na ulici kazachstánského hlavního 

města Karagandy a odvezen do obávaného 

koncentračního tábora Dolinka. Tam o rok 

později zemřel, údajně při operaci. Jenže 

vězni věděli jedno: Kdo musel na operaci, 

šel na jistou smrt.

Na bl. Otce Sarytského vzpomíná 

i současný biskup z Karagandy mons. 

Athanasius Schneider, pocházející z ro-

diny deportovaných povolžských Němců 

katolického vyznání. Narodil se r. 1961. 

I když se s Otcem Sarytským osobně se-

tkal pouze jednou jako jednoroční batole, 

přesto právě jemu vděčí za své povolání 

ke kněžství. 

Říká mj.: „Stal se zpovědníkem mé 

matky. Ta o něm vyprávěla: ‚Byl tak dobrý 

a mírný. Měl velké pochopení pro lidské 

slabosti.‘ I můj otec patřil k jeho obdivo-

vatelům a později nám vyprávěl: ‚Mám to 

všechno dosud před očima. Baráky přepl-

něné lidmi, kde se nedalo dýchat. Otec Aleksij tam zpoví-

dal, byl tam zástup asi tisícovky osob, které již mnoho let 

nebyly u zpovědi, protože se nesetkaly s žádným knězem. 

Otec Aleksij byl nevyspalý a hladový, již kolik dní nic 

nejedl. Řekli jsme mu: ‚Otče, snězte přece něco!‘ On ale 

odpověděl: ‚Nemohu. Každou chvíli tady může vpadnout 

policie a zatknou mne. Proto musím maximálně využít 

času. Jak by k tomu přišli ti lidé, když by zůstali bez svá-

tosti pokání?‘

Jednou, tak mi vyprávěli rodiče, sloužil u nás v pokoji 

Otec Sarytskij mši svatou. Náhle jedna žena řekla: ‚Policie! 

Už obklíčila celý dům!‘ Má matka naštěstí věděla o tajném 

východě pod sklepem, který ústil na silnici. To mnoho ne-

znamenalo, neboť bylo jen otázkou času, kdy se policie ob-

jeví i tady. Pro moje rodiče by to znamenalo koncentrační 

tábor, pro nás, jejich děti, sirotčinec. Ale Boží Prozřetelnost 

nás zachránila. Projížděl tudy náklaďák, matce se podařilo 

stopnout ho. Řidič, vstřícný a přátelský Rus, nás ochot-

ně zavezl na nádraží. Tam si Otec Alexij koupil jízdenku 

a ztratil se v davu.“

Statečnost Otce Aleksije, jeho apoštolské nasazení až 

do krajnosti a nakonec mučednická smrt probudily u ma-

lého Athanasia, který se o tom dozvídal od rodičů, kněž-

ské povolání. „Krev mučedníků je semenem křesťanů“ – 

tak psal ve 2. stol. Tertullian. To lze parafrázovat i jinak: 

Mučednictví kněží je semeništěm kněžských povolání. 

Blahoslavený Aleksiji Sarytskij, oroduj za nás! 

podle „Triumph des Herzens“ 4/2006 redakce

Otec Aleksij na návštěvě u jedné německé rodiny 
v Kazachstánu. Tajně udělil první svaté přijímání jejich dceři.
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EUCHARISTIEEUCHARISTIE
Svátost eucharistie je středem a srdcem veške-

ré liturgie Kristovy církve. V ní se naplňuje den 

za dnem po celém světě příkaz, který dal Ježíš 

apoštolům v noci předtím, než trpěl. Řekl jim: 

„Konejte to na mou památku.“ Naše mše svatá 

tedy má kořeny v památce na Ježíšovu poslední 

večeři, v posvátné tradici, jak svědčí svatý Pavel:

„Co jsem od Pána přijal, v tom jsem vás také 

vyučil: Pán Ježíš právě tu noc, kdy byl zrazen, 

vzal chléb, vzdal díky, rozlámal ho a řekl: ‚Toto je 

moje tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou 

památku.‘ Podobně vzal po večeři i kalich a řekl: 

‚Tento kalich je nová smlouva, potvrzená mou 

krví. Kdykoli z něho budete pít, čiňte to na mou 

památku.‘“ (1. list Korinťanům 11,23-25).

Církev – každá jednotlivá křesťanská obec – 

slaví eucharistii jako chválu a díkůčinění, jako spo-

lečenství podílející se na posvátném pokrmu a také 

jako společenství povinované k oběti Ježíše Krista. 

Tím tedy dělá víc, než že jen uchovává živou pa-

mátku toho, co Bůh pro nás vykonal skrze Ježíše 

Krista. Ve mši se Kristus sám plně zpřítomňuje. 

A my, když se podílíme na tomto posvát ném pokr-

mu, také se stáváme plně křesťany.

Budeme-li navzájem lámat chléb, navzájem se 

dělit, přijímat jeden od druhého, navzájem si na-

slouchat, přicházet blíž k sobě, jeden před druhým 

se skloníme, podáme si navzájem ruku, navzájem 

se obejmeme – tak budeme dělat to, co dělal on. ●

PPoPoPoo ddzdzdzdrararavvv JJJeJeJežížížížížíšišišišiši vv veee svsvsváátátátátososos ititititi oo olltltltltářářářářá íníníní

Nejmilejší Ježíši, Ty jsi zde.

V modlitbě klečím před Tebou.

Shlédni na mne a požehnej mi!

Chci Tě z celého srdce milovat!

SvSv.Sv. PaPa Paschschschalialialis Bs Bs Baylaylayly ononon

Jak bl. Angela 

z Foligna viděla Pána 

při proměňování

Známá mystička 13. stol., františkánka 
bl. Angela z Foligna, nazývaná pro své boha-
té  duchovní zážitky „učitelkou teologů“, mívala 
v okamžiku proměňování při mši sv. vidění Pána 
Ježíše ve sv. hostii. Píše o tom mj.:

 „...Když kněz pozvedl sv. hostii, promluvil 

ke mně Bůh: Podívej se, veškerá moc je nyní 

přítomná na oltáři. Uviděla jsem tam Pána. Jeho 

tvář mne naplnila radostí, na kterou nikdy neza-

pomenu.

Jindy zase jsem v proměněné hostii uviděla 

Ježíše jako dítě. Bylo to ale vznešené dítě s krá-

lovským žezlem v ruce. Když kněz položil hostii 

zpátky na oltář, pocítila jsem bolest v srdci, tak 

to bylo krásné.

Potom opět při mši sv. mne při zpěvu Svatý, 
svatý, svatý Pán... uchvátilo veliké světlo. Když 

kněz pozvedl proměněnou hostii, ukázal se mi 

Pán, tentokrát na kříži ve smrtelném zápase...

Později při jedné mši sv., když lid při pozdviho-

vání sv. hostie klečel, jsem byla duchem unesena. 
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Adorace lásky
V době komunistické perzekuce promluvil ve vi-

dění Pán Ježíš k jedné rumunské řeholnici. Toto 
poselství se setkalo se živým zájmem tehdejší-
ho prefekta Kongregace pro bohoslužbu a svá-
tosti ve Vatikáně kardinála J. R. Knoxe v letech 
1974–1981. Publikujeme zde jeho některé části.

Ježíš v Eucharistii
„Já, Slovo, já, Pravda, nazývám Boha prostřed-

nictvím mého milovaného apoštola Jana slovy nej-

více strhujícími a srozumitelnými: Bůh je láska. 

Proto člověk, který nemiluje, nezná Boha! A na-

opak: Protože láska pochází od Boha, ten, kdo mi-

luje, se narodil z Boha (1 Jan 4,7–8).

V Evangeliu i v Eucharistii stále kladu důraz 

na to, že Otec miluje mne a já miluji Otce. Zároveň 

Eucharistie je nejzřetelnějším důkazem lásky Boha 

k lidem. Chci, abyste i vy mne milovali a skrze 

mne Otce v tomtéž duchu lásky mezi Otcem 

a Synem. Toho, kdo mne miluje v Eucharistii, bude 

milovat i můj nebeský Otec. Pouze tajemství lásky 

ti umožní pochopit a procítit, že Bůh je láska. Jak 

bys mne, nekonečně velikého, mohla milovat tak, 

jak náleží, když tvé srdce je tak malé? Miluj mne 

v Eucharistii mou vlastní láskou. Miluj Otce mým 

Srdcem! ...“

Adorující duše
„Ó, Bože lásky v Eucharistii, miluji tě tvou 

vlastní láskou a skrze tebe miluji Otce! Tak Bůh 

miloval svět, že vydal za nás tebe, svého milova-

ného Syna. Stvořil jsi nás z lásky. Vtělil ses z lásky 

k nám. Ponížil ses a žil s námi z lásky. Dal jsi 

nám Evangelium a celý svůj život z lásky. Nechal 

ses za nás ukřižovat a a zemřel jsi za nás na kříži 

z lásky. V nepochopitelném žáru své lásky ses 

nám dal v Eucharistii, abys uspokojil naši touhu 

po lásce, ale hlavně, abys nás naučil a uschopnil 

milovat Otce, Svatou Trojici, která je věčným stře-

dem a zdrojem lásky. 

Miluji tě, Ježíši v Eucharistii, prolévající krev 

z nekonečné lásky, kterou náš rozum nemůže po-

chopit. Miluji tě tvým vlastním Srdcem. Miluji tě 

Duchem Svatým lásky, Duchem, z něhož vytryskla 

Eucharistie. 

V této lásce se spojuji s neposkvrněným Srdcem 

tvé Matky, rozzářeným nebeským ohněm tvé lásky 

a také s celou církví, tvojí věrnou Snoubenkou, se 

Svatým otcem, se všemi biskupy, kněžími, věřící-

mi, s celým lidstvem a všemi bytostmi schopnými 

lásky. Miluji tě rovněž jménem hříšníků, kteří tě 

nemilují, jménem tvých nepřátel, kteří nenávidí 

tebe i Otce. Miluji tě jménem těch, kteří tě milují. 

Toužím ztratit se ve tvé lásce, aby tě všichni po-

znali a milovali...“

Milujcie sie 5/2009, překl. -kb-

Zjevila se mi Nejsvětější Panna Maria a řekla 

mi: Moje dcero, protože jsi milá mně a mému 

Synovi, tak můj Syn právě k tobě přišel a požeh-

nal ti. Pochopila jsem, že Syn Ježíš Kristus právě 

v tom okamžiku je na oltáři. A Panna Maria 

mi chtěla tuto novou radost sdělit. Skutečně 

jsem pocítila tak nevyslovitelnou radost, jakou 

bych nedokázala popsat. Tu posilovalo ještě, že 

Nejsvětější Panna mi to řekla s takovou pokorou 

a láskou, až jsem se divila, čím jsem si tuto mi-

lost zasloužila...

Díky tomu teď častěji hoří oheň v mé duši. Ale 

tento oheň, který mi uděluje Ježíš pod svátostný-

mi způsobami, je oheň zcela zvláštního druhu. Je 

to mírný oheň lásky. Když je tento oheň v duši, 

potom pravdivě poznávám, že v duši je Bůh. 

Neboť od nikoho jiného to nemůže pocházet...“

Dienst am Glauben 1–3/2009, překl. -am- 
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Obrácení – jak píše Messori v knize „Proč 

věřím“ – se uskutečnilo bez jeho jakékoliv záslu-

hy. Byl to jemu nabídnutý tajemný dar. Mohl ho 

samozřejmě odmítnout, ale kdyby to udělal, byl 

by – jak sám říká – „úplným oslem, který zavírá 

nejen srdce, ale i oči a odmítá to, co je samozřej-

mé...“. Víra v Ježíše Krista se stala pro Messoriho 

tak drahocenným pokladem, že dnes je ochoten 

za ni položit i život. Raději by umřel než by za-

přel Krista.        

Otázka po smyslu smrti 

a Kristova odpověď
Messoriho rodiče byli slušní, ale nevěřící lidé. 

Žili v Turíně, otec byl nejdříve vojákem, potom 

úředníkem. Přesto Vittorio (nar. r. 1941) byl 

u prvního sv. přijímání, neboť i ateisté byli ten-

krát přesvědčeni, že to děti „ochrání před ne-

štěstím“. Navštěvoval prestižní Azegliovo gymná-

zium v centru Turína, poté studoval na univerzitě 

politologii. Aby zaplatil studia, pracoval v noci 

jako telefonista. Ve shodě s formací, kterou získal 

doma i ve škole, byl agnostikem a antiklerikálem. 

Fascinovaly ho spisy francouzského existencialis-

tického filozofa Jeana Paula Sartra, které útočily 

proti katolické víře.

Jednou v létě r. 1964 ho však náhle přepadla 

otázka: Skončí se všechno mojí smrtí? Na to ne-

dostal odpověď ani od svých učitelů, ani od racio-

nalistické ideologie, v níž byl vychován. Vede sku-

V létě r. 1964 proběhla v životě mladého 
italského studenta Vittoria Messoriho radikální 
změna. Hmatatelně zakusil Boží existenci. 
Z agnostika se tak stal jeden z nejznamenitějších 
současných apologetů Katolické církve, proslulý 
spisovatel a novinář, jehož knihy stojí v čele 
světových bestsellerů. 

Z temnoty nevěry 

k setkání s Kristem

tečně smrt do černé propasti nicoty? Tato palčivá 

„velká neznámá“ mu nedopřála klidu. Sám neví, 

jak se to stalo, že jedno odpoledne našel malé, ka-

pesní vydání evangelií, pohozené ve skříni. 

Otevřel a četl: „Pojďte ke mně všichni, kteří se 

lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím...“ (Mt 

11,28). Tehdy se stalo něco mimořádného. Jako 

by mu spadly šupiny z očí. Vzrušeně četl dál – 

a z temnot nevěry zazářilo náhle světlo: Vittorio 
se setkal s Kristem „ve fyzickém, pravdivém 
smyslu: tak silná byla jistota této přítomnosti. 
Slovo se doopravdy stalo pro mne tělem, na-
bídlo mi radost i neklid, velké nadšení i bázeň, 
uspokojení z vyplněné povinnosti i výčitky svě-
domí kvůli mé nevěrnosti...“. Šlo o mystickou 

zkušenost světla Kristovy přítomnosti, které jako 

pramen vytrysklo z evangelií.

Messori zdůrazňuje, že tato jeho zkušenost byla 

absolutně objektivním faktem, ne iluzí nebo do-

konce psychickou chorobou. Bylo to jako tsuna-

mi, které rozbilo na kusy celou jeho dosavadní 
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racionalistickou a materialistickou ideologii. Náhle 

ho naplnila přítomnost Boha, Jehož existenci dosud 

popíral. Navíc s údivem odhalil, že celá pravda zje-

vená Bohem je obsažena v katolické církvi. Pokora 

od té doby byla pro něho životní nutností, neboť 

právě ona znamená poslušnost vůči pravdě o Bohu 

i o člověku. Rozmetala na prach jeho intelektuál-

ní snobismus a způsobila, že se definitivně zřekl 

„volné lásky“ a všech sexuálních kontaktů s děv-

čaty. Stal se praktikujícím katolíkem. Před kon-

verzí mu chyběla disciplína, nyní ale po setkání 

s Kristem si sám stanovil program práce i modli-

teb. Ten byl tak přísný, že by ho nevydržel snad ani 

mnich kartuzián. Mimo jiné denně rozjímal texty 

Písma sv. a studoval katechismus.

Setkání s Pascalem 

a Frossardem
Duchovní i intelektuální život Messoriho po kon-

verzi silně ovlivnil francouzský matematik, filozof 

a mystik Blaise Pascal, který žil v 17. stol. Jeho 

spis „Myšlenky“ pomohl Messorimu lépe pocho-

pit, co se vlastně stalo v jeho životě. Pascal totiž 

měl téměř doslova stejnou mystickou zkušenost se-

tkání s Kristem jako Messori. Úplná duchovní pro-

měna, vnímání „ohně“ Boží přítomnosti a lásky, 

jakož i celá atmosféra byly tytéž u Messoriho 

i u Pascala.

Díky Pascalovi Messori pochopil, že bez Božího 

zjevení nejsme my, lidé, schopni odlišit pravdu 

od lži. Vřele přijal Pascalova slova: „Posledním 

krokem rozumu je uznání Tajemství, které ho pře-

vyšuje.“ Messori právě toto učinil. Otevřel se vůči 

tajemství Boha. Dogmata katolické církve se stala 

pro něho směrovkami na cestě svobody v pozná-

vání Boha. 

Každý logicky myslící člověk, když odmítne 

všechny předsudky, dospěje k závěru, že jsme po-

nořeni do tajemství makro- i mikrokosmu a do ještě 

většího tajemství duchovního světa. Proto je těžko 

pochopitelné, proč tolik lidí se nad tím nezamýšlí. 

Messori píše: „Ať nás nerozesmívají ti, kteří se po-

kládají za moudřejší než věřící, protože nahrazují 

Boha Stvořitele absurdním idolem, jímž by měla 

být Věčná Hmota!“

Jenom věřící člověk si uchovává svobodu při 

hledání pravdy. To je markantně zřejmé u událos-

tí, které přesahují přirozené zákony, čili u zázra-

ků. Když věřící zjistí, že fakta jsou nepopiratelná, 

tak zázrak přijme. Nevěřící ale odmítá jakoukoliv 

možnost zázraku – a tím se uzavírá před uzná-

ním jiného rozměru skutečnosti, nedostupného 

smyslovému poznání. Zázrak se totiž nedá vměst-

nat do jeho ideologického schématu. Tehdy se 

uchyluje k nejrůznějším iracionálním výkladům. 

Není vnitřně svobodný, ale zotročený ateistickým 

dogmatem, který tvrdí, že Bůh určitě neexistuje, 

a proto nemohou být ani zázraky.

Druhou osobností, která po konverzi 

na Messoriho silně zapůsobila, byl André Frossard, 

jediný katolík mezi 40 členy Francouzské aka-

demie věd a osobní přítel papeže Jana Pavla II. 

Napsal knihu o svém obrácení pod názvem „Bůh 

žije, potkal jsem Ho“. Pocházel z ateistické rodiny, 

otec byl zakladatelem Francouzské komunistické 

strany. André koncem 30. let jako mladý, začína-

jící novinář hledal v Paříži svého přítele a přitom 

„náhodou“ vstoupil do kostela, kde právě byla 

vystavena Nejsvětější svátost. Tehdy pocítil, že 

do jeho nitra pronikla jakási tajemná moc, která jej 

osvobodila od ateistické slepoty a zahrnula nad-

přirozenou realitou, vyzařující přímo z Nejsvětější 

svátosti. 

Frossard píše: „S tímto ‚vtrhnutím‘ Boží sku-

tečnosti do života je spojena radost, podobná entu-

ziasmu trosečníka, jehož právě zachránili z oceánu 

před jistou smrtí. Teprve tehdy jsem si uvědomil, 

v jakém blátě jsem žil, a divil se, jak jsem tam 

mohl vůbec dýchat. Zároveň jsem byl obdarován 

novou rodinou, jíž se stala katolická církev.“

Plody obrácení
V této výjimečné době krátce po konverzi, kdy 

Messori zakoušel čerstvou zkušenost osobního se-

tkání s Bohem, se u něho projevovala intenziv-

ní potřeba modlitby – a to beze slov, v radostné 

intimitě, doprovázené často i slzami. Byl to, jak 

píše, „pláč útěchy, údivu a poznání, ale též kajíc-

nosti, výčitek svědomí a lítosti“. Začal denně cho-

dit na mši sv. a odhalil, jak obrovským pokladem 

je Eucharistie, skutečná přítomnost zmrtvýchvsta-

lého Krista. Právě ve svatostáncích katolických 

kostelů je přítomen největší poklad lidstva, náš 

Spasitel Ježíš Kristus, který září mocí svého bož-

ského života a lásky. 
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Co se stalo 
po zmrtvýchvstání 
Pána Ježíše?
Drahé děti, zármutek a bolest všech, kteří měli 

Pána Ježíše rádi, se po zmrtvýchvstání proměnily 

ve velikou radost. Vstal z mrtvých v neděli, proto 

slavíme neděli jako sváteční den.

Hned v tu neděli i v dalších dnech se Pán Ježíš 

setkával s celou řadou lidí. Některá ta setkání jsou 

zapsána v Písmu svatém. Například setkání se 

ženami, které přišly v neděli ráno k jeho hrobu. 

S dvěma učedníky, kteří odcházeli z Jeruzaléma 

plni smutku a beznaděje. Začal s nimi mluvit, 

ale poznat se jim dal až na konci rozhovoru. Oni 

potom řekli plní radosti, že jejich „srdce hořela“ 

při jeho slovech. Setkal se s apoštolem Petrem 

a pak přišel ke všem apoštolům, i přesto že měli 

zamčené dveře ze strachu, aby také nebyli odsou-

zeni jako Pán Ježíš. Apoštol Tomáš v té chvíli mezi 

nimi nebyl. Když se vrátil, nechtěl věřit tomu, že 

Pán Ježíš vstal z mrtvých. Pán Ježíš k nim znovu 

přišel a ukázal Tomášovi rány, které si ponechal 

i po svém zmrtvýchvstání, rány od hřebů a ránu 

od kopí, kterým mu voják probodl srdce.

Setkával se pak i s jinými lidmi, například při-

šel do shromáždění, kde jich bylo víc než pět set. 

Ukazoval se po čtyřicet dnů. Nejčastěji přicházel 

k apoštolům a říkal jim ještě mnoho důležitého 

pro jejich poslání přinášet do celého světa jeho 

lásku. Aby všem zvěstovali jeho slova a činy, aby 

udělovali svátosti a učili lidi žít, tak jak on ukazuje 

a k tomu pomáhá, jak mít v srdci i druhým přinášet 

pravou lásku a radost, i když přijde utrpení, a dojít 

jednou do věčné nebeské radosti.

Po čtyřiceti dnech se s nimi rozloučil a před 

jejich očima vstoupil na nebesa. Kdybyste si v ka-

lendáři spočítali těch čtyřicet dní od letošní veliko-

noční neděle Zmrtvýchvstání Páně, vyšel by vám 

čtvrtek 13. května. Proto na ten připadá slavnost 

Nanebevstoupení Páně.

Pán Ježíš slíbil apoštolům, že jim po svém 

odchodu pošle Ducha Svatého, který jim bude 

dávat moudrost, statečnost, lásku, radost a sílu 

Po svém obrácení chtěl Messori být objektivní, 

a proto nakoupil několik protikatolických knih. 

Tato četba ho ještě více utvrdila v přesvědčení, 

že plnost pravdy se nachází pouze v Evangeliu, 

intepretovaném a prožívaném ve společenství ka-

tolické církve. Poté Messori vyhledal svého ka-

techetu z gymnázia, františkána Otce Berarda. 

Přistoupil u něho ke svátosti smíření. I když vy-

znání hříchů jej bolelo, přineslo mu nakonec ob-

rovskou radost ze zázraku odpuštění. Poznal, jak 

velkým pokladem je sv. zpověď, v níž se zpřítom-

ňuje všemohoucnost Božího Milosrdenství. 

Po skončení studia se Messori stal noviná-

řem, publicistou a obhájcem katolické nauky. 

Dokazoval, že víra v Ježíše Krista je podlože-

na historickými fakty a evangelia podávají věrně 

všechno, co se odehrálo v Ježíšově pozemském 

životě. Historický Ježíš a Kristus víry jsou jedna 

a tatáž osoba. Tvrzení nepřátel církve, že evange-

lia jsou směsí mýtů a legend, postrádají jakékoliv 

opodstatnění. To všechno Messori vyložil ve své 

první knize „Mínění o Ježíši“, která se stala světo-

vým bestsellerem. 

Messori kategoricky odmítá názor, že všechna 

náboženství jsou si rovna. Je podle něho škoda 

ztrácet čas spiritualitou Východu, která může být 

maximálně vzdálenou přípravou k plnosti Zjevení 

v Kristu. Všem, kteří mají averzi ke křesťan-

ství, Messori radí seznámit se s krvavým barbar-

stvím pohanských kultů v Africe nebo v Latinské 

Americe před příchodem Kolumba. Píše: „...jsem 

přesvědčen, že mezi mnohými měl pravdu pouze 

ten Nazareťan, jenž o sobě prohlásil: ‚Já jsem 

Cesta, Pravda a Život.‘ “

Dodnes se Messori denně modlí, účastní mše sv., 

čte a medituje Písmo sv., má rád lidovou zbožnost, 

odpustky, růženec, poutě, úctu k ostatkům světců. 

Miluje zejména mariánskou zbožnost, nadšeně ob-

hajuje zjevení Matky Boží v Lurdech a ve Fatimě. 

Ctí anděly, věří, že Pán dal každému člověku andě-

la strážce. Pochopil, že největším pokladem lidstva 

je katolická církev. Ona je Kristus, který sjedno-

cuje se sebou všechny hříšníky, aby se osvobodili 

z otroctví hříchu, stali se svatými a přišli do nebe. 

Církev je Matkou a Učitelkou, Kristovým Tělem 

zpřítomněným v Eucharistii. 

P. M. Piotrowski TChr, Miłujcie się! 5/2009, 
zkrácený překlad redakce
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i v utrpení a pronásledování. A stále, po všechny 

dny až do konce světa. Po rozloučení jim řekl, aby 

neodcházeli z Jeruzaléma dříve, než na ně po ně-

kolika dnech sestoupí Duch Svatý. Zůstali tedy 

v Jeruzalémě a modlili se s Pannou Marií i dalšími 

věřícími té tehdy ještě malinké Kristovy církve. On 

ji přirovnal k malinkému zrníčku, ze kterého však 

vyroste veliký strom.

Tak uplynulo devět dní. Desátý den (zase to byla 

neděle, letos to bude 23. května) na ně sestoupil 

Duch Svatý. Ozval se hukot, jako když táhne silný 

vítr, a nad hlavami apoštolů se objevily plameny. 

Od té chvíle se apoštolové nebáli ničeho a přivá-

děli k víře v Pána Ježíše stále více lidí z mnoha 

národů.

Hned v ten den Seslání Ducha Svatého jich 

uvěřily v Krista asi tři tisíce a požádaly o křest. 

Už během doby pozemského života apoštolů se 

Kristova církev rozrostla do mnoha zemí. Přesto, 

že věřící byli často pomlouváni a pronásledováni.

Tak to pokračovalo stále dál a pokračuje do-

dnes. Duch Svatý proměňuje lidská srdce a budu-

je Kristovu církev, která stále šíří Boží dary lásky, 

radosti, pokoje a všeho dobra a vede nás k věčné 

spáse. Často za to děkujeme, že nás přivedl do své 

církve. A modleme se i za ostatní lidi, aby také našli 

cestu k ní. Vždyť i oni jsou naši bratři a sestry.

Apoštolové byli při seslání Ducha Svatého shro-

mážděni k modlitbám spolu s Marií. Ona se při-

mlouvala za ně a za celou církev. A tak to dělá stále. 

Má nás všechny velice ráda jako své děti. U ní 

vždycky najdeme nejmocnější přímluvu u Boha, 

pomoc ve všem, mateřskou lásku, pokoj srdce 

a radost i v těžkých chvílích. Proto ji nazýváme 

mnoha krásnými slovy, jako například „Uzdravení 

nemocných“, „Útočiště hříšníků“, „Matka milosr-

denství“, „Těšitelka zarmoucených“, „Pomocnice 

křesťanů“, „Brána nebeská“. Často na Pannu Marii 

vzpomínejme s vděčností, s láskou, s důvěrou.

Máme teď „rok kněží“. Modleme se, abyste 

mnozí z vás, chlapci, měli v srdci touhu stát se kně-

zem, a z vás, dívky, touhu po zasvěceném životě 

v řeholním nebo jiném společenství.

Spolu s vámi se za to modlí a mnoho nejkrásněj-

ších darů Ducha Svatého vám všem přeje

Váš P. Bohumil Kolář
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Těhotenství zvládla Míla velmi dobře. Miminko v bříšku 

rostlo a pravidelné ozvy i všestranné pohyby dokazovaly, že 

děťátko se má čile k světu. Také zkušený gynekolog byl spoko-

jený. Ultrazvukové vyšetření se před třiceti lety ještě nedělalo 

– o to důležitější byl pohmat lékaře.

Termín porodu se blížil, mladí manželé se na narození mi-

minka moc těšili a modlili se, aby to dobře dopadlo. Konečně 

nastala chvíle, kdy Jenda odvážel Mílu do porodnice. Sněžilo, 

tvořily se závěje, cesta byla nebezpečná. Nastávající maminka 

se téměř nepřetržitě modlila: „Svatý Kryštofe, prosíme tě, po-

máhej nám. Veď nás, ať dobře dojedeme.“

Po osmé hodině ranní zaparkovalo auto před nemocnicí. 

Jenda pomohl své manželce vystoupit z vozu a doprovodil ji 

na porodní oddělení. Stále zamilovaní manželé se těžko louči-

li – vždyť nebudou poprvé od svatby spolu. Mílu pak zavolala 

sestra hned do ordinace a Jenda čekal na zprávu v čekárně.

Lékař přivítal prvorodičku a pochválil ji: „Tak už jsme tady, 

výborně! A přesně podle termínu.“

Při prohlídce se však zachmuřil. Zprvu si cosi zabrblal pro 

sebe, ale pak poznamenal nahlas: „Cosi se mi nezdá.“

Míla se hned zeptala: „Něco se stalo?“

„Ne, miminko je naprosto v pořádku. Jde o to, aby se dobře 

narodilo.“

„Nechápu.“

„Nelíbí se mi jeho poloha.“

„Ale vždyť jste minule říkal, že už polohu nemění.“

Říkal, říkal..., ale teď říkám tohle. Zajděte si na rentgen.“

„Je to vážné?“

„Vážné by to bylo, kdybyste začala rodit. Takhle máme 

ještě čas.“

Poněvadž Jenda vytrval v čekárně, mohl svou manželku 

na rentgen doprovodit. Spolu se tam pak dozvěděli, že jejich 

malinké v břichu sedí s rozpaženýma ručkama. Lékař jim vy-

světlil: „Při porodu by se zakleslo a nemohlo by ven.“

„Co budeme dělat?“

„Připravíme se na operaci.“

Za tři hodiny poprvé na tomto světě zaplakal  prvorozený Josef, 

jak se dopředu manželé na jeho jménu domluvili. Za deset dnů si 

je tatínek odvezl domů – šťastný a odhodlaný se vším pomáhat.

Zpráva o narození Josífka se rozší-

řila mezi příbuzné. Dorazila i na faru 

k otci Bohumilovi. Pokýval spokojeně 

hlavou, ale utrousil: „Konečně! Bráni-

li se tomu dlouho. Doufám, že nezůsta-

ne u jednoho.“

Ale protože další přírůstek nenásle-

doval, utvrdil se kněz v přesvědčení, 

že Jenda s Mílou další dítě nechtějí. 

Také jim to dal najevo, když ho šťast-

ná rodinka navštívila. Přivítal je sice 

srdečně, ale neodpustil si poznámku: 

„Jedno dítě se těžko vychovává. Rodiče 

kolem něho skáčou. Samé ťu, ťu, muťu. 

Zbožňovaný tvoreček.“

„Máte pravdu,“ odpověděl synovec, 

„snažíme se, abychom to takto nedělali.“ 

Jinak horlivý a velmi dobrý kněz 

v hodnocení Jendy a Míly pochybil. 

Rozhodl se dát jim to viditelně naje-

vo, a tak je obrátit. Při jedné rodinné 

slavnosti chválil přítomné rodiny s více 

dětmi. K Jednovi a Míle se choval od-

měřeně. Při loučení pak všem dětem 

udělal křížek na čelo, Josífka přitom vy-

nechal. Snad ho k tomu vyprovokovalo 

i to, že velmi nadaného jednoročního 

chlapce všichni příbuzní obdivovali.

Jendu a Mílu to velmi mrzelo. Jako 

ostatní členové rodiny měli kněze rádi 

a nechápali, proč se k nim tak chová. 

Poznali to zanedlouho. Jenda pomáhal 

příbuzným na stavbě. Ruku k dílu při-

ložil i otec Bohumil. Při práci si chla-

pi leccos spíše řeknou. A tak došlo 

na téma, jak to dělat, když už nechtějí 

rodiče mít další děti. Otec Bohumil se 

přímo Josefa mezi čtyřma očima zeptal: 

„A jak to děláte vy?“

Podaná ruka
2. část – pokračování svědectví z minulého čísla

Manželé Míla s Jendou toužili hned po svatbě, aby mohli přivítat mezi sebou děťátko. Jejich čekání se 
však prodloužilo na tři roky, ve kterých museli osvědčit nejenom trpělivost, ale především důvěru v Boha. 
Teprve až se zcela odevzdali nebeskému Otci a nevyžadovali řešení podle svých záměrů, začal v těle mladé 
ženy klíčit nový život.
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„Kohopak vyhlížíte?“ zeptala se ho sestra.

„Jo...síf ... ka.“

„Dočkáte se. Přijede. V neděli přijede.

„To... je... dob... ře.“

Jenda s rodinou v neděli přijíždí navštívit nemocného strý-

ce. V té době už mají tři děti. Josífek má pět roků, Lukáš má 

tři a Terezka dva. Sestra jim však sděluje: „Otec Bohumil už 

jenom leží a nemluví.“

„A slyší?“ ptá se Jenda.

„Nevíme, ale nereaguje. Když se ho něco zeptáme, tak 

na to nic neřekne.“

„Přijeli jsme pozdě...“

„Je dobře, že jste přijeli. Stále se po vás ptal. Chtěl se 

s vámi rozloučit. Běžte za ním.“

Mladší děti zůstávají v péči sester. Do pokoje nemocného 

vstupují rozechvělí rodiče s Josífkem. Čekají stísněné ticho, 

ale kolem lůžka umírajícího se hlasitě mluví. Jedna ze žen 

tam ostatním sděluje: „Peřiny si vezmu já. Bohoušek mi je 

slíbil.“

Ostatní se na ni vyděšeně dívají. Ona žena si to však vy-

světluje, že s ní rodina nesouhlasí. Proto znovu oznamuje: 

„Bohoušek mi říkal: ,Až umřu, tak si vezmi  peřiny.‘“

„Psst!“ nabádá ke klidu knězův bratr.

Všichni to respektují a uvolňují místo pro Jendovu rodinu. 

Josífka strkají rodiče před sebou, takže se dostává k nehyb-

né ruce umírajícího. Maminka ho nabádá: „Vezmi strýčka 

za ruku.“

Josífek poslouchá a vkládá svou ručku do pootevřené dlaně 

pacienta. 

„Zazpívej!“ nabádá ho dál maminka.

Chlapec se rozhlédne kolem sebe, a když na přítomných li-

dech vidí, že čekají na jeho zpěv, ohlédne se na tatínka, který 

ho povzbuzuje: „Zazpívej!“ 

Josífek se nadechne a čistým hlasem zpívá: „Nastokrát buď 

pozdravena...“

Když zazpívá dvě sloky, otočí se a vyběhne ven. Maminka 

běží za ním. Chlapec vyběhl  po několika schodech na pode-

stu k oknu a tam pláče.

Maminka ho tiskne k sobě a ptá se: „Co se ti stalo?“

„On mi stiskl ruku!“ odpovídá Josífek a tulí se k mamince.

„Rozloučil se s námi,“ vysvětluje rozechvělá žena, „nepři-

šli jsme tedy pozdě.“

Teprve později, až o všem přemítala s manželem, jí došlo, 

že Bůh takto dopřál umírajícímu knězi se nejenom s nimi roz-

loučit, ale i odprosit, usmířit se před cestou k Pánu, aby tam 

u něho mohl v pokoji slavit nebeskou liturgii.

Josef Janšta

„Otče,“ odpověděl Josef upřímně, 

„my máme opačné starosti, abychom 

děti měli.“

Kněz se lekl. Copak jsem se mýlil? 

Podezíral jsem je z něčeho, co není 

pravda? Překvapení nezastíral ani nave-

nek, proto se zeptal: „Opravdu?“

„Je to tak. O Josífka jsme museli bo-

jovat tři roky. O další dítě se budeme 

muset prát taky.“

„To jsem netušil,“ stačil kněz odpo-

vědět, ale na víc se nezmohl.

V hlavě mu vířily všechny vzpomínky 

na Jendovu rodinu. Do srdce mu bušily 

výčitky. Cítil, že by se měl omluvit, vy-

světlit své počínání. K tomu se neodhod-

lal. Ale změnu pocítili manželé při louče-

ní, kdy velmi vroucně Josífkovi žehnal. 

Přitom ho poprvé chválil, jak umí hezky 

zpívat a že je přitom hodný.

Odložená omluva zůstala na dně svě-

domí jako výčitka. Práce a pastorač-

ní starosti ji umlčely. Navíc v živo-

tě otce Bohumila se smrákalo k velké 

zkoušce – onemocněl rakovinou. Jenda 

s Mílou se lekli, když ho po čase spat-

řili. Bledý a vystrašený je srdečně vítal 

a toužil po útěše, že to přebolí a bude 

zase lépe.

Ale nebylo. Po operaci následova-

la dlouhá léčba, leč neúspěšná. Kněz 

ztrácel postupně síly, až musel odejít 

z farnosti. Odstěhoval se do kněžského 

domova, kde bylo o něho dobře posta-

ráno.  Zde však také vypluly na po-

vrch nevyřešené problémy. Myslel 

přitom na Jendovu rodinu a přede-

vším na Josífka. Vybavovaly se mu 

s neúprosnou pravidelností zklamané 

Josífkovy oči, když mu odepřel  požeh-

nání. Ano, musím se mu a celé rodině 

omluvit, potřebuji jejich odpuštění.

Otec Bohumil vzkázal Jendovi 

a Míle, že s nimi chce mluvit. A pak 

čekal, až se otevřou dveře. Věděl, že 

bydlí daleko, ale přesto čekal. Už 

jenom ležel, přesto měl často upřeny 

oči ke dveřím.
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Před necelými šesti lety jsem na těchto strán-

kách vděčně děkoval Panně Marii za vyslyšení 

proseb o dar zdraví pro očekávanou třetí vnučku 

v synově rodině. Vyjádřil jsem také přání, aby 

prokázaná pomoc Matky Boží Svatohostýnské, 

ochránkyně mého rodného kraje, byla pro mé po-

tomky posilou na cestě k víře. Se stejnou vděčností 

proto děkuji dnes Svaté Panně za dar víry, kterého 

se jistě na Její přímluvu dostalo mé milé snaše. 

Po absolvování katechumenátu pod vedením sestry 

Ludmily z Apoštolátu sester sv. Františka v praž-

ských Dejvicích přijala o letošních Velikonocích  

svátost křtu v kostele sv. Matěje, dlouholetém 

působišti našeho nezapomenutelného duchovního 

otce Mons. Jana Machače. 

MUDr. František Neradilek, Praha

Ve 19 letech jsem v důsledku svých hříchů ztra-

tila víru. Pak jsem 8 let žila tak, jako by Bůh vůbec 

neexistoval, a svůj spirituální rozměr jsem hledala 

všude možně, jen ne v církvi. Když jsem nakonec 

došla tak daleko, že jsem pro sebe již neviděla žád-

nou záchranu, začala jsem se modlit k Matce Boží, 

kterou jsem dříve urážela. Nevěřila jsem v Ježíše, 

pochybovala o Bohu Otci, ale paradoxně blízká mi 

byla Maria. V roce 2005 jsem zcela náhodou – lid-

sky řečeno – začala nosit medailku Panny Marie. 

Od té doby se můj život začal měnit.

Přečetla jsem si Dějiny duše a zatoužila jsem po 

víře. Maria mě vedla stále blíže k Bohu. V den smrti 

papeže Jana Pavla II. jsem v jediném okamžiku uvě-

řila. Maria mě zachránila. Její mateřská láska zvítě-

zila. Zjistila jsem, že Neposkvrněná mě nikdy neo-

pustila a od nejmladších let bděla nade mnou.

Stala jsem se šťastnou manželkou a matkou. 

Roku 2008 jsem prosila Boha o třetí dítě. Bůh mě 

vyslyšel, avšak těhotenství bylo náročné – muse-

la jsem užívat léky na udržení těhotenství a kvůli 

okolnostem mě čekal porod císařským řezem. Po 

celou dobu těhotenství  jsem naši dcerušku svěřo-

vala do ochrany Panny Marie, prosila jsem za dar 

života pro nás obě a za milost křtu pro ni. Císařský 

řez se spojil s komplikacemi, které pokračovaly i 

po porodu, a byla nutná další hospitalizace. Přese 

všechno každá komplikace se v konečném dů-

sledku obracela k dobrému, v čemž jsem shledá-

vala Mariinu mateřskou lásku. Modlilo se za nás 

mnoho lidí. Nyní jsme s dcerou obě zdravé a naše 

rodina se těší novým přírůstkem.

Za mé obrácení a všechny milosti, které ne-

jsem ani schopna vypočítat, vděčím Marii, do jejíž 

ochrany se stále utíkám.

Kateřina Krawczyk, Bielsko-Biała
přeloženo z polského Rycerza Niepokalanej 4/2010

Chtěla bych Ti, Panno Maria, jménem naší rodi-

ny poděkovat za mnoho milostí, které jsme od Tebe 

dostali a neustále dostáváme. Jde především o těžko 

řešitelné životní situace i o pomoc ve zdraví.

Prosím Tě, Maria, nezapomeň na nás hříšníky 

a nadále ochraňuj celou naši rodinu.

Marie H. z Uherského Hradiště

Děkuji Pánu Ježíši, Duchu Svatému, Matce 

Boží, sv. Judovi Tadeáši a všem svatým patronům, 

ke kterým se  s důvěrou vždy obracím, za vysly-

šení prosby v naší rodině. Také díky za narození 

vnučky Janičky.

  Panno Maria, prosím ochraňuj nadále naši ro-

dinu. Děkuji přátelům i „ neznámým“, co se za nás 

modlí a prosí u Trůnu nebeského.

Olga Havlíčková

Chtěli bychom poděkovat ze srdce Pánu Ježíši 

a Panně Marii za ochranu a pomoc během těhoten-

ství a narození zdravého děvčátka.

vděční rodiče D. a M.

Můj příběh se stal velmi dávno. Spadla jsem ze 

stromu a zlomila jsem si  ruku a dva obratle. Ležela 

jsem 3 měsíce v sádrovém lůžku. Za rok na to mě 

ujel žebřík, když jsem ukládala byliny k sušení 

na půdu, a znovu se mi zlomil obratel. Další 4 mě-

síce v kolébce. Je zázrak, že mohu pracovat.

Díky, Panno Maria, za uzdravení a ochranu celé 

naší rodiny.

vaše vděčná čtenářka ze Slovácka Františka

Drazí, ráda bych touto cestou poděkovala 

za uzdravení mojí maminky (87 let). Krvácel jí 



29č.  108 (2/2010) NEPOSKVRNĚNÁ

žaludeční vřed a ztratila polovinu krve. Do nemoc-

nice jsme ji dovezli právě včas. Modlila jsem se 

se zázračnou medailkou, a maminka se zakrátko 

po operaci uzdravila.

Děkujeme, Panno Maria, tobě i tvému Synu 

Ježíši a prosíme tě, aby ses i nadále přimlouvala 

za naše zdraví.

rytířka Neposkvrněné Olga z Kanady

Chtěla bych se zpožděním poděkovat Panně 

Marii a všem svatým za vyslyšení mé prosby a spl-

nit slib, který jsem dala. 

Prosila jsme Pannu Marii, aby mě chránila při 

operaci. I při dost velké komplikaci dopadlo vše 

dobře. Za to děkuji i pánům doktorům a sestřičkám 

v hranické nemocnici za vzornou péči. Prosím,  

Pane Ježíši i Panno Maria, o další ochranu mého 

života i mé rodiny, též prosím o víru a lásku Boží.

vaše čtenářka a ctitelka Panny Marie z Moravy

Před několika lety jsem si našla v tříslech bouli. 

Obvodnímu lékaři se to moc nelíbilo, a tak mě poslal 

na vyšetření. Moc jsem se modlila k Panně Marii, 

aby to nebylo nic vážného. Vyšetření dopadlo dobře. 

Proto děkuji za vyslyšení mé modlitby, za všechny 

ostatní dary a provázení celé naší rodiny.

Děkuji také Pánu Bohu za všechny dary, zvláš-

tě za to, že v dnešní době, kdy je o pracovní místa 

nouze, dcera našla zaměstnání, které ji baví a je 

v něm spokojená. Je to opravdový zázrak, druhá 

dcera má slíbené místo. Také děkuji vám za krásný 

časopis. Ať vám Bůh žehná!

vděčná čtenářka Anna

Je mi 83 let a podrobila jsem se několika opera-

cím. Teď naposledy operaci ruky. Vždy jsem pro-

sila, ať to dobře dopadne a ve zdraví se vrátím. Mé 

prosby byly vždy vyslyšeny.

Proto chci tímto poděkovat Pánu Bohu a Panně 

Marii Neposkvrněné, sv. Terezii od Ježíška 

a sv. Judovi Tadeášovi.

Prosím i nadále o ochranu a přízeň pro moji vel-

kou rodinu.

vděčná čtenářka  Amálie z Bzence

Milá redakce, čas běží a bude to již řada měsíců, 

co nás navštívil Svatý otec. Je škoda, aby všech-

no nadšení naráz opadlo, a tak snad Vás potěším 

malou vzpomínkou.

 S radostí jsem sledovala všechny ty přípravy 

na návštěvu Svatého otce u nás, kolik to bylo práce, 

starostí, ale i radosti, těšení se, očekávání, modli-

teb a proseb, aby vše dobře dopadlo. A pak to při-

šlo, den D, pro nás to bylo 27. 9. 2009 Brno. Tolik 

jsem se těšila, jako malé dítě na slíbenou hračku. 

Co nám Svatý otec přináší? Čím osloví? Uslyším 

a zachytím tu myšlenku – větu, která je pro mě? 

Nepropásnu ji? Nezapomenu ji? Dokážu uchovat 

v srdci po zbytek života? A budeme mít trochu štěs-

tí a pojede Svatý otec blízko našeho sektoru A3? To 

už byla velká troufalost. A jak to dopadlo?

No posuďte sami. Ale ještě jeden zážitek, třeba 

úplně obyčejný, ale neopakovatelný.

To když jsme v to brzké ráno šli a šli po dálnici 

od prvních desítek autobusů v naprosté tmě a dochá-

zeli k letišti, začalo svítat. Slunce se opatrně, ale jistě 

probíralo temnotou noci a muselo zírat, co se děje 

v Brně-Tuřanech, to ještě nevidělo, lidské mraveniš-

tě, stovky a tisíce lidí putující jedním směrem. Proč 

tam jdou? Koho čekají? Na to se musím jít podívat 

i já! A opravdu svítilo a hřálo, jako by i ono bylo zvě-

davo jako já. A očekávání se splnilo, i když...

Mše svatá probíhala v soustředění, zvědavosti, 

tichu a snad mě při promluvě přepadl mikrospánek, 

když tu slyším „Pán Ježíš své přátele nikdy ne-
opustí“. Rázem jsem procitla – to je ono! Ta věta 

je určena všem lidem, ale je moje, je řečena pro mě, 

především pro mě! Proto jsem vážila cestu sem, pro 

tento zážitek stojí všechny svízele, na ty se dávno 

zapomnělo, ale Pán Ježíš své přátele nikdy neopus-

tí bude mi v uších znít, co budu žít. V originále, ne 

z televize, s tím se spokojím, až budu starší.

A ještě něco, Svatý otec projížděl svým papa-

mobilem kolem nás, viděli jsme jej asi ze 3 až 

4 metrů, no, není to splněný sen? Pro mne ano!

s pozdravem Chvála Kristu, čtenářka z Hlučínska

Dále děkují:
Jana Pršálková, Imelda Prašivcová, Anna 

Kadubcová, Helga Jandryščíková

O modlitbu prosí:
Jiřina Petráková, Anna Kadubcová, Jan a Helena, 

Marie Šigutová, Ludmila Grycová, Lukešová, 

E. Blhofová, Marie Průšová, Marie Kolářová.
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USA: Známá fotbalová hvězda Tim Tebow poskytl 

rozhovor televizní stanici CBS. V něm mj. uvedl, že jeho 

matka v době těhotenství byla pod silným tlakem, aby šla 

na potrat. Odolala. Křesťan Tebow je vášnivým obhájcem 

nenarozeného života a vyslovil se v rozhovoru v jeho 

prospěch. Proti zveřejnění tohoto interview se ostře po-

stavily propotratové feministické organizace. Označily to 

za „protiabortivní reklamu“.

Nasz Dziennik 2. 2. 2010

Vatikán: Očekávaná návštěva papeže Benedikta XVI. 

ve Velké Británii se uskuteční ve dnech 16.–19.9. letoš-

ního roku. Během ní Svatý otec s největší pravděpodob-

ností prohlásí blahoslaveným kardinála Johna Henryho 

Newmana.

Nasz Dziennik 2. 2. 2010

Vietnam: Policie ve městě Dong Chiem, kde úřady 

nařídily odstranit z veřejného prostranství kříž, brutálně 

napadla a zbila tři řeholníky – redemptoristy. Násilných 

akcí ze strany státní moci od mohutného protestu katolí-

ků proti odstranění kříže, při němž policie zranila několik 

lidí, nejenom neubývá, ale naopak přibývá.

Nasz Dziennik 2. 2. 2010

Vatikán: Propagace homosexuality v médiích je vel-

kým bludem. Prohlásil to prefekt vatikánské Kongregace 

pro rodinu kardinál Enio Antonelli. Homosexualita zna-

mená podle kardinála „ochuzení společenství, mezilid-

ských vztahů a ohrožení výchovy dětí a mládeže“.

Nasz Dziennik 1. 2. 2010

Vatikán: Podle zveřejněné informace webové stránky 

německého vysílání vatikánského rozhlasu papež Pius 

XII. poslal r. 1943 třem polským biskupům, mezi nimi 

i krakovskému kardinálu Adamu Stefanovi Sapiehovi, 

dopis, v němž ostře odsuzuje perzekuci Katolické církve 

a polského národa na polském území okupovaném na-

cisty. Všichni tři hodnostáři však papeži odpověděli, že 

dopis nemohou zveřejnit, neboť by to znamenalo ještě 

horší pronásledování. Zároveň papeže naléhavě prosili, 

aby z těch samých důvodů veřejně proti nacistickému 

teroru neprotestoval.

kreuz.net 3. 2. 2010

Kuba: Pozitivním znamením naděje pro kubánskou 

Katolickou církev je plánované otevření nového kněžské-

ho semináře v hlavním městě Havaně v létě r. 2010. První 

cihlu stavby tohoto učiliště požehnal papež Jan Pavel II. 

během své návštěvy Kuby v r. 1998.

Źródło 37/2009

Evropská unie: Evropský Výbor pro sociální práva 

Rady Evropy akceptoval školní program sexuální výcho-

vy Chorvatské republiky, která klade přednostní důraz 

na pohlavní zdrženlivost před manželstvím. Výbor roz-

hodl, že tato forma, na jejímž prosazení má velkou záslu-

hu chorvatský episkopát, je ve smyslu Charty sociálních 

práv EU přípustná. 

Źródło 37/2009

USA: Z výzkumu, který provedla mezi americkými 

občany katolická organizace Kolumbovi rytíři, vyplývá, 

že počet Američanů, deklarujících se jako obránci nena-

rozeného života, vzrůstá. 53 procent je přesvědčeno, že 

potrat je pro ženy ponižující, což znamená proti loňské-

mu roku nárůst o 11 procent.

Źródło 39/2009

Velká Británie: Vláda ustoupila od původního návrhu 
antidiskriminačního zákona, podle něhož by Katolická 
církev musela přijímat do seminářů i homosexuály. Tak 
to požadovala ministryně pro otázku rovnosti pohlaví 
Harriet Harmannová. Podle tohoto vládního projektu 
musejí katolické sirotčince vydávat děti do adopce také 
homosexuálním a lesbickým párům. 

Nasz Dziennik 4. 2. 2010

Francie: Ministryně zdravotnictví Roselyne Bache-
lotová nařídila zvýšit o 10 procent odměny lékařům 
za každý provedený potrat. Zároveň bude také vydáno 
více peněz na sexuální výchovu ve školách a žákům roz-
dávána zadarmo antikoncepce. To všechno i přesto, že 
Francie se potýká tak jako jiné evropské země s ekono-
mickou krizí a nedostatkem peněz.

Nasz Dziennik 4. 2. 2010

Itálie: Bývalý prezident italského Senátu Marcello 
Pera ostře kritizoval negativní postoj orgánů EU ke křes-
ťanství. Jako příklad uvedl zamítnutí zmínky o křes-
ťanských kořenech Evropy v návrhu Evropské ústavy 
a nepřipuštění Rocca Butiglioneho k funkci komisa-
ře kvůli jeho záporným stanoviskům k homosexualitě. 
Výsledkem této politiky v duchu multikulturalismu a re-
lativismu jsou vytváření ghett, konflikty a napětí.

Kathnet 4. 2. 2010

OSN: Právník OSN chce pohnat papeže před me-

zinárodní soud. 2. dubna vyzval vysoký právník OSN 

Geoffrey Robertson britskou vládu, aby papeže během 

jeho návštěvy Británie zadržela a postavila ho před 

Mezinárodní trestní tribunál (ICC) za „zločiny proti 

lidskosti“. Mělo by jít o tutéž proceduru jako v přípa-

dě Slobodana Miloševiče. Papež je podle Robertsona 

odpovědný za zneužívání dětí katolickými kněžími. 

Robertson je jedním z pěti vybraných právníků vnitř-

ního soudního systému OSN, který soudí zaměstnance 

OSN pro korupci a špatný management. Jeho článek 

vyšel jak ve Spojených státech, tak v Británii. Zprávu 

o něm přinesla Associated Press. Profesor Hurst Hannum 

ZPRÁVY 
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ZPRÁVY 
z Fletcherovy školy za Tuftově univerzitě sdělil na dotaz 

Katolického institutu pro rodinu a lidská práva (c-fam), 

že Robertsonův návrh není příliš schůdný, protože juris-

dikce ICC platí především pro zločiny spáchané za války. 

Robertson a jemu podobní experti by spíše mohli využít 

princip „univerzální jurisdikce“, takže by národní soudy 

po celém světě mohly zadržet papeže, jakmile vstoupí 

na jejich půdu. Robertson však trvá na tom, že ICC lze 

využít, pokud bude zrušena papežova imunita; to by bylo 

možné na základě toho, že zneužívání bylo „rozsáhlé 

a systematické“, podobně jako u případů dětských vo-

jáků v Sierra Leone a obecně u případů sexuálního zot-

ročování. Jeden z právníků zaměřených na lidská práva 

řekl c/fam, že Robertsonův článek bude asi součástí širší 

kampaně. Robertson se už delší dobu snaží zbavit Svatý 

stolec postavení stálého pozorovatele v OSN.

Res Claritatis, c-fam 9. 4. 2010

Švýcarsko: Konzervativní protestanti oceňují pape-

že. Čestný prezident Mezinárodní konference vyznavač-

ských společenství profesor Peter Beyerhaus ocenil prv-

ních pět let pontifikátu Benedikta XVI. Označil papeže 

za nejvýznamnějšího teologa mezi katolickými vůdci po-

sledního století. Podle Beyerhause není důvod zpochyb-

ňovat papežovo ekumenické zaujetí: během psaní „Ježíše 

Nazaretského“ se radil i s evangelickými teology. Jde mu 

spíše o propojení věřících než o instituční jednotu církví. 

Poslední vlnu protipapežských útoků označil za kampaň 

mířící nejen na papeže, ale na křesťany vůbec. Připomněl 

také, že Benedikt XVI. nadchl miliony mladých lidí.

Res Claritatis, Kathnet 26. 4. 2010

Španělsko: Židovský literát hájí papeže. Španělský ži-

dovský básník a esejista, Jon Juaristi, uveřejnil na veliko-

noční neděli v deníku ABC článek, v němž říká: „Člověk 

nepotřebuje být katolíkem, aby viděl, kam cílí mediální 

kampaň proti Benediktu XVI. a katolické církvi. Tato kam-

paň chce jen prodávat a vytlačit katolíky z veřejného pro-

storu.“ Jde jim o to, aby papež odstoupil. „A přitom je to 

jenom papež a jeho církev, kdo bere téma zneužití vážně.“ 

„Já sám nejsem katolík,“ řekl Juaristi, „ale opakovaně jsem 

vnímal morální formát současného papeže tváří v tvář sou-

časné štvavé kampani.“ „Cílem kampaně nejsou kněží-pe-

derasti ani biskupové, kteří je kryli, ale papež sám. ... On 

se jeví jako morální síla, která stoji proti neschopnosti pro-

gresistů obrátit sebekritiku proti sobě samým.“

Res Claritatis, Kathnet 7. 4. 2010

USA: Vládní zpráva USA: 0,03 % případů pohlavní-

ho zneužití spáchali kněží. Zpráva státního departmentu 
USA o zločinech pohlavního zneužívání v zemi za rok 
2008 uvádí jejich statistiku, podle níž více než 64 % 
těchto zločinů je na dětech spácháno jejich známými, 
příbuznými či přímo rodiči, a tedy v rámci rodinných 

vztahů. Ve školách dochází k 10 % případů z celkového 
počtu pohlavních zneužití. Pokud jde o kněze, připadá 
jim na vrub ve Spojených státech 0,03 %, tj. 3 případy 
z 10 tisíc těchto zločinů.

RaVat 8. 4. 2010

Mons. Migliore v OSN: Ideologie takzvaného gen-

deru získává stále větší vliv na mezinárodní dokumen-

ty a je překážkou pro šíření důstojnosti a práv ženy. 

Poukázal na to stálý pozorovatel Vatikánu při OSN Mons. 

Celestino Migliore. 8. března na 54. zasedání komise pro 

postavení ženy arcibiskup Migliore upozornil, že nejno-

vější oficiální dokumenty OSN používají slovo gender 

namísto výrazu pohlaví. Výraz gender však ředí veške-

rou specifiku i komplementaritu mužů a žen. Představitel 

Apoštolského stolce prohlásil, že tato ideologie je překáž-

kou pro uznání důstojnosti a práv žen. Dokumenty hovoří 

o sexuálních a reprodukčních právech, která míří proti 

počatému životu a jsou společensky škodlivá, a jen zřídka 

kdy připomínají politická, ekonomická a sociální práva 

žen. Velká úmrtnost matek v určitých regionech volá 

po zlepšení tamní zdravotnické péče. Přitom také nelze 

brát na lehkou váhu jejich právo na mateřství. Arcibiskup 

Migliore podotknul, že během 15 let, která uplynula 

od Pekingské konference OSN, bylo dosaženo určitého 

pokroku ve vzdělání žen nebo v boji proti domácímu ná-

silí. Toto pohlaví je však nadále diskriminováno na poli 

výživy, výchovy či zdravotní péče. Dvě třetiny analfabe-

tů tvoří ženy. Roste jejich počet mezi postiženými virem 

HIV v Asii, východní Evropě a Latinské Americe. Tři 

čtvrtiny nakažených představují ženy. Mezinárodní ob-

chod s lidmi se ze 70 % dotýká žen a děvčat především 

za účelem nucené prostituce. Na celém světě jsou ženy 

vystaveny fyzickému, sexuálnímu a psychickému násilí 

a často dochází i k jejich znásilňování v rámci vojenských 

střetů – připomněl vatikánský pozorovatel OSN na zase-

dání v New Yorku.

RaVat, 11. 3. 2010

 USA: Tradiční anglikánská skupina vstupuje do ka-

tolické církve. Anglikánská církev v Americe (ACA), 

americká odnož Tradičního anglikánského společenství 

(TAC), oznámila 3. března, že bude v souladu s nový-

mi vatikánskými směrnicemi usilovat o spojení s ka-

tolickou církví. Biskupové ACA se sešli ve floridském 

Orlandu s místním arcibiskupem Johnem Hepworthem. 

Na této schůzce se rozhodlo o formálním podání žádosti 

o uplatnění pravidel apoštolské konstituce Apostolorum 

Coetibus v USA. TAC zahrnuje asi 20 farností, které už 

vatikánskou nabídku přijaly. Jinak do ní patří čtyři diecé-

ze s asi 100 farnostmi.

LifeSite News, 6. 3. 2010
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RYTÍŘSTVO NEPOSKVRNĚNÉ
Hnutí, jehož členové se snaží o obrácení hříšníků a těch, kdo ještě nepoznali Krista, zvláště o obrácení nepřátel 
Církve, o jednotu křesťanů a o posvěcení všech pod ochranou a prostřednictvím Neposkvrněné. 

PODMÍNKY:
1. Odevzdat se úplně Neposkvrněné. Stát se nástrojem v Jejích mateřských rukou. 
2. Nosit zázračnou medailku. 
3. Zapsat se do knihy Rytířstva v sídle kanonicky ustanoveném. 

PROSTŘEDKY:
1. Denně se modlit střelnou modlitbu k Neposkvrněné: „Ó Maria, bez hříchu počatá, oroduj 

za nás, kteří se k Tobě utíkáme, i za všechny, kteří se k Tobě neutíkají, a zvláště za nepřátele 
Církve svaté a za ty, kdo jsou Ti svěřeni.“

2. Využívat pro Neposkvrněnou všechny morálně dobré prostředky, jaké dovoluje stav, podmínky 
a okolnosti. Nejúčinnější prostředky jsou – modlitba, pokání a svědectví křesťanského života. 

3. Doporučuje se šíření zázračné medailky Neposkvrněné.

* * *  Národní centrum MI, Minoritská 1, 602 00 Brno * * *



FFrantiškánské Setkání 
Mládeže

Mottem setkání bude 

tento rok věta z 2. Listu 

sv. Kláry sv. Anežce 

České: „K velké 

blaženosti v tichém 

následování“ 

a tématem svatost. 

V programu budou: 

společné mše svaté, 

pobožnosti, setkání 

ve skupinách, 

přednášky a koncerty 

křesťanských skupin.

FSM je určeno pro 

mládež ve věku 

od 15 do 35 let.

Závaznou přihlášku 

s uvedením věku a adresy 

pošlete do 20.6.2010 na:

adresu: 

o. Kryštof Skibiński OFMConv, 

Masarykova 39, 746 01 Opava

e-mail: fsm@minorite.cz

mobil: 604 206 623

web: minorite.cz

Po přihlášení • 

dostanete 

podrobnější 

informace

Účastnický poplatek • 

je 400 Kč. 
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Já jsem pastýř dobrý!

Dobrý pastýř za ovce dává svůj život. 

Zloděj přichází, 

jen aby kradl, zabíjel a působil zkázu. 

Já jsem přišel, aby měly život 

a měly ho v hojnosti.
(srv. Jan 10,10–11)




