


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,

blíží se svátek našeho svatého, sv. Maxmiliána Kolbeho. Připomínáme si jeho obrovské nasazení 

pro Boží věc i jeho neobyčejnou lásku k Neposkvrněné. Zvláště pak obdivujeme jeho skutek lásky 

uprostřed pekla osvětimského koncentráku – dobrovolné darování života za jiného odsouzence.

Jak je možné, aby někdo tolik dokázal? Sv. Maxmilián nám odpovídá, že ten, kdo se odevzdá 

Neposkvrněné, rychle se posvětí a dosáhne veliké svatosti. Zde se mnozí naježí a ptají se: Proč se 

odevzdávat Neposkvrněné, copak Pán Ježíš nestačí? Maxmilián vysvětluje: „Bůh Neposkvrněnou 

vysoko vynesl a svěřil Jí velké poslání organicky spojené s celým dílem Vtělení, Vykoupení 

a Posvěcení. Neposkvrněná je spojnicí, která nás pojí s Bohem; je nám jako tvor blízká a jako 

Matka Boží se dotýká Božství. A Bůh touží, aby Král nebyl hledán mimo tento palác, ale v něm, 

v hloubi, v jeho vnitřních komnatách. Aby tedy člověk mohl co nejdokonaleji dosáhnout Boha, 

musí se co nejvíce přiblížit k Marii. Je to jediná cesta k nejsnazší a nejvznešenější svatosti, k nej-

větší oslavě Boží. Maria je jako článek řetězu podřízený jedinému cíli: Trojjedinému Bohu.“ Náš 

světec to udělal a stal milým Bohu i lidem. Ovoce jeho života to potvrzuje.

Milí přátelé Neposkvrněné, chci Vás pozvat na pouť čtenářů Immaculaty na Cvilín u Krnova 
(sobota 14. srpna – viz plakátek na předposlední straně), kde bychom rádi uctili sv. Maxmiliána, 

pozdravili Matku Boží a oslavili Boha. Přijeďte, obětujte obtíže cestování za své rodiny, národ, 

za Evropu, celý svět, aby nám Bůh odpustil hříchy a mezi lidmi vládl mír.
br. Bohdan

První strana obálky: Korunovace Panny Marie, kostel sv. Růžence, Řím. Foto: Lawrence OP.

Úmysly modliteb Rytířstva Neposkvrněné 

Červenec – Aby milost Ducha Svatého otevřela naše srdce, 

jako kdysi tvé, Maria, k poslušnosti Slovu Pánovu. 

Srpen – Aby láska sv. Maxmiliána k Neposkvrněné se rozhořela 

i v našich srdcích.

Září  – Abychom po vzoru Panny Marie – Panny trpící a po vzoru 

svatých mučedníků uměli přijímat Ježíšův kříž jako znamení 

spásy.

Přijeď na Cvilín!
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Opěvuji Tě, Maria

Opěvuji Tě, Maria,

Ty mohutný proude světla.

Opěvuji Tě, Maria,

Ty vysoký, vznešený trůne.

Opěvuji Tě, Maria,

Ty zlatá nádobo, 

 ozdobená ušlechtilými kameny 

  milosrdenství!

 Modlitba křesťanského Východu
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Laudate – Jubilate!
„Bůh poslal svůj ohnivý vůz, aby mne odvezl 

domů,“ řekl Antonín jednoho parného červnové-

ho dne Lukáši Belludimu, který bděl u jeho lůžka. 

Špatně se mu dýchalo, čelo zkrápěl pot. Krev vřela 

v žilách a bolest trýznila každý nerv. Jeho noci 

byly bez spánku, ale ráno s nadějí očekávané mu 

přineslo jen nová muka.

„Za rozbřesku se objevil bílý oblak,“ utěšoval 

Lukáš. „Snad sprchne a bude ti hned líp!“

„V bílém oparu vstoupil Pán na nebesa,“ přemí-

tal si pro sebe nemocný, „snad je to ten, který mě 

k Otci dopraví.“

Bratři rozvěsili na okna mokrá plátna, ale ona 

mohla úmorné výhni jen málo zabránit. Antonín 

zavřel oči. Nadlouho mlčky strnul, až si bratr jej 

střežící myslel, že spí. Pak však se jeho rty pohnuly 

jako při modlitbě. Lukáš zaslechl slova plná tísně:

„Mé dny jako dým se rozplývají
a mé kosti planou žárem.
Nemohu spát a sténám
jak opuštěné ptáče na střeše.
Bože, ty jsi můj Bůh, snažně tě hledám,
má duše po tobě žízní, prahne po tobě mé tělo
jak vyprahlá, žíznivá, bezvodá země.“

Náhle jej zachvátila horkost a šeptal jakási ne-

srozumitelná slova. Po nemilosrdném dni nastou-

pila ještě těžší noc. Příštího rána se spustil koneč-

ně vytoužený déšť. Vedro pominulo a nemocný se 

cítil lépe. Na jeho víčka se snesl na několik hodin 

občerstvující spánek. Když procitl, cítil se podivu-

hodně osvěžen.

„Vyzpovídej mě, bratře!“ zaprosil a trochu po-

okřál. Ještě jednou se vyznal z chyb svého bouřlivého 

mládí, ze svých ctižádostivých plánů, ze své troufalé 

snahy po mučednictví, kterou mu Pán odepřel.

„Hlásal jsem slova, která bušila do duší jako 

údery kladiva,“ přiznával tiše. „Teď mi už nedá-

vají žádnou útěchu. V hněvu jsem se vynášel nad 

hříšníky, přitom jsem měl mnohem větší důvod bít 

se do svých vlastních prsou. Více dobra bych byl 

býval pro království Boží vykonal, kdybych byl 

býval méně odsuzoval a více miloval.“

„I náš Pán upletl bič z provazů a jeho řeč tvrdě 

bila do zatvrzelých!“ těšil Lukáš.

„On byl čistý, bratře, ale já jsem hříšník, který 

vidí třísku v oku svého bližního, ale trám ve vlast-

ním oku ne!“ naříkal Antonín. „Nyní stojím před 

poslední branou svého života a vím, že svět nezdo-

lá přísnost soudce, nýbrž soucit toho, kdo miluje... 

Dělal jsem všechno úplně špatně.“

„Ó můj bratře!“ zvolal Lukáš dojatě. „Jak ne-

spravedlivý jsi vůči sobě samému! I otec, který 

svého syna kárá, to dělá z lásky. Ty sám jsi  řekl: 

Otec drží pevně jednou rukou svého syna, zatím-

co ta druhá ho bije. Drží jej pevně, aby neupadl, 

a plísní, aby se zpupně nedmul pýchou.“

„Myslím ale, že jsem časem tloukl oběma ruka-

ma,“ vzdychl nemocný. „V hodině poslední  nás 

potěší jen drobné skutky dobra, jaké si můžeme 

připomenout, a ne přísnost; poněvadž kolik dobra 

by ve mně zůstalo, kdyby mě Pán soudil bez mi-

losrdenství! Ne, nic, nic bratře! Nic dobrého jsem 

nevykonal!“ 

„Přicházíš  k Bohu s plnou náručí,“ odpověděl 

Lukáš dojatě. „Tvá žeň je bohatá a velká.“ 

„A Ezzelin?“ zalkal Antonín. „Pod krupobitím 

mých slov se sklonil, na chvíli udolán. Ale jen co 

sprška přešla, znovu se namyšleně vzpřímil a byl ještě 

horší než dřív. Snad by jej napravila větší láska!“

„Mezi apoštoly byl jeden, který se ani přes neko-

nečnou lásku Božského Mistra neobrátil.“

„Satan jej ovládl! Věř mi, příteli, naší povinnos-

tí není odsuzovat naše zbloudilé bratry, nýbrž jen 

toho, jenž skrze ně zlo páchá – Lucifera, jehož 

moci jejich ubohá srdce propadla. Byly doby, kdy 

jsem na to pozapomněl. Nezůstává mi nic jiného 

než naděje na Boží milosrdenství.“

„To démon ti chce sebrat odvahu, bratře!“ opáčil 

Lukáš roztřeseně. „Nepochodil u tebe po mnoho, 

mnoho let. Teď přitáhl nad tvé nitro mrak, aby ti 

zaclonil slunce Věčné milosti.“

WILHELM HÜNERMANN

zakončení

Hrdina BožíHrdina Boží svatý Antonín z Padovysvatý Antonín z Padovy
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„Ó ne, ne!“ usmál se Antonín. „Už se mu 

to nikdy nepodaří. Navzdory svým hříchům jdu 

k Pánu s velikou důvěrou.“ 

Hluboce pohnut udělil kněz Lukáš Belludi roz-

hřešení, a když nemocnému podával Tělo Kristovo, 

rozplynuly se mu všechny chmury v duši. Antonín 

se zbavil všeho strachu a už se sám se sebou ne-

přel kvůli svým chybám. Každý tlukot jeho srdce 

vyzváněl stejné slovo: Láska, láska, láska!

Ještě jedenkráte se vzchopil a podepřen bratry se 

přitrmácel ke klášteru klarisek.

„Raduj se se mnou, má sestro!“ zavolal na jeptiš-

ku Helenu Anselmini. „Pán si mě vezme k sobě!“

„Ty mě necháš samotnou?“ vyhrkla s výčitkou 

řeholnice.

„Ne, samotnou ne! Boží láska zůstane navždy 

s tebou. Svátek zrození našeho Pána oslavíme 

spolu v nebi.“

„Cožpak se nebojíš?“ 

„Jdu beze strachu.“ Na bledé tváři kněze kmitl 

úsměv. „Vidíš, sestro, když jsem byl malý, chodí-

val jsem za otcem s tabulkou, abych mu ukázal, co 

jsem napsal. Často bylo všechno plné chyb; poně-

vadž jsem nebyl vždy dobrým žákem. Otec mě ale 

nepotrestal. Ukázal mi mé nedostatky. Pak všech-

no vymazal a řekl: ,Teď jdi a napiš to znovu!‘ Bůh 

není méně milosrdný, než býval můj rodný otec. 

Smazal všechno z mé tabulky, dal mi zase pisátko. 

On sám mi pak vedl ruku, abych se opět nezmýlil. 

Spolu s ním píšu nyní jediné slovo!“

„Jaké slovo, otče?“

„Láska! Láska! Láska! Vše ostatní je smazáno!“ řekl 

Antonín s tváří proměněnou. „S oním slovem na ta-

bulce putuji nyní pln důvěry na zkoušku do nebe.“

Když se Antonín vrátil, byl tak vyčerpán, že si 

myslel, že ještě téhož dne zemře.

„Smím ti dát poslední pomazání?“ zeptal se 

Lukáš Belludi.

„Bůh mi nabalzamoval srdce radostí!“ odpově-

děl nemocný.

„Ale učiň, co je v církvi správné.“

Bratr Lukáš potřel smysly nemocného svatým ole-

jem: jeho oči, které viděly tolik utrpení; jeho uši, 

které slyšely kajícná vyznání hříšníků; jeho ústa, která 

zvěstovala radostné poselství, jeho ruce, které konaly 

zázraky milosrdenství; jeho nohy, které bez oddechu 

putovaly, hledajíce Boha a jeho království.

* * *

Minulo několik dní naplněných tu utrpením, tu 

útěchou. Přišla středa, 11. červen.

„Dnes je svátek svatého Barnabáše,“ prohlásil 

za svítání Antonín. „Byl věrným průvodcem sva-

tého Pavla a o jeho silné rámě se opíral, když se 

nemocen a unaven vlekl horskými průsmyky Taur. 

Bylo by dobře umřít dnes. Světec by mi dozajista 

také podal svou ruku k cestě na nejvyšší štít.“

Ale uběhl den a následoval další. 

V pátek 13. června se slabost nemocného vy-

stupňovala. Jakmile zvon zvěstoval nový den, 

usmál se na své bratry:

„Slyšte! Slyšte! Císařský zvon! Ohlašuje pří-

chod velkého knížete. Pán, můj Král, přichází, aby 

mě povolal do svého věčného vojska. Vítejte ho, 

bratři! Plesejte nad mým Králem!“

Okolo poledne při vyzvánění na Anděla Páně 

pozdravil Marii, Královnu nebe. 

„Zazpívejte mi, prosím, ještě naposled hymnus 

složený k její chvále!“ prosil bratry. Slabým hla-

sem zanotoval první verš:

„O gloriosa Domina, 
Sublimis super sidera…“
A řeholníci s ním zazpívali onu píseň, jemu ze 

všech nejmilejší, kterou jej naučila v dětství matka. 

V radosti ji pěl na oslavu čistoty a v těžkých chví-

lích mu poskytovala útěchu a ochranu. 

„Ty slavná Panno panen všech,
my zpíváme ti chvalozpěv.
Božího Syna Matkou jsi,
čistá a plná milostí.

Co Eva hříchem ztratila, 
tvá věrnost nám zas vrátila
a lidé z ráje vyhnaní
jsou v domov lásky pozváni.

Jsi brána Krále slavného, 
dvůr plný světla rajského,
za podíl na své záchraně
Marii Panně děkujme.

Buď sláva tobě, Ježíši,
zrozený z Panny nejčistší,
Otci i Duchu v říši hvězd
na věčné věky budiž čest. Amen.“
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Umírající ztratil vědomí. Zavřel oči, pak je opět 

otevřel.

„Mistře Tomáši!“ šeptl, usmívaje se.

„Vzpomněl si na svého starého učitele,“ vysvět-

lil Lukáš Belludi tiše okolostojícím.

* * *
V tu samou chvíli zvedl augustiniánský opat 

ve Vercelli zrak z foliantu, v němž si četl.

Ve světle tlumeném těžkými závěsy uviděl mni-

cha v šedém hábitu, který se před ním hluboce 

uklonil a řekl tichým hlasem:

„Otče opate! Nechal jsem svého osla v Padově 

a vydávám se narychlo do otčiny.“

„Antoníne!“ vykřikl mistr Tomáš chraptivým 

hlasem. „Kde ses tady vzal? Chceš do Portugalska? 

Ale proč se na mě tak divně díváš? Ano, není mi 

dobře. Kvůli dávné bolesti hrdla se mi přitížilo. 

Každé slovo, které vyslovím, mě bolí.“

Tehdy minorita přistoupil k němu, dotkl se 

jemně jeho hrdla, kývl hlavou a zmizel, aniž by se 

dveře pohnuly. 

„Sním snad?“ promnul si opat oči. Zacinkal 

malým zvonečkem, který stál před ním. 

Vstoupivšího bratra se zeptal, jestli neviděl řehol-

níka v šatu minoritů. Ten jej však ujistil:

„Ne, otče opate! Ale mám radost, že se vaše ob-

tíže zlepšily. Váš hlas má znovu barvu, jako když 

jste byl zdráv!“

„Zvláštní! Zvláštní!“ mumlal si pro sebe ka-

novník. „Necítím opravdu žádnou bolest. Dobrá, 

můžeš jít.“

Zahloubal se zpět do přemýšlení. Zničehonic si 

vzpomněl, že mu Antonín slíbil, že mu dá vědět hodi-

nu své smrti, a náhle zázraku porozuměl. Osel, o němž 

řeholník mluvil, bylo jeho tělo, a domov, do něhož 

chtěl cestovat, nebylo Portugalsko, nýbrž nebe.

Mistr Tomáš sepjal ruce a začal se modlit.

* * *
Ve skleněných hodinách se pomalu přesypával 

písek. Bratři zpívali kajícné žalmy. Zažehli hrom-

ničku.

„Toto je hodina, kdy na Kalvárii skonal náš Pán 

na kříži. Nechte nás pomodlit!“ přerušil Antonín 

sbor řeholníků. „O crux, ave, spes unica!“
Najednou se trochu narovnal, opíraje se 

o Belludiho ruku. Jeho oči byly velké a svítily, 

Děti oznamují Padovanům smrt sv. Antonína, mal. Giorgio Trevisan
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jako by uviděly něco nesmírně krásného. Z jejich 

zřítelnic zářily paprsky. Zvedl ruce a roztouženě 

je natáhl.

„Co vidíš?“ zeptal se Lukáš.

„Co vidíš, bratře?“ naléhali řeholníci kolem.

Antonín neodpověděl. Jeho oči spatřily Pána. 

Tak jej také František mohl vidět na hoře Alverně! 

Světlo vycházelo z ran jeho údů, z jeho srdce, pro-

palovalo se až do duše věrného učedníka.

„Co vidíš?“ ptal se Lukáš ještě jednou. Aniž by 

mu Antonín věnoval jediný pohled, vydechl slova:

„Video Dominum meum! – Vidím svého Pána!“

Svatá extáze trvala ještě dlouho. Pak Antonín 

nechal své ruce klesnout. Bratr Lukáš jej položil 

zpět na lůžko. Chvíli ještě ztěžka dýchal, než jeho 

srdce dotlouklo. Pán přijal duši svého služebníka 

do nebeské slávy.

Po polední siestě ulice Padovy znovu ožily. 

Náhle začaly vyzvánět zvony u Nejsvětější Panny 

Marie. Přidaly se i ty z katedrály. Záhy už všechny 

kostely zvonily jako na poplach.

„Co je? Co je?“ ptali se Padované vystrašeně.

„Hoří!“ vykřikl jakýsi hlas.

„Ezzelin stojí před branami!“ volal jiný.

Ze všech domů vybíhali lidé na ulici. Srdce jim 

ochromil strach.

Znenadání se přihrnula z chrámového náměstí 

skupinka dětí.  

„Světec je mrtvý!“ křičely nahlas. 

Lidé se kolem nich seběhli, vyptávali se, odkud 

to vědí, ale děti jim nedokázaly odpovědět, jen 

stále opakovaly to samé:

„Světec je mrtvý! Náš otec Antonín je mrtvý!“

Občané předměstí Capodiponte si pospíšili 

do Arcelly, následovali je i Padované ze středu 

města. Řeka lidí proudila a stále více se rozvodňo-

vala ke kláštýrku menších bratří. Obklopili chudý 

dům, jen aby na otce ještě naposled pohlédli. 

Řeholníci sice bránili pokoj mrtvého, ale nako-

nec museli pobožnému návalu ustoupit. 

Všichni se tlačili do chudé cely. Ti, kteří se do-

vnitř nemohli dostat dveřmi, se pokoušeli vlézt 

oknem. Svíce u lůžka světce se převrhly a zhasly. 

Téměř to vypadalo, že ani tělo zesnulého není do-

statečně před rozbouřeným lidem chráněno. Ženy 

se snažily odstřihnout si kousky látky z jeho hábi-

tu. Místnost naplnil nářek a pláč.

Konečně se bratru Lukášovi podařilo ujmout se 

slova.

„Bratři a sestry! Náš otec Antonín je v nebi. 

K němu pozvedněte svůj zrak, pokud jej hledáte. 

Klekněte a modlete se!“

Obrovským množstvím lidu to zašumělo, všich-

ni padli na kolena a odevšad se ozývalo to samé 

volání:

„Svatý Antoníne, oroduj za nás!“ 

Menší bratři i sestry klarisky v Arcelle toužili 

pochovat tělo zesnulého ve svém kostelíčku, ale 

nakonec podlehli naléhání Padovanů a přání jejich 

biskupa Jakuba. 

O několik dní později vyprovázel slavnostní prů-

vod  tělesné ostatky velkého sluhy Božího do kostela 

Nejsvětější Panny Marie, kde byly uloženy do mra-

morové rakve umístěné na čtyřech sloupech. 

Rakev byla zasypána horou rudých růží a bílých 

lilií. Nemocní přicházeli a byli uzdraveni, jakmile 

se jen dotkli katafalku. Biskup poklekl před zesnu-

lým a všechen lid provolával skrz slzy:

„Svatý Antoníne, oroduj za nás!“

O letnicích následujícího roku (1232) potvrdil 

papež Řehoř IX. přání lidu a Božího sluhu kano-

nizoval.

Na Bílou neděli roku 1263 byly drahocenné re-

likvie přemístěny do nádherného kostela, jenž ne-

chali občané Padovy svému světci zbudovat. 

Když byla rakev otevřena, našel se jazyk velké-

ho kazatele neporušen. Bonaventura, generál bratří 

menších, uchvácen tím zázrakem, zvolal:

„O lingua benedicta! Ó jazyku blahoslavený, 

který jsi ustavičně svého Pána chválil a také jiné 

učil jej chválit, tvá nepoškozenost všem dala naje-

vo, jak milá tvá služba byla u Boha!“

Dne 16. ledna 1946 o svátku prvních františ-

kánských mučedníků prohlásil papež Pius XII. 

Antonína učitelem církve.

V bazilice sv. Antonína v Padově se neporušený 

jazyk světce dodnes uchovává a vystavuje v krás-

ném relikviáři. Všechny, kteří před ním pobožně 

klekají, ten jazyk vyzývá:

„Laudate! – Jubilate!“

z německého originálu Der Gottesruffer von Padua 
přeložila Milada Prchalová
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Drazí přátelé, (...) rád bych věnoval několik re-

flexí služebnému kněžství a zastavil se u bohaté-

ho tématu připodobnění kněze Kristu jako Hlavě 

plně ním tzv. tria munera, tedy trojího poslání: učit, 

posvěcovat a vést. 

Pro porozumění toho, co znamená jednat in per-
sona Christi Capitis – v osobě Krista jako Hlavy 

– ze strany kněze, a také pro pochopení důsled-

ků, jež plynou z poslání reprezentovat Pána, ze-

jména plněním těchto tří poslání, je třeba nejprve 

objasnit, co to znamená „reprezentovat“ někoho. 

V běžném jazyce se tím všeobecně míní obdržet 

od nějaké osoby plnou moc a být přítomen místo 

ní, mluvit a jednat jejím jménem, protože ten, 

který je reprezentován, chybí a nemůže konkrétně 

jednat. Ptejme se: Představuje kněz Pána stejným 

způsobem? Odpověď zní: Nikoli, protože v círk-

vi Kristus nikdy nechybí, ba dokonce je přítomen 

tak, že je naprosto osvobozen od omezení prostoru 

a času díky události vzkříšení.

Proto kněz, který jedná in persona Christi 
Capitis a reprezentuje Pána, nejedná nikdy jmé-

nem chybějícího, nýbrž v samotné osobě vzkříše-

ného Krista, který se zpřítomňuje svým vlastním, 

reálně účinným jednáním. Jedná skutečně a reali-

zuje to, co by kněz učinit nemohl: proměnění vína 

a chleba, aby byly reálnou přítomností Pána, od-

puštění hříchů. Pán zpřítomňuje své vlastní jednání 

v osobě, která koná příslušná gesta. Tato tři kněž-

ská poslání, která tradice spatřuje v různých vyjád-

řeních Pánova poslání: učit, posvěcovat a vést, jsou 

ve svém rozlišení a hluboké jednotě určitou speci-

fikací této účinné reprezentace. Jsou to ve skuteč-

nosti tři různé činnosti vzkříšeného Krista, toho, 

který dnes v církvi a ve světě učí a tak působí víru, 

shromažďuje svůj lid, vytváří přítomnost pravdy, 

reálně utváří společenství univerzální církve, po-

svěcuje a vede ji. 

První úkol, o kterém bych rád mluvil, je munus 
docendi, tedy poslání učit. Dnes, kdy panuje výchov-

ně-vzdělávací nouze, se munus docendi církve, usku-

O poslání kněze učit
Benedikt XVI. na gen. audienci, náměstí sv. Petra.

tečňované službou každého kněze, jeví jako obzvláš-

tě důležité. Žijeme v obrovském zmatku, pokud jde 

o základní rozhodnutí našeho života a otázky po tom, 

co je svět, odkud pocházíme, kam jdeme, co máme 

dělat, abychom konali dobro, jak máme žít, jaké 

hodnoty jsou skutečně neměnné. Ve vztahu k tomu 

všemu existuje mnoho odporujících si filosofií, které 

vznikají a zanikají, vyvolávají zmatek co do základ-

ních rozhodnutí a způsobu života, takže už běžně ne-

víme, z čeho a proč jsme vznikli a kam jdeme. V této 

situaci se uskutečňuje slovo Pána, který měl soucit 

se zástupy, protože byly jako ovce bez pastýře (srov. 

Mk 6,34). Tento postřeh učinil Pán, když viděl tisíce 

lidí, kteří ho následovali na pustinu, protože v růz-

nosti dobových proudů už nevěděli, jaký je oprav-

dový smysl Písma a co řekl Bůh. Pán, pohnut souci-

tem, vykládal slovo Boží. On sám je slovo Boží a tak 

podává orientaci. Toto je kněžská funkce in persona 
Christi: zpřítomňovat ve zmatcích a dezorientaci naší 

doby světlo Božího slova, světlo, kterým je v tomto 

našem světě sám Kristus. Kněz proto neučí svým 

idejím, filosofii, kterou sám vymyslel, nalezl nebo 

se mu líbí; kněz nemluví o sobě, nemluví kvůli sobě, 
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aby si snad získal obdivovatele nebo založil svou 

stranu; neříká svoje věci, svoje výmysly, ale ve smě-

sici všech filozofií učí jménem přítomného Krista, 

předkládá pravdu, kterou je sám Kristus, jeho slovo, 

jeho způsob života a jeho cestu. Pro kněze platí to, co 

Kristus řekl sám o sobě: „Moje učení není moje“ (Jan 

7,16); Kristus tedy nenabízí sebe sama, nýbrž Otcovo 

slovo hlasem Syna. Také kněz musí vždycky mluvit 

a jednat takto: „Moje učení není moje, nepropaguji 

svoje ideje nebo to, co se mi líbí, ale jsem ústa a srdce 

Krista a podávám jedinou a společnou nauku, která 

stvořila univerzální církev a vytváří život věčný.“ 

Tato skutečnost, že kněz nevymýšlí, nevytváří 

a nehlásá svoje ideje, neboť učení, které hlásá, není 

jeho, ale Krista, však na druhé straně neznamená, 

že je neutrální jako nějaký mluvčí, který přednáší 

text, s nímž se možná neztotožňuje. Také v tomto 

případě platí vzor Krista, který řekl: Já nejsem sám 

od sebe, ale přicházím od Otce a žiji pro Otce. 

V tomto hlubokém ztotožnění je tedy Kristovo 

učení Otcovým učením a Kristus sám je jedno 

s Otcem. Kněz, který hlásá Kristovo slovo, víru 

církve a nikoli vlastní ideje, musí také říci: Nežiji 

ze sebe a pro sebe, ale žiji s Kristem a z Krista. 

A tak to, co nám řekl Kristus, stává se mým slo-

vem, i když není moje. Život kněze se musí ztotož-

ňovat s Kristem a tím se slovo, jež není jeho, přes-

to stává slovem hluboce osobním. Svatý Augustin 

řekl na toto téma, když mluvil o kněžích: „A co 

jsme my? Služebníci (Krista), jeho služebníci, pro-

tože to, co rozdáváme vám, není naše, ale bereme 

od něho. A také my z toho žijeme, protože jsme 

služebníci jako vy.“ (Promluva 229/E, 4).

Učení, které je kněz povolán nabízet, tj. pravdy 

víry, musí být vnitřně osvojeny a žity v intenziv-

ním, osobním a duchovním životě, takže kněz reál-

ně vstoupí do hlubokého, vnitřního společenství 

se samotným Kristem. Kněz především věří, přijí-

má a snaží se žít jako své to, co Pán učil a církev 

předává, na cestě ztotožňování se s vlastní služ-

bou, jak je toho příkladným svědkem svatý Jan 

Maria Vianney (srov. List k zahájení Kněžského 

roku). „Sjednoceni v téže lásce – praví opět svatý 

Augustin – jsme všichni posluchači toho, který je 

pro nás v nebi jediným Učitelem.“ (Enarr. in Ps. 

131,1,7)

Hlas kněze se v důsledku toho nezřídka může 

jevit jako „hlas volajícího na poušti“ (Mk 1,3), 

ale právě v tom spočívá jeho prorocká síla, v tom, 

že nikdy není potvrzen, ba není ani ratifikovatel-

ný panující kulturou či mentalitou, nýbrž ukazuje 

jedinečnou novost, jež je schopna přivodit auten-

tický pokrok a hlubokou obnovu člověka, že totiž 

Kristus je Živý, že je Bohem blízkým, Bohem, 

který působí v životě a pro život světa a dává nám 

pravdu, způsob života...

Drazí spolubratři kněží, křesťanský lid si přeje 

v našem učení slyšet ryzí křesťanskou nauku, je-

jímž prostřednictvím bude moci obnovit setkání 

s Kristem, který dává radost, pokoj a spásu. Písmo 

svaté, spisy Otců a učitelů církve, Katechismus 

katolické církve tvoří v této souvislosti nevyhnu-

telné opěrné body při plnění onoho munus docen-
di, jež je tak podstatné pro obrácení, cestu víry 

a spásu lidí. „Kněžské svěcení znamená ponoře-

ní … do Pravdy“ (Homilie při mši se svěcením 

olejů, 9. dubna 2009), oné Pravdy, která jednodu-

še není pojmem nebo soustavou idejí, jež je třeba 

si předávat a osvojovat, nýbrž je Osobou Krista, 

s Nímž, skrze Něhož a v Němž žijeme a tak se 

tato zvěst nutně stává také aktuální a srozumitel-

nou. Pouze toto vědomí Pravdy, učiněné Osobou 

Vtělením Syna, opravňuje misijní mandát: „Jděte 

do celého světa a hlásejte evangelium všemu stvo-

ření“ (Mk 16,15). Jedině je-li Pravdou, je určena 

všemu stvoření. Není to zavedení něčeho, ale ote-

vření srdce k tomu, k čemu bylo stvořeno. 

Drazí bratři a sestry, Pán svěřil kněžím velký 

úkol, aby byli hlasateli Jeho Slova, Pravdy, která 

zachraňuje, aby byli Jeho hlasem ve světě a přiná-

šeli to, co vede k pravému dobru duší a po auten-

tické cestě víry (srov. 1 Kor 6,12). Svatý Jan Maria 

Vianney ať je pro všechny kněze příkladem. Byl 

mužem velké moudrosti a heroické síly odporu 

proti kulturnímu a sociálnímu nátlaku své doby, 

aby mohl vést duše k Bohu. Jednoduchost, věrnost 

a bezprostřednost byly podstatné charakteristiky 

jeho kázání, transparentnosti jeho víry a jeho sva-

tosti. Tak byl utvářen křesťanský lid, který v něm – 

jako tomu bývá v každé době u opravdových uči-

telů – rozpoznával světlo Pravdy. Rozpoznával 

v posledku to, co by mělo být v knězi vždycky 

rozeznatelné: hlas Dobrého Pastýře.

přeložil Milan Glaser
česká sekce Vatikánského rozhlasu
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Každoročně vycházejí z našich katedrál noví 

kněží, kteří vkládáním biskupových rukou dostá-

vají podíl na jediném věčném velekněžství Ježíše 

Krista, jediného prostředníka mezi nebeským 

Otcem a lidmi. České křesťanství má již za sebou 

pouť jedenácti staletími a za tu dobu bylo u nás 

vysvěceno bezpočtu kněží: od cyrilometodějských 

žáků na Velké Moravě až po dnešní novokněze. 

Byl by to velmi dlouhý, takřka nedohledný průvod 

svěcenců, který bychom nechali defilovat před 

naším duchovním zrakem.

Kněžství je veliký Boží dar pozemské církvi. 

Rozeznáváme obecné kněžství věřících, vyplý-

vající ze křtu a biřmování, které však není pouze 

stupněm, ale je podstatně odlišeno od kněžství slu-

žebného čili svátostného, o něž nám jde v tomto za-

myšlení. Svátost kněžství byla ustanovena Kristem 

při poslední večeři, jak shodně svědčí synoptická 

evangelia a 1. Pavlův list Korinťanům spolu s tra-

dicí církve.

Ježíš Kristus – jediný věčný velekněz Nového 

zákona – chce posvěcovat své věřící prostřed-

nictvím lidí, které vyvolil. V listu Židům čteme: 

„Nikdo si nemůže tu důstojnost vzít  sám, nýbrž 
musí být povolán od Boha jako Árón“ (Žid 5,4). 

Proto i k účasti na Kristově kněžství je třeba po-

volání; nikdo nemá nárok na tuto účast a ten, kdo 

je povoláván, dostává tu milost bez svých zásluh 

na základě tajemného odvěkého Božího úradku. 

Platí zde obdobně Boží slova, která čteme u proro-

ka Jeremiáše: „Dříve než jsem tě vytvořil v životě 
matky, znal jsem tě…“ (Jer 1,5).

To, že někdo je volán, není pochopitelně stvrzo-

váno nějakým zjevením, ale Bůh probouzí touhu 

lidského srdce, srdce mladého muže, a vnější okol-

nosti tomu nějak přisvědčují. Konečný objektiv-

ní úsudek o tom, zda je někdo povolán, přísluší 

ovšem církevní autoritě. Pán Ježíš jednou řekl, 

když pocítil soucit se zástupy: „Žeň je sice hojná, 
ale dělníků málo. Proste proto Pána žně, aby po-
slal dělníky na svou žeň“ (Mt 9,37–38). A brzy 

nato vyvolil z učedníků svých dvanáct apoštolů.

ěží kteří vkládáním bisk pových r kou dostá

KKaždoročně vycházejí z našich katedrál noví

Pán Ježíš, kněz navěky podle řádu Melchizedechova, 
se obětuje pod způsobami chleba a vína (z liturgie).

Kněžství – velký Boží darKněžství – velký Boží dar

Tato Ježíšova slova jsou velikou výzvou. Žeň je 

hojná. Mnoho lidí je třeba přivést ke spáse, ano, 

Bůh chce spasit všechny, ovšem člověk se může 

vzpírat. V cestě stojí neznalost Božích pravd. Proto 

apoštol Pavel píše: „Každý, kdo bude vzývat jméno 
Páně, bude spasen. Jak ho však mohou vzývat, když 
v něho neuvěřili? A jak v něj mohou uvěřit, když 
o něm ještě neslyšeli? Jak o něm mohou uslyšet 
bez hlasatele? Ale jak mohou hlásat, jestliže nebyli 
posláni?“ (Řím 10,13–15).

Avšak zvěstovatelská aktivita je pouze jednou 

stránkou kněžské služby. Je zde dimenze svátost-
ná. Ve zvěstování mohou kněze nahradit pověření 

laici, avšak svátostná služba kněží je nenahraditel-

ná. Čím by byl život věřících beze mše svaté a bez 

ostatních svátostí? 

Podstatou poslání kněze je služba bratřím a ses-

trám, a to služba obětavá po vzoru Kristově, který 

nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal 

svůj život jako výkupné za všechny (srov. Mt 

20,28). Kněz nechce být osobou privilegovanou, ale 

zato kněžským svěcením se stává intimním přítelem 
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a spolupracovníkem Kristovým. Povolání ke kněž-

ství je největší milost po svatém křtu. Církev při ob-

řadu svěcení připomíná Kristova slova apoštolům: 

„Už vás nenazývám služebníky, protože služebník 
neví, co dělá jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, 
protože vám jsem oznámil všechno, co jsem slyšel 
od svého Otce.“ (Jan 15,15). Kněz jedná in perso-
na Christi, když ve mši svaté zpřítomňuje nekrvavě 

Kristovu oběť uprostřed shromáždění věřících. Mše 

svatá má svou objektivní hodnotu, ale kněz sám 

z ní čerpá natolik, nakolik sám chce osobně vstou-

pit do obětního mystéria, nakolik je ochoten vložit 

na obětní misku a do kalicha svou angažovanost 

pro Krista, svou lásku, své oběti, opravdovost svého 

života. Biskup při předávání obětních darů říká svě-

cenci: „Přijmi dary Božího lidu pro přinášení oběti. 
Snaž se pochopit, co budeš konat, a připodobňuj 
svůj život tajemství Pánova kříže!“ 

Život kněze je tajemně spjat s Kristovou obětí, 

a proto není myslitelný bez sjednocení s křížem. 

Právem se říká: „Kněz – druhý Kristus, ukřižova-
ný jako Syn Mariin.“ Toto niterné sjednocování 

s Kristem se obnovuje a upevňuje vždy znovu kaž-

dou mší svatou. Mše svatá je vrcholným bodem 

kněžského života.

Kněz nechce a nemá na sebe poutat víc pozor-

nosti, než je třeba. Farnost není jeho majetkem. 

Kněží přicházejí a odcházejí, ale ten, kdo zůstává, 

je Kristus, jediný a věčný velekněz. O knězi platí 

podobně jako o Janu Křtiteli, že on se musí menšit, 

ale  Kristus růst (srov. Jan 3,30). Věřící nepochyb-

ně potřebují duchovní vůdce a rádce, ale prvořadá 

u každého je vazba na Krista. Duchovní vůdce má 

postupně vychovávat i k určité samostatnosti, aby 

později měl více místa Duch Svatý.

Duch Svatý sice vane, kam chce (srov. Jan 3,8), 

ale jistě podle běžného řádu jsou přiměřeným pro-

středím pro kněžské povolání křesťanské rodiny, 

které mají být podle Druhého vatikánského kon-

cilu první školou víry a modlitby a domácí církví 

(viz Lumen gentium). Rodiče nemohou a nesmě-

jí ke kněžství nutit, ani nepřímo, ale mohou se 

mnoho modlit. To je úkol zvláště matek. Každé 

povolání musí být promodleno. V neposlední řadě 

tím, kdo myslí, že je volán. Cesta ke kněžství je 

rozložena na řadu let a někdy se stane, že někdo 

zaváhá před cílem. Stává se to zejména tam, kde 

je nějaké manko v duchovním životě kandidáta 

a malá modlitební podpora ostatních. Povolání je 

možné ztratit.

V našich diecézích působí asi sto polských 

kněží kromě některých jiných cizinců, protože 

naše domácí rezervy nestačí pokrýt potřeby far-

ností. Kněžím odjinud přísluší uznání a dík, avšak 

je zároveň třeba prosit i za domácí dorost. Žádné 

laické charisma nemůže vyvážit význam a cenu 

kněžství.

Staří a nemocní mohou ve věci kněžských povo-

lání vykonat mnoho modlitbou a oběťmi. A také je 

třeba prosit za kněze již po léta působící, aby – jak 

řekl kdysi sv. Řehoř Veliký – působili požehnaně. 

Vždyť i kněz navzdory vysokému ideálu je podro-

ben lidské slabosti. A ten, komu bylo mnoho dáno, 

má větší odpovědnost.

Mezi řadou horlivých, ano svatých kněží vy-

niká mezi jinými i osobnost františkána Jana 

Evangelisty Urbana (1901–1991). Často prý říká-

val: „Jsem především kněz a považuji za své hlavní 
poslání všechny kněžské služby: především slavení 
eucharistie a stejně tak udělování svátostí a zvěs-
tování evangelia.“ Život tohoto kněze-františkána 

krátce vystihuje epitaf: „Pravdivostí svého kněž-
ského života přivedl mnohé k Bohu.“

P. Petr Alkantara Houška OFM

Modlitba za knze
Pane Ježíši, děkujeme Ti, že máme mezi sebou kněze, Tvého služebníka a správce Božích tajem-

ství. Prosíme Tě, dej mu věrnost a vytrvalost v tak svaté službě a nám živou víru, žes ho poslal Ty. 

Učinils jej naším duchovním vůdcem: dej mu ducha moudrosti a rady, dej mu upřímnost otcovské 

lásky a nám dar úcty a oddanosti, ať pozorně nasloucháme jeho slovům. Vybral jsi ho z nás a pro 

nás, člověka, který se musí potýkat se slabostmi našimi i svými. Dej nám i jemu trpělivost a vzá-

jemné pochopení. Dej mu zdraví pro jeho těžkou službu. Ať je naším dobrým pastýřem a přivede 

nás do nebe. Amen.
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Proces blahořečení polského katolického kněze 

Jerzyho Popiełuszka, oběti zločinu komunistické 

tajné policie, je u konce. Ptáme-li se, odkud zís-

kal tento mladý duchovní svoji nevšední odvahu 

ke svědectví pro Krista a pro křesťanskou hodnotu 

lidské důstojnosti, potom se nabízí jedna důležitá 

odpověď: Bylo to přímo v rodině. 

Narodil se ve vsi Okopy ve východním Polsku. 

Rodiče, soukromí rolníci, se těšili široko daleko 

velké úctě pro svoji hlubokou zbožnost a příkladnou 

poctivost. Sám otec Jerzy vzpomíná na to, že u nich 

v rodině neexistovala lež, nikdy se nesetkal s tím, že 

by otec nebo matka mluvili nepravdu. Rovněž tak 

byli známí svojí až úzkostlivou úctou vůči cizímu 

majetku. Když leželo na cestě napadané ovoce, děti 

je nesměly sbírat bez dovolení majitele stromů. Silná 

víra, pravidelná modlitba především růžence a za-

chovávání Božích přikázání – to byla atmosféra, kte-

rou Jerzy jako chlapec v rodném domu přímo „na-

sával“. Rodina měla ve velké úctě sv. Maxmiliána 

Kolbeho – a právě on se stal osobním vzorem patera 

Jerzyho. Jeho chtěl následovat ve svém kněžském 

životě. To se mu podařilo nakonec i ve smrti – otec 

Popiełuszko zemřel též jako mučedník, byť za jiných 

okolností než otec Kolbe. 

V dětském věku ministroval a brzy se v něm pro-

budilo povolání ke kněžství. Studoval ve Varšavě 

a r. 1972 přijal svěcení z rukou kardinála-pri-

masa Stefana Wyszyńského, statečného obhájce 

práv církve proti komunistickému režimu. Po ně-

kolika kaplanských místech na venkově působil 

od r. 1978 trvale ve Varšavě, kde měl na starosti 

pastoraci studentstva a zdravotnického personálu. 

Když v srpnu r. 1980 vyhlásili v gdaňských lodě-

nicích dělníci stávku na protest proti tíživým život-

ním podmínkám a založili na komunistické moci 

nezávislé odborové sdružení „Solidarność“, otec 

Popiełuszko sloužil pro dělníky mše sv. a povzbu-

zoval je svými kázáními. 

Po vyhlášení výjimečného stavu v prosinci 

r. 1981 a násilném potlačení Solidarności pater 

Popiełuszko nezmlknul. Jeho kázání a modlitby 

za vězněné při adoracích v kostele sv. Stanislava 

Kostky ve Varšavě-Žoliboři přitahovaly stále větší 

Proces blahořečení polského katolického kněze

erzyho Popiełuszka, oběti zločinu komunistické

U nás neexistovala lež

počet lidí a také stále větší pozornost komunistické 

tajné policie, známé pod zkratkou SB. Organizoval 

též finanční pomoc rodinám pronásledovaných, 

připravoval balíčky pro děti, jejichž rodiče byli 

uvězněni. Když policie zavraždila středoškolského 

studenta Grzegorze Przemyka, otec Popiełuszko 

vedl pohřební průvod a pronesl před 50 tisíci lidmi 

odvážnou řeč. To vyvolalo zběsilou reakci bolše-

vického tisku a také soudní žalobu proti němu.

Otec Jerzy se nebál otevřeně pranýřovat zlo-

činný komunistický režim a jeho praktiky, ale 

pokaždé odmítal akce pomsty a nenávisti. Ještě 

ve své poslední homilii, pronesené v Bydgošti 

těsně před smrtí, řekl: „Modleme se, abychom byli 

osvobozeni od strachu, ale především od pokuše-

ní odvety a pomsty.“ Přesto byl právě on vykři-

čen komunistickými médii za hlasatele nenávisti. 

Tiskový mluvčí vlády Jerzy Urban ho nazýval „po-

litickým fanatikem, Savonarolou antikomunismu“, 

„organizátorem politické vztekliny“, „žolibořským 

mágem, vypouštějícím upíry...“ atd. Prokuratura 

jej lživě obvinila z přípravy teroristických akcí, 

což bylo vyvráceno. 

SB brzy zjistila, že zatknout a uvěznit otce 

Popiełuszka by bylo riskantní. Jednak neměla proti 

bl. Jerzy Popiełuszko
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němu žádné konkrétní obvinění podle zákona, jed-

nak se musela obávat těžko předvídatelné reak-

ce lidu, který v Popiełuszkovi viděl světce. Proto 

se rozhodla k nejpodlejší akci – k tajné vraždě. 

První pokus byl podniknut už 13. října, kdy při 

návratu z Gdaňska vhodil příslušník SB do okna 

auta patera Jerzyho kámen. Naštěstí se netrefil. 

SB se ale nevzdala. 19. října se pater Jerzy vracel 

autem z Bydgoště spolu s řidičem Waldemarem 

Chrostowským. U Toruně bylo auto zastaveno pří-

slušníky SB v uniformách dopravní policie. Byli 

to Grzegorz Piotrowski, Waldemar Chmielewski 

a Leszek Pekala. Kněze zbili, bestiálně muči-

li, potom vložili do kufru svého auta a odjeli. 

O únosu informoval Chrostowski, jehož přísluš-

níci také naložili do auta, ale podařilo se mu z něj 

vyskočit a utéct. 

Dodnes jsou ohledně mučednické smrti otce 

Popiełuszka jisté nejasnosti. Není zřejmé, jestli byl 

naložen do kufru policejního auta již mrtev nebo 

ještě živý s těžkými následky mučení. Někteří sou-

časní vyšetřovatelé a badatelé jsou toho názoru, že 

byl odvezen na neznámé místo, kde zemřel tepr-

ve po několikadenním zvěrském týrání, nicméně 

to není rozhodující. Jednoznačným a prokázaným 

faktem je, že tělo otce Jerzyho bylo nalezeno v la-

guně Visly u Wloclawku s viditelnými stopami 

krutého týrání. 

Díky řidiči Chrostowskému, který okamži-

tě po riskantním vyskočení z auta doběhl přes 

les k nejbližšímu hotelu a telefonicky zalarmoval 

mnoho lidí a institucí, nemohly státní orgány celou 

záležitost jen tak obejít. Státní prokuratura zaháji-

la vyšetřování, pachatelé Piotrowski, Chmielewski 

a Pekala byli postaveni v únoru 1985 před soud 

a odsouzeni k nepodmíněným trestům: Piotrowski 

25 let, Pekala 15 let a Chmielewski 14 let. Soud vy-

nesl rozsudek 25 let i nad jejich velitelem Adamem 

Pietruszkou, jemuž prokázal, že celý zločin napro-

gramoval a zorganizoval. 

Současná dodatečná vyšetřování však čím dál 

zřetelněji odhalují, že pokyn k Popiełuszkově 

vraždě nebyl vydán pouze tehdejším kapitánem 

Pietruszkou. Všechno ukazuje na to, že tito čtyři 

odsouzení byli předhozeni jako obětní beránci. 

Komunistická média je označila za osamocené pa-

chatele, kteří v rozporu s požadovanou disciplínou 

„vzali spravedlnost do vlastních rukou“. Tomu 

ovšem dnes na základě nejnovějších zjištění málo-

kdo v Polsku věří. Nitky vedou až k tehdejšímu mi-

nistru vnitra Kiszczakovi a skrze něho až k sovět-

ské KGB. Polská SB byla pouze jejím nástrojem.

Pohřeb patera Jerzyho 3. listopadu 1984 se 

stal obrovskou manifestací polského katolicismu. 

Ukázal celému světu jasně a jednoznačně, že cír-

kev stojí na straně svědomí člověka proti násilí, 

na straně bezbranných a slabých proti mocným 

a silným. Papež Jan Pavel II. při své návštěvě 

Polska v červnu r. 1987 se modlil u hrobu otce 

Popiełuszka a políbil náhrobní kámen. Na základě 

podnětu varšavské arcibiskupské kurie byl zahájen 

proces blahořečení.

Jerzy Popiełuszko ve svém kázání 28. 2. 1982 

v chrámu sv. Stanislava ve Varšavě řekl: „Církev 

vždy stojí na straně pravdy. Vždycky stojí na stra-

ně lidí, jimž se stala křivda. Dnes je církev na stra-

ně těch, kterým byla odňata svoboda, na straně 

těch, jejichž svědomí je lámáno.“ Dnes – i když 

komunistická „diktatura proletariátu“ v Evropě již 

nikde není realitou – jsou tato slova stále aktuál-

ní. I v současných demokratických státech existují 

lidé, jejichž svědomí je lámáno. Jde o stále častější 

případy výpovědi z práce kvůli křížkům na krku 

a jiným veřejným projevům křesťanského smýš-

lení, jedná se o oběti potratů a eutanazie, které se 

nemohou nijak bránit, a o lidi, kteří jsou pronásle-

dováni a napadáni v médiích, protože měli odvahu 

se za ně postavit. Církev stojí také dnes na jejich 

straně – to říká otec Popiełuszko v současnosti 

i nám, katolíkům počátku 21. století.

podle Źródlo 30/2009, zpracoval -ram-Hrob bl. Jerzyho Popiełuszka ve Varšavě-Žoliboři
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Od zjevení Panny Marie ve Fatimě uplynulo již 
více než 90 let. Poslední z trojice pasáčků-vizioná-
řů, Lucie, zemřela před pěti lety. Mnoho katolíků 
se ale pořád ptá: Je Fatima už uzavřenou kapito-
lou? Splnila se slova Matky Boží o vítězství jejího 
Neposkvrněného Srdce?

Když se v r. 1917 Panna Maria zjevovala troji-

ci malých portugalských dětí, svět stál na sklon-

ku jedné epochy, která měla pominout s koncem 

1. světové války. Velmocenské státy se rozpadly 

a nesmyslná válka přivedla výkvět tehdejší mlá-

deže Evropy až na pokraj vykrvácení. Evropa, 

ještě ve značné míře alespoň zbytkově křesťan-

ská, se utopila v bludech komunismu, liberalis-

mu, v honbě za technickým pokrokem a smyslo-

vými požitky. I když války jsou tresty za hříchy, 

jak řekla bl. Hyacinta, zkušenost do té doby nej-

strašnější katastrofy, jakou byla 1. světová válka, 

nezadržela sebevražedný pochod lidstva ke stále 

četnějším hříchům. Stalo se, jak předpověděla 

Matka Boží pasáčkům ve Fatimě: Přišla ještě horší 

katastrofa, 2. světová válka s celou svojí krutostí 

a barbarstvím. Zahynulo mnoho nevinných lidí, 

celé národy byly téměř úplně vyhlazeny, zrůdnost 

a bestialita koncentračních táborů dodnes vyvolá-

vají údiv a provokují k otázce: Jak se toto všechno 

mohlo ve 20. stol. stát?

Mnoho lidí malé víry, často hledajících osprave-

dlnění pro své vlastní hříchy, zrady a slabosti, má 

drzost se rebelantsky ptát: Jak Bůh mohl toto do-

pustit? Titíž ale mlčí vůči varování, které Pán Bůh 

jim a celému světu tolikrát posílal, mimo jiné i pro-

střednictvím Matky Boží, jež řekla ve Fatimě Lucii: 

„Když lidé nepřestanou urážet Pána Boha, přijde 

trest!“ Pán Bůh mnohokrát varoval svět skrze své 

omilostněné duše, vyzýval např. skrze sv. Faustynu 

Kowalskou, že odpouští každý hřích, i kdyby byl 

ten nejhroznější, jen když hříšník lituje a změní 

Nakonec 

mé Neposkvrněné 

Srdce zvítězí!

svůj život. Boží prozřetelnost, jak říkají světci, není 

rychlá k trestání a s láskou očekává návrat svých 

dětí. Nemůže ale zůstat lhostejná ke křivdám a po-

horšení nevinných, k věčné záhubě mnoha hříšníků 

v pekle a k rouhačským výzvám satana, který nená-

vidí Pána Boha a celé stvoření.

Je dnes lidstvo blíže Pánu Bohu než před 1. 

a 2. světovou válkou? Méně ho uráží svými hříchy? 

Stačí jenom pohlédnout na současnou morálku, 

módu, kulturní úroveň, religiozitu, státní zákony 

apod. Stačí jen pročítat současné noviny a jimi pro-

pagovanou etiku a porovnat ji s články a fotografie-

mi předválečných časopisů. Není těžké rozpoznat, 

že svět se od té doby nepřiblížil více k Pánu Bohu. 

Naopak, ve všech vzpomínaných resortech se čím 

dál více bouří proti Božským plánům, což zesnulý 

papež Jan Pavel II. nazval „civilizací smrti“. Nynější 

Svatý otec Benedikt XVI. mluví zase o „diktatuře 

relativismu“. Jsou snad dnešní mravy a móda bližší 

ideálům čistoty než tomu bylo před válkou? A co 

říci o kultuře současných médií, v nichž byly už 

dávno překročeny všechny hranice slušnosti a víra 

je často zesměšňována?
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Jsme snad ve srovnání s dobou, kdy se Matka 

Boží zjevila ve Fatimě, religióznější? Jestli ano, 

tak jak vysvětlit prázdné kostely kdysi katolické 

Francie nebo Španělska? Polsko je snad na tom 

ještě dobře, ale kde se vzaly rostoucí počty rozvo-

dů, nesvátostných svazků muže a ženy, užívání an-

tikoncepce, oplodnění in vitro, pornografie, nesluš-

nost a nedostatek lásky v každodenním životě?

K tomu je třeba připočíst hrůzostrašné počty ne-

vinných dětí, vražděných v lůně vlastních matek. 

Jejich krev volá ze země o pomstu do nebe jako 

kdysi krev spravedlivého Ábela. Vlády kdysi křes-

ťanských zemí už legalizovaly, nebo brzy legalizu-

jí hřích homosexualismu, za který Pán Bůh spálil 

Sodomu. Dnešní nepřátelé Božích zákonů šli ještě 

dál: Zrovnoprávnili tyto svazky se svatou institucí 

manželství. A aby toho nebylo málo, úřady tole-

rují urážky Pána Ježíše a Matky Boží na obrazech 

a sochách takzvanýchumělců nebo – což se stalo 

nedávno v Polsku – veřejné roztrhání Bible. 

Lze snad vůči takové záplavě hříchů volajících 

o pomstu do nebe, rouhání a urážek Pána Boha ještě 

tvrdit, že už přišel čas vítězství Neposkvrněného 

Srdce Mariina? 

Naše cesta může být pouze jediná: Oddat se plně 

mateřské péči Nejsvětější Panny Marie, naší nej-

lepší Matky, která sama tváří v tvář přicházející-

mu trestu předpověděla své vítězství. Obraťme se 

k Pánu a Spasiteli slovy modlitby sv. Ludvíka Marii 

Grigniona z Montfortu: „Ať přijde, Pane, království 

Mariino, aby mohlo přijít Tvé království!“

Slawomir Skiba, Przymierze z Maryją 1/2010, 
překl. -kb-

Přijde móda...
Bl. Hyacinta Martová, jedna ze tří vizionářek v portugalské Fatimě, která zemřela 20. února r. 1920 

ve věku necelých 10 let, dosáhla na smrtelné posteli vysokého stupně mystického života. Matka Boží ji 

poučovala o různých událostech, které měly nastat. Ta je sdělovala řeholnici matce Godinho, která o ni 

pečovala v lisabonské nemocnici a zapisovala její vize. Jedna z nich se týkala i módy, jež měla přijít. 

Panna Maria Hyacintě řekla: „Přijde móda, která bude velmi urážet Pána Ježíše. Osoby sloužící Bohu jí 
nesmějí podlehnout. Církev nepodléhá módě. Pán Ježíš je pořád stejný.“

Při pohledu na oblečení některých žen i v donedávna ještě katolických zemích chápeme, jak dalece 

pravdivá byla tato předpověď. Hyacinta rovněž sdělila, že „hříchy, které přivádějí nejvíce duší do pekla, 
jsou hříchy těla“. Matka Godinho se jí zeptala, jestli ví, co znamená být čistým. Dívka odpověděla: „Ano, 
vím. Být čistým tělesně znamená být skromným ve svých potřebách. Být čistým duchovně znamená nepá-
chat hříchy, nedívat se na to, na co se člověk nesmí dívat.“

Mnoho laických ošetřovatelek v lisabonské nemocnici chodilo v přepychových šatech. Hyacinta se 

ptala matky Godinho: „K čemu to všechno je? Kdyby ony raději myslely na to, že jednou musí zemřít, 
a věděly, co je to věčnost!“ O některých lékařích-ateistech řekla: „Ubožáci! Pro samou svoji vědu nevědí, 
co je čeká.“ Když ji matka Godinho poprosila o modlitbu za některé zatvrzelé hříšníky, Hyacinta odpo-

věděla: „Ano, matko, ale pro ně už není záchrany!“
Hyacinta neustále prosila matku Godinho o modlitbu: „Matko! Hodně se modlete za hříšníky! Modlete 

se hodně za kněze! Modlete se hodně za řeholníky! Kněží musí být čistí, velice čistí. Neposlušnost kněží 
a řeholníků vůči svým představeným a zvláště vůči Svatému otci velmi uráží Pána Ježíše.“ Dále Hyacinta 

ujistila: „Matka Boží už nemůže zadržet trestající paži svého milovaného Syna, která visí nad světem. Je 
třeba činit pokání. Když se lidé polepší, Pán Ježíš může ještě svět zachránit, ale když se nenapraví, přijde 
trest.“ 

A jaký to bude trest? Hyacinta sděluje: „Jestli se lidé nepolepší, Matka Boží sešle na svět trest, jaký 
nebude mít obdoby, horší než potopa nebo jiné strašné tresty, které popisuje Starý zákon.“

Przymierze z Maryją 1/2010, překl. -kb-
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Na přelomu 15. a 16. stol. žila v Quitu, hlavním 

městě latinskoamerického Ekvádoru, španělská 

řeholnice Marianna Torres y Berriochoa. Patřila 

ke kongregaci Sester Neposkvrněného Početí 

P. Marie. Byla mystičkou a vizionářkou. Co je 

však nevšední a originální, to jsou její vidění hří-

chů 20. století. 

Bylo to jistého dne r. 1582, kdy se tato ses-

tra Marianna modlila v kapli před vystavenou 

Nejsvětější Svátostí. Náhle uslyšela ohlušující 

hřmot, při němž v celé kapli naráz zhasly všech-

ny svíce. Jen hlavní oltář zůstal osvětlený. Sestra 

uviděla otevřený svatostánek, z něhož vycháze-

li ukřižovaný Pán Ježíš a po jeho bocích Panna 

Maria, sv. Jan a sv. Marie Magdaléna. Kristus 

velice trpěl. Řeholnice uslyšela hlas: „Toto je 

trest pro 20. století.“ Nad hlavou Spasitele se ob-

jevily tři meče. Na prvním bylo napsáno: „Bude 

trestat hereze,“ na druhém: „Bude trestat rouhání,“ 

na třetím: „Bude trestat hříchy nečistoty.“ Potom 

se Matka Boží obrátila k mladé řeholnici se slovy: 

„Moje dcero, chceš se obětovat za lidi, kteří se do-

pustí těchto hříchů ve 20. století?“ 

„Ano, chci,“ odpověděla Marianna a v tom oka-

mžiku tři meče probodly její srdce. Padla na zem 

mrtvá. Když ji sestry objevily a zavolaly léka-

ře, ten mohl už jen konstatovat smrt. Jenže když 

byly v plném proudu přípravy k pohřbu, sestra 

Marianna náhle ožila a zemřela potom ve vysokém 

věku až r. 1635. Úředně před komisí vypověděla, 

co všechno zažila.  

Poté, co meče probodly její srdce, se náhle octla 

před tváří Boží. Bůh Otec ji nalezl čistou a řekl: 

„Přistup, moje milá dcero, a přijmi věnec, který 

jsem pro tebe připravil od počátku světa.“ Pak se 

objevil Kristus se dvěma korunami v rukou. Jedna 

zářila nádherou, druhá byla trnová. Spasitel jí dal 

na výběr: Když zvolí první korunu, zůstane navěky 

v nebeské slávě, když zvolí druhou, vrátí se opět 

Před 400 lety 

se obětovala 

za lidi 20. století

na zemi, aby činila pokání za hříchy lidí 20. století. 

Marianna poprosila Pána Ježíše, aby on za ni roz-

hodl, Spasitel to ale odmítl. Tehdy se ozvala Matka 

Boží: „Já jsem se vrátila na zem, abych své děti 

chránila. Chci, abys mne následovala...“ 

Když to Marianna uslyšela, pevně se rozhodla 

odejít zpět do pozemského života a stát se smírnou 

obětí za hříchy hereze, bezbožnosti a nečistoty 

20. století. Potom Bůh vrátil tuto skromnou řehol-

nici, známou zejména skutky obětavé lásky k chu-

dým, obyvatelům Quita.

Její následující život na zemi byl plný utrpe-

ní. R. 1588 obdržela stigmata, potom těžce one-

mocněla a pět měsíců se nemohla hnout z lůžka. 

Pokoušel ji satan v podobě ohyzdného hada a na-

mlouval jí, že její život je jeden veliký podvod. 

Obrátila se o pomoc k Panně Marii, která nakonec 

zmírnila její utrpení. 

Na Velký pátek r. 1589 jí Bůh ukázal kon-

krétní podobu hříchů 20. stol., především krvavé 

pronásledování církve. To byl pro ni takový šok, 

že padla jako mrtvá a její spolusestry podruhé 

Řeholnice Marianna Torres y Berriochoa

Fo
to

: a
rc

hi
v



15č.  109 (3/2010) NEPOSKVRNĚNÁ

Maria, Maria, 

Matka BožíMatka Boží
Tento text pochází od bl. kardinála Johna 

Henryho Newmana, který byl letos 2. května 
v Birmingamu ve Velké Británii blahořečen.

Jestliže přijímáme jako neomylnou pravdu víry, 

že Bůh se stal člověkem, čili že se jako člověk sku-

tečně narodil, je naprosto logické a přirozené, že 

musel mít také matku. Svět je šokován, že Bůh je 

člověkem. Jenže na tom není nic nepochopitelné-

ho, uvážíme-li, že Bůh je všude a všechno. Když 

se Bůh stal člověkem, přichází vlastně do svého 

přirozeného prostředí, do svého vlastního světa, 

který sám stvořil. A jako každý člověk i on má 

svou matku. Proto tedy věta, že Bohočlověk je 

Synem Mariiným, zní v tomto kontextu naprosto 

přirozeně a logicky.  
Když jsme jednou přijali ve víře, že Maria poro-

dila věčného Boha jako dítě, že ho krmila a pečo-

vala o něj, jak je možné nežasnout v úctě a údivu 

nad tím, že stvoření se nachází v tak těsném intim-

ním vztahu k Boží Bytosti? 

Vyznání víry, že Maria je Deipara neboli Matka 

Boží, znamená pevnou ochranu proti všem poku-

sům popřít nebo rozmělnit nauku apoštolů. Toto 

vyznání je prubířským kamenem, o nějž se rozbíjí 

všechny námitky zlých duchů a na němž je odhalen 

„Antikrist“. Toto vyznání zároveň říká, že Kristus 

je ještě nadto, že je Člověk, také Bůh a obráceně, 

že je ještě nadto, že je Bůh, také Člověk. 

Naše jazyky ho musejí zvěstovat, naše hlasy 

o něm zpívat, naše kolena před ním poklekat, naše 

ruce se k němu zvedat, naše hlavy se před ním 

sklánět, naše tváře ho vyzařovat a naše chování 

o něm svědčit. 

Odtud vychází společná bohopocta, formy mod-

liteb, liturgické slavnosti a zbožnost, průběh bo-

hoslužby a její veškerý řád. Věřit v Boha znamená 

věřit v existenci a přítomnost toho Jediného, který 

je Svatý, Všemohoucí a Dobrý. 

Jak může člověk skutečně v něho věřit a při-

tom nezachovávat vůči němu náležitou úctu? Věřit 

a současně nebýt naplněn úctou před ním, za-

měňovat ji za nějaký familiární vztah k němu, je 

něco abnormálního, co se nevyskytuje dokonce ani 

ve falešných náboženstvích, nadto pak v pravém 

náboženství. Klanění, projevy úcty jako pokleká-

ní, zouvání obuvi, mlčení, předepsaný oděv a ještě 

mnoho dalšího se stalo nutným požadavkem, jak 

zaujmout vůči Bohu náležitý postoj.

Dienst am Glauben 4/2010, 
překl.  red.

chystaly pohřeb. Opět ale ožila a krátce nato se 

stala představenou kláštera. R. 1594 se jí ukázala 

Panna Maria s korunou na hlavě a Děťátkem v ná-

ručí a přála si být titulována jako „Matka Boží 

dobré zprávy“. Předpověděla, že satan se bude sna-

žit klášter zničit, ale nepodaří se mu to. Zároveň 

řekla, že v 19. stol. se vyskytne vladař, který zasvě-

tí Ekvádor Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, ale bude 

zavražděn. To se skutečně stalo. R. 1875 spáchali 

svobodní zednáři atentát na zbožného katolické-

ho prezidenta Gabriela Garcíu Morena ve chvíli, 

kdy vycházel z katedrály hlavního města. Právě on 

krátce předtím zasvětil zemi Nejsvětějšímu Srdci. 

Jeho poslední slova zněla: „Bůh neumírá.“

Matka Boží dobré zprávy se ještě mnohokrát 

zjevila sestře Marianně. Předpovídala jí události 

19. a 20. stol., zvláště zkázu mravů, bludy ohrožují-

cí církev zevnitř a krutá pronásledování. Zároveň ale 

řekla optimisticky: „Ve chvílích největšího zmatku, 

kdy se bude lidem zdát, že zlo triumfuje, udeří moje 

hodina. Sesadím pyšného, prokletého satana z jeho 

trůnu, zašlápnu ho svýma nohama a svrhnu do pe-

kelné propasti. Tak budou církev i tento tvůj kraj 

osvobozeny od jeho ukrutné tyranie.“

Matka Marianna zemřela v pověsti svatosti 

r. 1635, zaopatřena sv. svátostmi. Byla pochována 

v kryptě klášterního kostela. R. 1906 při generální 

opravě kláštera byla nalezena rakev s jejím úplně 

neporušeným tělem.

Agnieszka Stelmach

Zkrácený překlad z Przymierze z Maryją 3/2010   -kb-
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Žena obětí mužovy svévole
Významný belgický právní teoretik Robert 

Villers napsal o postavení ženy v pohanské antice: 

„V Římě, řečeno bez přehánění a paradoxů, žena 

nebyla subjektem práva... Její osobní postavení, 

vztahy k rodičům nebo k manželovi, patří do kom-

petence domu (domus), v němž je otec, tchán nebo 

manžel všemocným vládcem... Žena je pouze ob-

jektem.“ (Robert Villers: Le statut de la femme... 

str. 177–189, Bruxelles 1959). 

A to ještě Řím byl v tomto ohledu pro ženu pří-

znivější než řecká města. Tam žena vůbec nesměla 

do společnosti, nemohla se účastnit slavností, di-

vadel a hostin. V pozdější islámské civilizaci byla 

zavřena v harému. V Římské říši sice byly ženy 

běžně přítomny na společenských událostech, ale 

směly pouze sedět, nemohly ležet, neboť toto právo 

příslušelo jenom mužům. V případě cizoložství 

mohl otec beztrestně zabít svou nevěrnou dceru, 

nevěrného syna však nikoliv, protože manželská 

věrnost byla vyžadována pouze od žen. 

Žena též nesměla dědit velké statky, pouze do ur-

čité výše finanční hodnoty. Nemohla sama vyjed-

návat na úřadech, k tomu byl oprávněn pouze její 

manžel, otec, dospělý syn nebo zákonem stanovený 

poručník. Muž se směl se ženou kdykoliv rozvést 

a vyhodit ji z domu na ulici. Dcera byla vázána bez-

podmínečnou poslušností vůči otci, který rozhodo-

val o tom, kdy a za koho se vdá, a po sňatku se mu-

sela se stejnou ponížeností podřizovat manželovi, 

který mohl vůči ní uplatnit i fyzické tresty. Římské 

právo v době pohanství nestanovilo žádný postih 

za únos nebo znásilnění ženy (Regine Pernoudová: 

Žena v době katedrál, str. 18n, Praha 2002).

V pohanských společnostech měla žena svoji 

hodnotu pouze jako rodička dětí, proto se tam se-

tkáváme s úctou, prokazovanou dětmi matce, což 

platilo ve všech civilizacích. Jinak ale žena zname-

nala podstatně méně než muž. Řečtí a římští filo-

zofové běžně popírali, že by měla rozum na stejné 

úrovni jako muž, Aristoteles např. tvrdil, že žen-

ský rozum na rozdíl od mužského je „nevyvinutý“ 

(Dinesh dʼSouza: Křesťanství a ateismus úplně 

jinak, str. 65, Praha 2009). Islám dokonce zpo-

chybňuje možnost věčné spásy pro ženu.

Ve starém Římě byly určitou privilegovanou 

vrstvou mezi ženami vestálky, panny zasvěcené 

bohyni Vestě, které v jejím chrámu na římském 

Kapitolu udržovaly věčný oheň. Před vestálkami 

měl každý úctu, potkat ji znamenalo „štěstí“, když 

vojáci vedli trestance na popravu a narazili na ves-

tálku, odsouzenci musela být udělena milost. Ženy 

si však nemohly samy svobodně zvolit, že budou 

vestálkami, tuto dráhu jim na základě doporučení 

kněží určili otcové. Porušit panenství znamenalo 

pro vestálku automaticky krutý trest smrti upále-

ním nebo utopením v pytli spolu se zmijí, psem 

a ropuchou.

Otcové však mohli dcerám přikázat i jinou formu 

zasvěcení nějakému božstvu – a sice chrámovou 

prostituci. Také v tomto případě se žena nesmě-

la vzepřít. Za odmítnutí uposlechnout otcovu vůli, 

který místo dcery rozhodl, jestli se vdá a za koho, 

nebo jestli bude vestálkou či chrámovou prostitut-

kou, následoval trest smrti, který sám otec měl právo 

osobně vykonat (Pernoudová... str. 21). Muž byl ab-

solutním a neomezeným vládcem, žena pak bytostí 

zbavenou jakékoliv možnosti svobodně jednat.

Církev ve službě člověku (5)

Žena v pohanství a v křesťanství
Jedním z nejvíce používaných argumentů proti Katolické církvi je údajné podceňování ženy. Jako 

„důkaz“ se uvádí nepřipouštění žen ke kněžskému svěcení. Pravda je ovšem taková, že právě křesťan-
ství přineslo myšlenku o rovnosti muže a ženy. Už první stránky Písma sv. toto dokazují. Bůh nestvořil 
ženu z mužovy hlavy, aby nad ním vládla, ani z jeho paty, aby byla jeho otrokyní, ale z jeho žebra, pod 
nímž je srdce, aby se stala jeho milovanou družkou a rovnoprávnou spolupracovnicí. Taková je biblic-
ká symbolika.  A sv. Pavel píše: „Tu není žid ani pohan, otrok ani pán, muž ani žena, neboť všichni jste 
jeden v Kristu Ježíši...“(Gal 3,28). Jak tuto zásadu Církev realizovala v praxi? Zlepšilo se postavení ženy 
ve srovnání s pohanstvím?
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Křesťanství ukončilo diktaturu mužů
Budeme-li sledovat jména katolických světců 

od 2. do 5. stol., snadno zjistíme naprostou pře-

vahu žen. Byly mezi nimi zejména mučednice 

pro Krista, které raději volily smrt, než by zapřely 

svou víru: Agáta, Anežka, Cecilie, Lucie, Kateřina 

atd. Tyto převážně mladé dívky byly předmětem 

zvláštní úcty, dokladem toho jsou jejich jména 

v kánonu mše sv. Mezi slavnými lyonskými mu-

čedníky z r. 177 je uvedena hned vedle biskupa 

sv. Pothina Blandina, pouhá otrokyně, poslaná 

na smrt na rozkaz svého pohanského pána. Něco 

takového muselo být pro nekřesťanské prostředí 

šokující: žena, „méněcenný“ tvor, navíc otrokyně, 

potrestaná smrtí, je touto „křesťanskou sektou“ (tak 

ji pohané nazývali) oslavována a ctěna.   

A nejen to. Anežka, Cecilie, Lucie a další byly 

pro tehdejší společnost nebezpečnými buřičkami. 

Odmítly totiž sňatek s mužem, kterého jim otec 

určil, aby mohly zachovat panenství „pro Boží 

království“. To byla snad první „vzpoura žen proti 

nadvládě mužů“ v dějinách. Aby mladá dívka, 

ekonomicky závislá na otci, odmítla jím přikáza-

ný sňatek, to bylo v tehdejší antické společnosti 

něco neslýchaného, co zasluhovalo smrt. Křesťané 

tuto „vzpouru“ nejenom podporovali, ale dokonce 

popravené pachatelky velebili jako svaté mučedni-

ce a přímluvkyně u Boha. Tím odmítali dosavadní 

strukturu občanské společnosti, založenou na ab-

solutní diktatuře mužů nad ženami.

Na konci 4. stol. zákoník křesťanského císaře 

Theodosia nejenom zbavil otce rodiny práva roz-

hodovat o životě a smrti svých novorozených dětí 

(usmrcovány byly hlavně dívky, jak jsme psali 

v předchozích číslech Immaculaty), ale také zaká-

zal nutit dcery ke sňatku s někým, koho nechtějí. 

Únos a znásilnění ženy se staly trestným činem. 

Žena tak poprvé v dějinách se stala svéprávnou 
osobností s možností rozhodovat sama o svém 
životním osudu. To je jeden z dalších fenoménů 
křesťanské nekrvavé revoluce.  

V křesťanství již od prvopočátku hrály ženy dů-

ležitou úlohu. Už evangelia píší o významném po-

stavení žen v okruhu Spasitelově, v prvotní církvi 

se věnovaly hlavně charitě a vyučování. Po ukon-

čení pronásledování r. 313 vyniklo mnoho zbož-

ných a současně bohatých žen při zakládání dob-

ročinných ústavů. Sv. Fabiola a sv. Melánie jsou 

spolu se sv. Basilem zakladatelkami prvních špitá-

lů, to znamená nemocnic v našem slova smyslu. 

Církev bránila ženy před svévolí nezodpo-

vědných mužů, zvláště panovníků, jestliže své 

Domenichino, sv. Cecilie před soudem, freska (1617–1618), Polet Chapel, Řím
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zákonité manželky vyhodili na dlažbu, aby mohli 

žít s konkubínami Papežové v takových případech 

vždycky zakročili exkomunikací. Už Mikuláš I. 

v 9. stol. pod hrozbou klatby přinutil lotrinské-

ho krále Lothara, aby přijal zpět svoji řádnou 

manželku Tietburgu, kterou protiprávně z hradu 

vyhnal, aby její místo mohla zaujmout milen-

ka. Podobných případů nacházíme ve středověku 

celou řadu. Nejdramatičtější je na počátku 13. stol. 

zákrok papeže Innocence III. proti francouzskému 

králi Filipovi Augustovi, jenž zapudil svou ženu 

Ingeborgu a vzal k sobě milenku. Ingeborga se od-

volala do Říma, papež pod hrozbou exkomunikace 

donutil mocného krále přijmout manželku zpět. 

Díky křesťanství tak žena získala právo být re-
spektována jako celoživotní mužova družka, 
kterou nelze jen proto, že on se zhlédne v jiné, 
zapudit a ponechat svému osudu. 

Na druhé straně je pravda, že křesťanský staro-

věk a středověk respektovaly přirozenou odlišnost 

muže a ženy (což dnešní feministická hnutí odmí-

tají). Tehdejší christianitas (křesťanská společnost) 

viděla nezastupitelnou úlohu ženy právě v jejím 

postavení matky, věrné manželky a „strážkyně do-

mácího krbu“. To pokládala za mnohem důležitější 

než její profesní kariéru. Ta byla pro matku rodiny 

prakticky nedostupná. Pokud se ale žena chtěla vě-

novat profesionální dráze a společenské sebereali-

zaci, měla k tomu skvělou příležitost jako řeholnice 

v klášteře. Právě z tohoto prostředí vyšlo mnoho 

mystických, teologických i vědeckých spisů, sepsa-

ných mniškami. Nejznámější osobností tohoto typu 

byla ve 12. stol. sv. Hildegarda z Bingenu, autorka 

mystických, filozofických a také lékařských knih. 

Duchovní, společenský a kulturní přínos první 

české řeholnice bl. Mlady v 10. stol., zakladatelky 

kláštera sv. Jiří v Praze, a později ve 13. stol. kla-

risky sv. Anežky Přemyslovny je jasným dokladem, 

co znamenala v tehdejší křesťanské společnosti 

žena. A nemuselo jít jenom o sestry v klášterech. 

V 11. stol. se setkáváme s první ženou univerzitní 

profesorkou, Trotulou di Ruggiero, která vyučova-

la anatomii na lékařské fakultě v italském Salernu. 

Žila v celibátě, nebyla však řeholnicí. Christianitas 

dávala ženě na výběr: buď být manželkou a mat-

kou, nebo intelektuálkou se vzděláním a společen-

ským uplatněním. Obojí sloučit nešlo, to druhé bylo 

možno dosáhnout jen v celibátním životě, nejlépe 

v klášteře. V tom se liší tehdejší křesťanské pojetí 

od dnešního chápání úlohy ženy.

Pouze jedno ženy nemohly: přijímat duchoven-

ské svěcení. Církev to zdůvodňovala tím, že Pán 

Ježíš vyvolil za apoštoly pouze muže. Proč, to je 

Boží tajemství, On sám jako Bůh nejlépe věděl, že 

tak je to prospěšné a optimální. To ovšem ženám 

nijak nebránilo být katechetkami a vychovatelka-

mi, zejména ve svých rodinách. Česká sv. Ludmila 

vykonala po pedagogické stránce pro formaci 

svého vnuka sv. Václava více než kněží.

S postupující christianizací se žena stává čím 

dál zřetelněji předmětem úcty a respektu právě pro 

své ženství. Výraznou měrou k tomu přispěl kult 

Panny Marie. Rytířský ceremoniál, při němž muž 

líbá ženě ruku a dokonce před ní pokleká, hovoří 

za všechno. Něco podobného v pohanských civili-

zacích  nenajdeme. Od 12. stol. se též rozvíjí v zá-

padní Evropě milostná literatura, která na rozdíl 

od antické zdůrazňuje nejen čistou lásku a manžel-

skou věrnost, ale dokonce i „vznešenější“ postave-

ní ženy než muže. V latinsky psaném „Pojednání 

o lásce“ ze 12. stol. od Andrého Chapelaina čteme 

např., že „ženy ... jsou pokládány za hodné chvály 

od mužů a pro svou počestnost slavné na každém 

dvoře“. V tomtéž spise vystupuje také jako hlavní 

postava ušlechtilá dáma, která poučuje muže, jak 

žít počestně a jak si zasloužit její lásku. Tak nauči-

lo křesťanství hledět na ženu.

Radomír Malý

Smyslem existence člověka jako muže  ◆

a ženy je vzájemná láska.

V křesťanství je člověk důležitější než  ◆

sexualita a láska je důležitější než 

příjemné pocity.

Zralý manžel – podobně jako sv. Josef – je  ◆

člověkem spravedlivým, neodvolatelně milu-

jícím manželku a rozhodně chránícím děti.

Osoba je někdo, ke komu se ani Bůh  ◆

nechová jako ke svému majetku.

Člověk chtivý „miluje“ věci, namísto aby  ◆

miloval osoby.

Muži a ženy jsou stvoření k Božímu  ◆

obrazu, nikoli k obrazu opačného pohlaví.

myšlenky P. Marka Dziewieckého
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Milí přátelé, máte početnou rodinu, což je 
dnes výjimkou. Nedívá se na vás okolí jako 
na „exoty“? Nepociťujete z jeho strany přezí-
ravý postoj?

Lukáš: „Těžko mohu vědět, co si lidé myslí, ale 

z reakcí především starších lidí mám pocit, že se 

jim to líbí. U mladší generace je to už méně zna-

telné. Mnozí manželce sice řeknou, že ji obdivují, 

ale nevím, je-li to upřímné.“

Markéta: „My máme tu výhodu, že bydlíme 

v malém městě, kde se téměř všichni známe, lidé 

vidí, jak žijeme. Děti chodí do školy, kde si je 

chválí. Běžné je, že nás ostatní litují, ptají se ‚kde 

na to vezmete?... tolik dětí, to musí být přece fi-

nančně hrozné...‘, ale přímo se špatnou reakcí 

jsem se nesetkala. Asi lze říci, že se to lidem líbí, 

ale berou to jako něco neuvěřitelného a pro ně ne-

myslitelného.“

Kdybyste měli vysvětlit současné mladé gene-
raci, v čem spočívá podle vás výhoda vícedětné 
rodiny, jak byste argumentovali a co byste vy-
zvedli?

Markéta: „Já si myslím, i když je s tím samo-

zřejmě spousta práce a člověk musí z mnohého 

slevit, že více dětí se lépe vychovává. Už třeba jen 

tím, že nemohou mít všechno. Jsou rodiče, kteří 

toto pociťují jako nevýhodu, já to ale vidím naopak 

jako obrovskou výhodu.  Když je v rodině víc dětí, 

snadněji přijímají jako samozřejmost, že se musí 

o všechno rozdělit a že si musí navzájem pomáhat, 

zejména když já chodím do práce. Musí pomáhat 

mladším sourozencům a také mně, jinak by se to 

nedalo zvládnout.“ 

Lukáš: „My jsme zpočátku měli obrovský pro-

blém vůbec mít děti. Asi to tak Pán Bůh řídil, 

možná jsme na ně nebyli ještě dostatečně připrave-

ni, okolí na nás ale tlačilo, abychom si děti pořídili 

protipřirozeným způsobem, který je pro katolíky 

nepřijatelný. Nepodlehli jsme a po pěti letech se 

nám narodila Anička. Lékaři se nad tím podivovali 

a pokládali za zázrak, že vůbec máme dítě. Potom 

přicházely další děti, což po tolika letech nejistoty 

nebylo možno pociťovat jinak než jako opravdový 

Boží dar a radost. 

Velkou výhodou početné rodiny podle mne též 

je, že sourozenci se i sami navzájem vychováva-

jí. U nás na ty nejmladší děti už přece jen nebylo 

tolik času jako na ty starší. Jenže větší děti leccos 

z této vlastní rodičovské práce udělaly za nás, po-

máhají nám v tom. Samy to od nás poznaly, na-

učily se to a teď to uplatňují na svých mladších 

sourozencích.“ 

Markéta: „Někteří argumentují, že při více dě-

tech se rodičovská láska dělí na všechny, čímž se 

ve vztahu k jednotlivému dítěti zeslabuje, to zna-

mená, že údajně jednomu dítěti mohou rodiče dát 

více lásky, než když je jich pět. Já ale mám úplně 

opačnou zkušenost. Tam, kde je dětí víc, se naopak 

rodičovská láska násobí. Zároveň jsme též zjistili, 

že i naše manželská láska s každým dalším dítětem 

vzrůstala a posilovala se, společné poslání tyto děti 

dobře vychovat nás automaticky vedlo k tomu, že 

jsme se měli navzájem čím dál víc rádi.“

Jste věřící a praktikující katolíci. Jak vám 
katolická víra pomáhala a pomáhá v péči o tak 
velkou rodinu a její soudržnost?

Více dětí se lépe vychovává...
Česká republika se nachází v ekonomické krizi. Důchodovému systému hrozí za cca 50 let bankrot. 

Proto se vymýšlejí nové formy penzijního pojištění. Ty ale – jak říkají seriózní analytici – zkrachují, když 
se nezvýší počty nově narozených dětí, které jednou budou do penzijních fondů, státních či soukromých, 
přispívat. A to už není o hospodářské, ale hlavně o morální krizi, spjaté s neochotou mít děti a obětovat 
se pro ně. S tím souvisí i další mravní otázky: manželská láska a věrnost, prostý způsob života a správná 
stupnice hodnot. Tady je skvělá příležitost pro katolická manželství, jak jít příkladem. Publikujeme roz-
hovor s jedním takovým párem, Markétou a Lukášem Krutskými z Vyššího Brodu. Pan Lukáš (43 let) je 
vyučený varhanář, zaměstnaný v klášteře bratří cisterciáků ve Vyšším Brodě, paní Markéta (39 let) uči-
telkou v mateřské škole, kam se vrátila po 15 letech mateřské dovolené. Letos slaví 20 roků společného 
manželského života. Mají 5 dětí: Aničce je 15 let, Františkovi 13, Veronice 11 a půl, Tomáškovi 6 a půl 
a Josífkovi 3 a půl. Zeptali jsme se jich:
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Lukáš: „To je úplně základní věc. Spíše bych řekl, 

že to není jenom víra ve smyslu nauky. My cítíme 

přímo pomoc Nejvyššího. Víme, že On je s námi.“ 

Markéta: „Mohu připojit svoji osobní zkuše-

nost. Jednou z největších odměn pro mne jako pro 

matku bylo, když mi malé dítě řeklo: ‚Já bych si to 

sice přál, ale jak to chce Pán Bůh...‘ Právě toto se 

snažíme předat dětem: vědomí, že nic není samo 

od sebe, že nad tím vším tady je Pán Bůh a Jeho 

vůle má přednost.“

Obec, ve které žijete, je pohraniční a nábo-
žensky velice slabá. Jak se vám v tomto prostře-
dí daří předávat víru svým dětem, když na ně 
působí v opačném duchu škola, média i kama-
rádi? S jakými problémy se setkáváte?

Lukáš: „Díky Bohu nemáme televizi, čímž od-

padá jeden zdroj, který je pro víru a morálku dětí 

nebezpečný. Internet u nás sice je, ale chodíme 

na něj jen tehdy, když je to z praktických důvo-

dů opravdu nezbytné, a k tomu též vedeme děti. 

Ty k internetu pouštíme pouze pod naším dozo-

rem, když nám sdělí, že si tam potřebují najít něco 

k referátu do školy apod. Počítač zapínáme, když 

si na něm chceme v neděli odpoledne pustit – jak 

tomu říkáme – ‚nedělní kino‘, to znamená nějakou 

pohádku nebo hodnotný film. Nejprve to ale zhléd-

nu sám, abych zjistil, jestli to není nějaká hloupost 

nebo nemravnost.“

Markéta: „Zatím to vypadá, že máme ‚dobře 

našlápnuto‘. Jestli se nám to podaří a děti vydrží, 

to nevím, puberta je složitým obdobím, ale mám 

radost, že ty starší, i když mají problém určité 

osamocenosti ve škole, si dokážou stát na svém. 

Anička například ve slohovce uvedla, že jejím nej-

větším vzorem je Panna Maria. Učitelka mi na to 

řekla: ‚Je vidět, že tím doma žijete, ona si za tím 

stojí a umí to obhájit.‘ Dokonce v této slohovce 

Anička napsala, že ji uráží a trápí, když někdo bere 

Boží jméno nadarmo. Díky Pánu Bohu je i naše 

spolupráce se školou výborná.“

Lukáš: „Dnešní potřeba evangelizace od každé-

ho věřícího vyžaduje  – abych tak řekl – být ve víře 

‚hluboce namočen‘. Toho chceme docílit i u svých 

dětí. Samozřejmě budou mít problémy, ty dvě nej-

starší už si tím prošly, někteří spolužáci se jim po-

smívají, ale jakmile se dokážou vyrovnat s tím, že 

jsou jiné, tak už jim to nevadí. Právě tím, že se ne-

podřizují, zakoušejí vnitřní svobodu. I ti spolužáci 

je nakonec tak berou, možná by jim spíš vadilo, 

kdyby se najednou začaly přizpůsobovat. Myslím 

si, že když člověk začne hledat kompromisy typu 

‚raději se moc neukazovat‘, ‚aby to moc neby-

lo vidět‘ apod., tak svoji svobodu ztrácí. Naopak 

když se s tím netají a všichni si – tak jako ve třídě 

našich dětí – na něho ukazují, ať už v dobrém nebo 

ve zlém, stává se opravdu svobodnou bytostí.“

Markéta: „Důležité také je, aby děti měly doma 

zázemí, aby věděly, že nejsou samy, že jsou přijí-

mány a rodiče je mají rádi, že jsou doma jejich sou-

rozenci, kteří prožívají totéž, takže se cítí lépe. Děti 

musí též vidět, že jejich rodiče se rovněž svému 

okolí nepřizpůsobují, například v módě. Já třeba 

pracuji v nevěřícím prostředí a chodím v sukních, 

nelpím na tom, abych se oblékala výhradně podle 

módy, jak je dnes zvykem. To všechno  dětská duše 

hluboce vnímá. Když vidí, že rodiče nepodléhají 

tlaku okolí, tak jsou vnitřně silnější. A my naše děti 

vedeme k tomu, aby se nebály být jiné.“      

V čem vidíte přednost manželského vztahu 
založeného na Bohu vůči vztahu, kde tato vazba 
chybí?

Markéta: „Já jsem se vdávala v 19 letech, což je 

velmi mladý věk. Když jsem si uvědomila, že je to 

slib na celý život, tak jsem se toho lekla. Na druhé 

straně mne ale posilovala jistota, že je to přece slib 

daný před Pánem Bohem, proto nemůže jít o něco 

nesplnitelného. Někdy jsem měla vůči manželovi 

problémy ve vztahu, zlobila se na něho, ale proto-

že jsem věděla, že on chce být opravdu ten nejlepší 

partner, neboť má rád Pána Boha, tak jsem si nakonec 

řekla, že nemůže být přece špatný člověk. Špatného 

ho vidím já, ale proč? Nebude chyba spíše někde 

u mě? Potom jsem přišla na to, že jsem buď manžela 

nepochopila nebo sama udělala něco špatně. To, že 

on je pevně zakotven v Pánu Bohu, znamenalo pro 

mne obrovskou jistotu, slíbil přece přímo před Ním, 

že mne bude milovat a nikdy mne neopustí!“

Lukáš: „Velmi pomáhá, když své problémy před-

ložíme ve společné modlitbě Pánu Bohu. Je pravda, 

že při tolika dětech a pracovním vypětí je někdy 

těžké najít si na to čas, ale jde to. Stačí jen chtít.“

U nás se podle statistik rozpadá téměř každé 
třetí uzavřené manželství. Viděli byste na zákla-
dě vašich zkušeností nějaké řešení?

Lukáš: „Je to závažný problém. Já jsem muzikant 

a hrával jsem i na pouze civilních svatbách, ale pro-
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tože šlo často o rozvedené lidi, tak jsem s tím přestal, 

neboť bylo proti mému svědomí toto podporovat. 

Tam jsem také zažil, že se už ani neslibuje věrnost až 

do smrti, ti lidé si úplně odvykli s něčím takovým po-

čítat. Otevřeně dávají najevo, že je to ‚na zkoušku‘, 

když to nepůjde, tak se prostě rozvedeme..., v pod-

vědomí lidí už je zakódováno, že manželství není na-

trvalo. Ještě před několika desetiletími se to chápalo 

jako určitá tragédie, když se manželé rozvedli, dnes 

naopak se to vnímá jako normální věc, tak daleko 

kleslo morální povědomí národa.“

Markéta: „Nechci, aby to znělo povýšeně, ale 

myslím si, že tou první příčinou je sobectví a ne-

ochota se pro někoho obětovat. Jako druhou příči-

nu vidím média. Televize, internet, nemluvě o bul-

váru zabíjejí rodinný život. Rodina musí být spolu. 

Jestliže si večer jeden zasedne k televizi, druhý 

k počítači a navzájem nekomunikují, tak se to 

nutně podepíše jak na vztahu dětí k rodičům, tak 

i na vztahu mezi manžely navzájem. My se tomu 

bráníme tím, že si večer všichni sedneme, uvaříme 

čaj a teď si prostě povídáme. Děti to úplně milují, 

s těmi staršími už hovoříme o duchovních věcech. 

Zjišťuji za ta léta, jak se tím rodina upevňuje a jak 

také sílí vztahy mezi mnou a manželem.“

Lukáš: „Média působí opravdu zhoubně. Ve fil-

mech například jsou rozvedení nebo promiskuitně ži-

jící lidé často dáváni přímo za vzor. Stabilní fungující 

rodina se tam téměř nevyskytuje, tudíž do podvědomí 

lidí se dostává, že normální je rozvádět se a být nevěr-

ný, žít ve spořádaném manželství a být věrný naopak 

nenormální. Potom se ale nelze divit, když spolužač-

ka naší nejstarší dcery se přímo chlubí tím, že se její 

rodiče rozvádějí, ona se cítí jako ‚in‘ . A řešení? Vím, 

že to možná bude příliš všeobecné, ale jiné nevidím, 

než návrat k Pánu Bohu. Kromě toho bych měl jeden 

svérázný, i když nedomyšlený a určitě příliš radikál-

ní návrh. Pedagogové požadují stíhat rodiče, kteří 

děti trestají fyzicky, prý jde o týrání. A já se ptám: 

Nejsou právě rozvody rodičů horším týráním dětí než 

nějakých pár pohlavků?“

Milí přátelé, děkujeme za rozhovor. Ať vám Pán 
bohatě žehná a Panna Maria ať vás chrání!

rozhovor vedl   -ram-

Společná fotografie rodiny Krutských, foto: -ram-
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Nacistický teror nebyl zaměřen jen proti kněžím, ale i proti 

aktivním laikům. Především měl hitlerovský režim spadeno 

na katolickou inteligenci. Jednou z obětí byl známý katolický 

historik a obhájce Církve Karl Heinrich Schäfer. 

Narodil se r. 1871 poblíž Marburku v evangelické rodině. 

Po maturitě r. 1891 studoval protestantskou teologii a církevní 

historii. Po ukončení studií získal místo historika a archiváře 

v Městském archivu v Kolíně nad Rýnem. Na základě pečli-

vého studia pramenů dospěl k přesvědčení, že středověk nebyl 

žádnou „dobou temna“. Postupně objevoval logiku a krásu děl 

středověkých teologů a mystiků. Poznal také úžasný pozitivní 

vliv Katolické církve na rozvoj civilizace, kultury, vědy a mo-

rálky. Dospěl k poznání, že ona je nositelkou zjevené pravdy. 

Konvertoval proto ke katolické víře.  

Státním náboženstvím císařského Německa před první světo-

vou válkou byl však protestantismus. K němu se hlásil i panov-

nický rod Hohenzollernů. Nešlo ale o autentickou evangelickou 

víru v duchu Luthera a Kalvína, nýbrž o liberální náboženskou 

formu ve smyslu „moderní“ teologie, popírající všechno nad-

přirozené včetně Kristových zázraků. Katolická církev byla 

nejdůslednějším odpůrcem těchto názorů, proto se stala terčem 

nevybíravých útoků. Úřady se nesmířily s Schäferovou konver-

zí a propustily ho ze zaměstnání. Ředitel archivu jej vyzval, 

aby se katolické víry zřekl. Když to odmítl, konstatoval: „Tak 

od nynějška jste pro vědu ztracen.“ 

Až do konce první světové války (na frontu nebyl povolán 

kvůli věku) vykonával zaměstnání mimo svůj obor, hlavně 

v obchodní sféře. Oženil se s Lucemburčankou, katoličkou, 

pocházející z bohaté rodiny. Díky tomu si mohli manželé 

Schäferovi zakoupit v Postupimi prostorný dům, jenž se stal 

místem schůzek tamní katolické inteligence. I po svém propuš-

tění z archivu Schäfer hodně publikoval v katolických perio-

dikách a vydával publikace, v nichž hájil minulost Katolické 

církve a vyvracel „černé legendy“ o inkvizici, křížových vý-

pravách, čarodějnických procesech aj. Katolické organizace 

a farnosti ho také hodně zvaly na přednášky, on sám ve svém 

postupimském domě organizoval výstavy o Katolické církvi 

a jejích dějinách.    

Teprve ve volnějších poválečných letech tzv. výmarské re-

publiky se mu opět podařilo najít zaměstnání v oboru, který vy-

studoval. Přijali ho do Říšského archivu v Postupimi. R. 1934 

ho však propustili i odtud. To už byl rok u moci Hitler a jeho 

režim se zbavoval katolíků ve státních službách. Krom toho 

Schäfer byl znám svými protinacistic-

kými publikacemi. Odešel do důcho-

du, na který už měl nárok.

Jako důchodce se velmi angažo-

val v práci Spolku pro dějiny ber-

línské diecéze. Na zasedáních tohoto 

grémia, často za přítomnosti bisku-

pa, Schäfer bez obav ostře mluvil 

proti nacistickému režimu. Odsuzoval 

především jeho teror proti Židům 

a pronásledování Katolické církve. 

Gestapo Schäfera sledovalo, nacisté 

mu neodpustili jeho články z doby 

před Hitlerovým uchopením moci. 

Pokoušeli se získat někoho z diecéz-

ního Spolku pro dějiny ke spolupráci, 

aby na Schäfera donášel, ale neúspěš-

ně. Nakonec mu nasadili svoji agent-

ku jako služebnou v domácnosti. Ta 

udala, že Schäfer denně poslouchá 

zahraniční rozhlas, což bylo v hitle-

rovském Německu trestné.

Odsoudili ho r. 1942 ke dvěma 

letům káznice. Když si je odpykal, ne-

směl se vrátit domů, ale byl odvezen 

do koncentračního tábora. Jeho rodině 

úřady vůbec neoznámily místo pobytu. 

Karl Heinrich Schäfer – 

Hitlerův mučedník pro Krista

Karl Heinrich Schäfer 
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Ctihodný sluha Boží papež Pius XII. vytvořil 

v celé Evropě okupované nebo ovládané nacisty taj-

nou síť k záchraně Židů. Jeden z jejích členů dosud 

žije. Jde o italského kněze Giancarla Centioniho, 

narozeného r. 1912. V letech 1940–1945 byl vo-

jenským kaplanem Italské dobrovolnické milice 

pro národní bezpečnost a žil v generálním domě 

řeholní kongregace pallotinů. Těch bylo zapoje-

no v síti pro pomoc Židům mnoho. „Protože jsem 

byl tak zvaně ‚fašistickým‘ knězem, bylo pro 

mne snadnější zachraňovat Židy,“ vzpomíná otec 

Centioni. 

Pallotini založili na přímý pokyn papeže Pia 

XII. organizaci, která se nazývala „Spolek sv. 

Rafaela“. Pomáhala Židům a vyhledávala pro ně 

možnosti legálního i ilegálního vycestování, ze-

jména v Německu, kde byl nejvýznamnějším ak-

tivistou tohoto spolku pater Joseph Kentenich, 

původce tzv. Schönstattského hnutí. Ten byl poz-

ději zatčen a odvezen do koncentračního tábora 

Dachau. Tam zůstal až do konce války. 

V Římě byl podle otce Centioniho hlavou Spolku 

sv. Rafaela německý pater Anton Weber. Ten měl 

přímý kontakt s papežem Piem XII. a státním se-

kretářem Vatikánu kardinálem Maglionem. Spolek 

Teprve v lednu r. 1945 manželka s dcerou vypátraly, 

že se nachází v Sachsenhausenu. Jely ho navštívit, 

ale na vrátnici jim oznámili, že jejich manžel a otec 

den předtím zemřel. Okolnosti jeho smrti dodnes 

nejsou jasné. Nelze vyloučit, že nezemřel přiroze-

nou smrtí, ale byl zavražděn esesáky, což se v nacis-

tických koncentrácích běžně praktikovalo. 

Karl Heinrich Schäfer patří jednoznačně k mu-

čedníkům pro Krista. Jeho zatčení a odsouzení 

mělo skrytý náboženský motiv. Nacistům přede-

vším vadila jeho publikační činnost na obranu 

katolické církve, zvláště pak jeho vyvracení nacis-

tických útoků proti ní. Poslech cizího rozhlasu byl 

jen vítanou záminkou. Takových jako Schäfer byly 

stovky a pravděpodobně i tisíce ve všech zemích 

ovládaných nacisty. 

Eduard Werner, Fels 10/2008

volný překlad -hilarius-

Izraelský velvyslanec pozitivně o papeži Piu XII.
Münster. Byl Pius XII. Hitlerovým papežem, jak sugeruje Rolf Hochhuth v divadelní hře Náměstek? 

Na tuto otázku je třeba ve světle nynějšího stavu poznání jasně odpovědět: nikoli. Prohlásil to 24. března 

izraelský velvyslanec při Svatém stolci na mezinárodním sympoziu v německém Münsteru. Mordechay 

Lewy tam přednesl referát o Piu XII. a Židech, který byl pak zveřejněn na stránkách deníku Frankfurter 

Allgemeine Zeitung (26. března 2010). Odmítl tím výčitku, že tento papež stranil nacistům, a nevyloučil 

možnost jeho ústních, byť ne písemných pokynů pro katolíky, aby se ujímali obrany Židů. 

RaVat 30. 3. 2010

Jak papež Pius XII. 

zachraňoval Židy

papež Pius XII.

poskytoval židovským rodinám pasy a peníze. 

„Pasy a peníze měl na starosti pater Weber a roz-

děloval je přímo jednotlivým osobám. Jak dokla-

dy, tak i finance pro Židy pocházely bezprostředně 

z kanceláře Jeho Svatosti Pia XII. v jeho jménu a 

z jeho konta. Já jsem v Římě Židům pomáhal spolu 

s dalšími nejméně 12 německými kněžími.“ Tak 

vzpomíná otec Centioni.

Spolek byl aktivní už před vpádem Němců do 

Itálie a pokračoval v této pomoci i po válce, kdy 

bylo zapotřebí vyvinout humanitární akce pro lidi 

postižené bombardováním a dalšími pohromami. 

„Tak mohl Pius XII. pomáhat prostřednictvím 

nás, kněží, prostřednictvím Spolku sv. Rafaela, 

Společnosti Božího Slova a dalších institucí...“ 

Takové jsou vzpomínky patera Centioniho.

Fels 3/2010,  překl. -abm-
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Ivan a Lucie, dvojice, která rostla pro sebe, až 

se našla v romantické lásce. Oba vysocí, štíhlí, on 

černovlasý na krátko ostříhaný, ona spíše do hněda, 

ale s vlasy splývajícími až na lopatky. Lidé z jejich 

okolí se vyhřívají v jejich lásce. Především pak 

Ivanovi rodiče, kteří se těší, až jejich dům zušlechtí 

mladá hospodyně.

Ivan a Lucie říkají o sobě, že se mají rádi. 

A touží být spolu. Mladý muž to oznamuje rodi-

čům: „Lucka se k nám od příštího měsíce nastě-

huje.“

Rodiče s leknou – to od svého syna nečekali. 

Otec bez váhání namítá: „Ale napřed bude svat-

ba, že?“

„Dneska se začíná beze svatby,“ odpovídá Ivan, 

„až se to osvědčí, tak je veselka.“

„Takže ty nemáš Lucii rád?“

„Mám. Nade všecko.“

„Pochopil jsem to tak, že když se to neosvědčí, 

tak ji pošleš pryč.“

 „To jsem říkal jenom tak. Nám se to osvědčí.“

„Tak proč se nevezmete hned, když se vám to 

osvědčí?“

„Protože dneska se to dělá tak.“

Otec se zhluboka nadýchne a pronese: „U nás se 

to takto dělat nebude!“

„Proč?“

„Protože u nás napřed posvětí svazek Bůh.“

„Bůh nás posvětí i tak, když se 

máme rádi.“

„Jak to víš?“

„Bůh je přece láska, 

a když se mají lidé rádi, tak 

jsou v Bohu. Tak nějak je to 

v Janově evangeliu.“

„Ale to neplatí o vás.“

„Proč?“

„Protože vy se 

nemáte bezvý-

hradně rádi. 

A vaše výhra-

da je veliká: 

když to nepů-

jde, tak se roze-

jdeme.“

Ivan se hluboce nadechne, aby dodal vážnosti 

svým slovům, a pak říká: „Je to lepší než se potom 

rozvést.“

Otec odpovídá hned: „Ale když dva žijí spolu, 

aby se to vyzkoušelo, tak vlastně  otevírají bránu 

rozvodu.“

„Ale my se nechceme rozejít.“

„Když se nechcete rozejít, tak si řekněte ‚ano‘ 

v kostele. A pokud se na to ještě necítíte, tak ještě 

se společným životem počkejte.“

„Je to naše věc, a ne vaše.“

„Samozřejmě! Jste svobodní lidé. Nikdy jsem 

do vašeho vztahu nemluvil a mluvit ani nebudu. 

Ale dům je náš a v našem domě budou spolu žít 

jenom ti, kdo jsou řádně sezdáni tak, jak tomu učí 

naše svatá církev.“

„To je tvé poslední slovo?“

„Ano.“

„V tom případě si budeme hledat místo jinde.“

„Prosím. Je to tvoje volba.“

„A vám to, rodičové, nebude vadit?“

„Bude,“ zdůrazňuje otec silným a pevným hla-

sem. „Ale Boží zákon se u nás ctil a vždycky bude 

ctít. Ježíš řekl: ,Co spojil Bůh...‘ Přes to nejede 

vlak!“

Rozhovor končí a Ivan odchází rychle z domu, 

aby o tom promluvil s Luckou.

Když se milenci setkají a vzájemně se políbí, tak 

pobouřený Ivan vyhrkne: „Představ si, že nemůže-

me u nás bydlet! Až po svatbě. Dříve ani hodinu.“

„Tak budeme bydlet u nás. Naši se uskrovní 

a nám bude stačit jeden pokoj.“

„To ne!“ odpovídá Ivan 

okamžitě.

„Proč zase ne?“

„Protože bydlet 

spolu u nás nebo 

u vás je jedno.“

„Rozdíl je v tom, 

že naši nám nebu-

dou bránit, aby-

chom u nás 

spolu žili.“

„ V í š , 

Lucko, 

Dvě skleničky vína

ože u nás napřed posvětí svazek Bůh.
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když jsem se s taťkou pohádal, byl jsem rozhodnu-

tý, že odejdu z domu. Ale teď cítím, že odejít bez 

jeho požehnání nemohu.“

„Takže nic?“

„Musím tátu zpracovat. Musím ho přesvědčit, že 

podle církevních přikázání se nedá žít. Je to teo-

rie bez praxe, proto se církev 

mýlí. Vydrž ještě nějaký 

čas.“

Mají se posléze rádi, 

ale někdo nebo něco jako 

by vstoupilo mezi ně. 

Cítí to oba, i když o tom 

nedokáží spolu mluvit.

Ivan je učitelem na zá-

kladní škole ve vedlejším 

městě. Ve stejné sborovně 

má své místo i jeho otec. Je 

dobrým učitelem a ostatní ko-

legové ho takto hodnotí. Proto 

také na oslavu jeho kulatých 

narozenin zůstávají všich-

ni pedagogové. Oslavenec 

v dobré náladě zapomíná, že 

přijel autem. Proto vyprazd-

ňuje po přípitku svou sklenič-

ku a nechává si nalít další. Baví 

se až do chvíle, kdy si uvědomí, 

že je tu autem. „Úplně jsem za-

pomněl...“ vysvětluje své jednání 

všem učitelům.

Jeden z kolegů ho uklidňuje: „Dvě skleničky, to 

nic není, můžeš jet zadní cestou.“

Ivan s napětím sleduje, co tatínek udělá. Jestli 

pojede autem, půjde Lucka k nám. Když on nemu-

sí dodržovat zákon, tak nemusím ani já. Prostě se 

to někdy nedá.

Oslavenec se vysmívá sám sobě: „Jsem už skle-

rotik – zapomenu na auto...“

Češtinářka mu radí: „Ještě chvíli posedíme. 

Z hlavy se ti to vykouří a můžeš jet.“

Ivan si k tomu sám sobě dodává: Jestli pojede, 

tak půjde k nám i Lucka.

Oslavenec zapíná internet a za chvíli hlásí: 

„Za půl hodiny mi jede autobus, zítra anebo v ne-

děli si pro auto zajedu.“

Za půl hodiny sedí spolu Ivan s tátou v autobu-

su. Nemluví spolu, protože mladý muž přemýš-

lí – a jeho tatínek to respektuje. Teprve když se 

blíží k domovu, tak ze sebe jeho syn souká: „Tatí, 

víš...“

„Copak?“ snaží se mu otec pomoci.

„Já se stěhovat k Lucce nebudu. A ona se taky 

stěhovat nebude.“

„Jak to, že jsi tak změnil svůj názor?“

„Věděl jsem, že máš pravdu, cos mi namítal. 

Ale říkal jsem si, že život je jiný. 

Dneska jsi mi ukázal, že život 

a zásady jsou jedno. A zákon 

se nesmí překračovat nikdy, 

i když se zdá, že by to 

šlo.“

„Gratuluji!“

„A Lucku si vezmu, až 

ji budu milovat bez výhrad. 

Ještě k tomu potřebuji do-

růst.“

„A co ona?“

„Musí dorůst k tomu, aby 

pochopila, proč jsem se k nim 

nenastěhoval.“

Ještě chvíli cestují otec 

se synem spolu autobusem. 

Opět nemluví. O to větší je 

jejich mluva duší. Oba se 

modlí, i když každý jinak. 

Táta děkuje Bohu, že jeho 

syn zůstal věrný jemu, mamin-

ce, církvi, a tak vlastně i Bohu. Ivan 

se všemohoucího Boha ptá, jak dál žít svůj vztah 

s Luckou. Na jedné straně už by chtěl s ní spát 

a mít ji stále vedle sebe, ale na druhé straně ani 

neví, jestli s ní chce spát pořád.

Jeho táta jako by ho slyšel. Naklání se k němu 

a tiše mu říká: „Víš, co jsme dělali celý život 

s mámou? Modlili jsme se, aby nás Bůh spojoval 

svou láskou, neboť lidská láska – jakkoliv krásná – 

má svoje hranice. Boží láska je nekonečná. A jedi-

ně nekonečná láska zůstává s druhým pořád.“

Autobus zastavuje, lidé vystupují. Těší se na ví-

kend. A Ivan s tatínkem se baví o tom, co budou 

dělat na zahradě a kolem domu. Obyčejný, šťastný 

víkend. Jak mohlo být všechno jinak, kdyby osla-

venec sedl do auta a dal tak špatný příklad.

Josef Janšta
foto:  Asian,  Mshmgi | Dreamstime.com
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Drahé děti, o prázdninách není škola, je to,  

jako by každý den byl svátek. A ono to tak je. 

Jestli máte doma nějaký katolický kalendář, najde-

te tam každý den jméno 

některého svatého. A to 

se jich v různých zemích 

ještě připomíná mnohem 

víc, že by se tolik jmen 

do kalendáře nevešlo.

Také v mnohých koste-

lech jsou i ve všední dny 

mše svaté. Ale nejdůležitější jsou neděle. Nedělní 

mše svatá (může být někde i v sobotu odpoledne) 

je veliký Boží dar a pomoc, abychom žili jako Boží 

děti, abychom byli moudří a stateční a měli krás-

nou duši, jako oblečenou do krásných svatebních 

šatů, jak říká v podobenství Pán Ježíš. Proto by 

byla velká škoda a hřích, kdyby 

někdo v neděli z lenosti zane-

dbal mši svatou, ačkoliv by 

se jí byl mohl bez větších 

obtíží zúčastnit. Zatímco 

ten, kdo byl na mši 

svaté, ať je to ve škol-

ním roce nebo o prázd-

ninách, odnáší si z ní 

v srdci pokoj a radost 

a velkou Boží pomoc 

do dalších dnů.

Víte, který ze všech 

svátků o prázdninách 

je největší? Je to slavnost 

Nanebevzetí Panny Marie 

15. srpna.

Celé Boží dílo vy-

koupení je prozáže-

no mateřskou lás-

kou Panny Marie. 

Už v první knize 

Písma svatého je 

psáno, že Pán Bůh 

hned po prvním hří-

chu našich  prarodičů slí-

bil, že jednou přijde žena, 

která se  svým synem zvítězí 

nad ďáblem, skrytým v podobě zlého 

hada. A v poslední knize Písma svatého je, že Pán 

Bůh ukázal svatému Janovi ženu zářící jako slunce, 

s měsícem pod nohama a s korunou dvanácti hvězd 

kolem hlavy. Narodil se jí syn a pekelný drak, ten 

starý had, nazývaný ďábel nebo satan, chtěl zni-

čit jejího syna i ji. Ale 

její syn se stal vládcem 

nebe i země a Pán Bůh ji 

chránil před všemi úkla-

dy draka, zuřícího zlobou 

a nenávistí. Proto bývá 

Panna Maria znázorňo-

vána, jak šlape na hlavu 

hada. Nebo s měsícem pod nohama a s korunou 

dvanácti hvězd. Nebo se širokým pláštěm, kterým 

chrání nás, své děti, před ďábelskými úklady.

O Panně Marii psali už i proroci, kteří, osvícení 

Duchem Svatým, psali o Spasiteli světa mnoho set 

let před tím, než se narodil.

Ta proroctví se začala plnit, 

když archanděl Gabriel 

oznámil Panně Marii, že 

bude matkou očekávaného 

Spasitele a že mu dá jméno 

Ježíš. Ten se pak narodil 

v Betlémě. Pamatujete 

se asi na události z jeho 

dětství, jak si je připomí-

náme zvlášť o Vánocích. 

Se svatým Josefem muse-

li pak utéct do Egypta před 

krutým králem Herodesem. 

Po jeho smrti se mohli vrátit a byd-

leli v Nazaretě. Když Pán Ježíš 

začal chodit od místa k místu 

a mluvit o Božím králov-

ství, Panna Maria vypro-

sila jeho první zázrak při 

svatbě v Káně Galilejské. 

Od té doby vyprosila 

velmi mnoho dalších zá-

zraků až do dnešní doby. 

Také na mnoha poutních 

místech. K nejznáměj-

ším v celém světě patří 

Lurdy ve Francii, Guadalupe 

v Americe a Fatima v Portugalsku, 

kde byl nedávno Svatý otec Benedikt XVI. 

a měl tam mši svatou za účasti asi půl milionu 

poutníků.
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Panna Maria stála vedle kříže, když Pán Ježíš 

umíral, a v té chvíli svěřil její mateřské lásce sva-

tého Jana, který tam zastupoval všechny apoštoly 

i nás všechny. Ona byla s apoštoly i dalšími věří-

cími v době od Nanebevstoupení Páně do Seslání 

Ducha Svatého a potom byla oporou apoštolů 

v jejich poslání šířit Kristovu lásku a pravdu do ce-

lého světa.

Po skončení jejího pozemského života ji Pán 

Ježíš vzal s tělem i duší k sobě do nebeské slávy. 

To oslavujeme slavností Nanebevzetí Panny Marie 

15. srpna.

Panna Maria pokračuje stále dál ve své mateřské 

lásce k Pánu Ježíši i k nám všem. Je to naše mi-

lující Matka. Každý, kdo se k ní obrací s prosbou 

o její přímluvu a pomoc, pro sebe nebo pro druhé, 

se o tom přesvědčuje. Nespočetným trpícím vy-

prosila pomoc, nemocným zdraví, zarmouceným 

útěchu, bezradným světlo Ducha Svatého, nevěří-

cím víru, zoufalým naději a odvahu, rozhněvaným 

usmíření, i v těžkém utrpení pokoj srdce a radost, 

ochranu v nebezpečích, hříšníkům Boží milosrden-

ství a spásu.

Panna Maria je také vzorem všeho dobra, nej-

krásnější a nejdokonalejší ze všech stvořených 

bytostí. Učí nás, co to znamená milovat Boha 

a bližního, v radostech i bolestech. Učí nás ve víře, 

naději a lásce.

Panna Maria má ve svém srdci velikou lásku 

ke všem lidem, ale protože je Matka, tedy přede-

vším k Vám, dětem.

Každý den na Pannu Marii pamatujme s lás-

kou a vděčností. Prosme o její ustavičnou pomoc 

a ochranu, abychom se s ní jednou shledali v nej-

větší radosti jako její milované děti ve věčném 

domově.

S tímto přáním a s prosbou, abyste se také za mě 

pomodlili, Vás všechny srdečně zdravím.

Váš P. Bohumil Kolář

Skořápka
Ptačí mládě, sotva se vyklubalo z vajíčka, začalo štěbetat: „Mami, proč se 

musíme dostávat na svět přes skořápku? Víš, jaká je to dřina? Už jsem si 

myslelo, že se mi to nepodaří. Nešlo by to zařídit tak, aby byla vajíčka 

bez skořápky?“

„Jeden náš vynálezce taky dostal takový nápad,“ odpovídala 

ptačí maminka, „chtěl svým dětem ulehčit líhnutí, a tak jedl jen 

takovou potravu, v níž nebylo ani trochu vápníku, ze kterého je 

vytvořena skořápka. Záměr se mu zdařil, snesl vajíčka obalená 

jen tenoučkou blankou. Brzy však přišel na to, že jeho vynález 

má sice jen jednu, zato tak velikou chybu, že byl vlastně bez-

cenný. Vajíčka bez skořápek nebylo možné vysedět. Buď se pro-

píchla o nějaké stéblo v hnízdě, nebo je rozmáčkli, když se na ně 

snažili zlehounka posadit.“

„Já bych nechtělo být propíchnuté ani rozsednuté!“ děsilo se 

mládě, „to je přece jen lepší prodírat se pracně přes skořápku.“ A nemysli 

si, poučovala mládě maminka, „že tím máš všechny trampoty za sebou! V životě budeš muset překonat 

ještě spoustu překážek. Jsou pro nás stejně důležité jako skořápka pro vajíčko. Když je překonáváme, 

stáváme se silnějšími a nemusíme se bát, že nám uškodí špičaté stéblo špatného jednání někoho, kdo nás 

nemá rád, ani toho, že nás rozsedne někdo, kdo se nám snaží nahnat strach.“

P. Václav Trmáč

em si

a 
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Bylo to za normálního sobotního odpoledne, 

krásný jarní den. Sedím za svým psacím stolem 

a odpovídám na internetovou poštu. Měl jsem 

rozmarnou náladu, když tu se stalo něco neobvyk-

lého. Zazvoní mobil. Na druhém konci se ozve 

můj přítel R., architekt a známý moderní umělec. 

„Bernharde, měl bys dnes pro mne alespoň půl ho-

diny čas? Hoří to.“ 

Věděl jsem, že se mu nedařilo dobře. Těžce zápasil 

s krizí, nikdo nedával peníze na umění, ekonomic-

ky taktak přežíval. „Jsi v bankrotu?“, zeptal jsem se 

poněkud neomaleně. „Kdyby jenom to,“ řekl R. „N. 

se zhroutila.“ N. byla jeho žena. „Našemu synovi 

operovali nádor v koleně. Všechno vypadalo dobře, 

už jsme se radostí objímali, když tu najednou lékař 

řekl, že bude nutné ještě vyšetřit plíce, aby se vylou-

čila metastáze. A to ji zlomilo.“ „Dobře,“ povídám. 

„Přijď kolem půl druhé, projdeme se v lese.“ 

Před dvaceti lety by mně ani tomuto mému pří-

teli nenapadlo ve snu, že se může stát to, co jsme 

udělali hned na okraji lesa. Vytáhli jsme své růžen-

ce a činili přesně to, co křesťané v posledních 600 

letech, když jim voda stoupla až na zápraží nebo je 

postihla jiná katastrofa. 

Ani jednomu z nás nebyla modlitba vložena 

do kolébky. R. prožil divokou minulost uprostřed 

mnichovské umělecké bohémy v hýření a neřestech. 

Já jsem se považoval za racionálně uvažujícího člo-

věka, jemuž jsou všechny náboženské mýty proti 

mysli. Před dvaceti lety, když nás potkávaly životní 

zkoušky, jsme hledali falešnou útěchu v psychologii 

a v pozitivním myšlení, aniž jsme si to někdy vy-

zkoušeli. To už je ale všechno díky Bohu pryč.

Teď se my, staří vypelichaní intelektuálové mod-

líme a vůbec se za to nestydíme! To je malý zázrak. 

Jedno musím ještě dodat. Když jsme se prochá-

zeli lesem, nemodlili jsme se sami. Já jsem ještě 

obtelefonoval 7–8 přátel v celém Německu, kteří 

přislíbili modlitbu na úmysl mého přítele. Mezi 

nimi byla studentka z Erfurtu, manažer obchodu 

s nemovitostmi v Bonnu, spisovatel z Eichsfeldu 

a jeden evangelický archeolog na Syltu, který sice 

brblal, proč právě růženec, ale přesto pevně slíbil, 

že se bude modlit. 

Díky modlitbě 

se tak vytvořila 

skupina navzájem 

spojených lidí, 

z nichž mnozí se 

dokonce vůbec 

osobně neznali. 

Jediným organi-

začním principem 

je toto: My spo-

lečně věříme, že 

modlitba neomyl-

ně působí – sice ne tak, jak bychom chtěli my, ale 

jak chce Bůh. Není rozhodující, jak my chceme, 

stačí jen, že modlitba funguje a vždycky dobře 

funguje. Mnohokrát jsme zakusili její požehnaný 

účinek. Proto jsme si při různých příležitostech 

sdělili a řekli: „Až budeš někdy potřebovat spojit 

se v modlitbě v nějaké důležité věci, přihlas se!“ 

A tak se pro toho, kdo má oči k vidění, roztáhla 

řečenou sobotu kolem půl druhé odpoledne malá 

modlitební síť přes celé Německo. Ubohá N. ne-

zůstala se svým trápením sama, zahrnul ji obdivu-

hodný oblak modlitby. Vzájemně cizí lidé apelova-

li společně k srdci všemohoucího Boha a prosili Jej 

o smilování a požehnání pro tuto trpící ženu.

Už toto samotné šlechetné gesto je krásné, ale 

není to ještě něco víc? Ano, je to zkouška naší víry. 

Jestli Bůh existuje a zůstává hluchý k našim staros-

tem a trampotám – potom máme morální právo Jej 

odmítnout a odpadnout od Něho. Jenže On takový 

není. Kdo Ho chce pravdivě poznat, musí se Mu 

vrhnout do náruče v bezmezné důvěře. Může se 

stát – a taková byla i má zkušenost – že po mnoha 

prosbách za jiné člověk náhle zjistí, že je teprve 

na začátku svého vztahu k Němu a sám potřebuje 

modlitbu druhých, aby vytrval. To nevadí, naopak. 

I Matce Tereze se nedařilo lépe: „Věřím, že snad není 

nikdo, kdo by modlitbu potřeboval tak nutně jako já. 

Cítím se tak neužitečná a slabá. Protože se nemo-

hu spolehnout sama na sebe, spoléhám se na Něho, 

24 hodin denně.“ Právě o to se musíme modlit.

Bernhard Meuser, Betendes GottesVolk 1/2010,
překl. -red-, foto: Velkol | Dreamstime.com

Nestyďme se za modlitbu!Nestyďme se za modlitbu!
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S vděčností za vyslyšení proseb a pro útěchu 

všem, kdo hledají pomoc u Matky Boží, zasílám 

tyto řádky:

Rodiče mého manžela dali v popřevratové době 

po 1. světové válce svého dvouletého synka vy-

psat z církve. Tehdy se razilo ono nešťastné heslo: 

„Pryč od Říma!“

Babička – zbožná, venkovská, upracovaná žena, 

ctitelka Matky Boží na Hemžích, se pro toto roz-

hodnutí své dcery nesmírně rmoutila, domlouva-

la, plakala, prosila, ale marně. O to víc se utíkala 

s prosbou za vnoučka k Matce Boží.

Při jedné návštěvě rodiny náhle umírá ve 48 le-

tech. Zdálo se, že její prosby zůstaly nevyslyšeny.

Léta plynula a hle – dospělý vnuk, nyní již lékař, 

nachází věřící ženu, vstupuje do církve a jeho pr-

vorozený syn se dokonce stává knězem.

Maria nezapomněla na prosby venkovské ženy, 

vždyť nebylo slýcháno, že by koho opustila, kdo se 

s důvěrou k ní obrací. A tak, moji drazí, v modlit-

bách vytrvejme a důvěřujme!

vaše vděčná čtenářka Zdeňka

Při setkání přátel zazní obvyklé otázky a odpo-

vědi: Jak se máš? Ujde to. A co rodina? Daří se  

jí dobře, jsou všichni spokojení, což je v dnešní 

době terno. Splácejí hypotéku, takže se musí činit. 

Takže bez problémů? No ono se všude něco najde, 

vždyť to sám znáš.

Rodina a problémy!

Dnešní „rodina“ je jiná, než „rodina“ v minu-

lém století. Tehdy to bylo pevné soužití lidí, kteří 

věřili sobě a pomoci Boží. Byla schopna snášet 

dobré i zlé.

V současné době to příliš neplatí. Manželé jsou 

„tolerantní“ vůči sobě i vůči dětem. Zajistí děti fi-

nančně a jdou od sebe. Najdou si přítele a přítelky-

ni a jsou „šťastni“.

Píši do Vaší redakce proto, že i já jsem svěd-

kem rozpadu rodiny mé dcery. Po dvaceti letech 

si už nemají co říct, musí si od sebe odpočinout. 

Samozřejmě, že ne každý sám. „A nepleť se nám 

už do života!“

Každý den si vyčítám, že jsem dceru nevycho-

vala dobře. Podlehla jsem totalitě a nevystupovala 

jsem rázně jako pravá katolička, věřící.

Denně se modlím, aby Duch Svatý paprskem 

svého světla osvítil rodinu mé dcery a zavedl je 

na cestu víry a smíření.

Do peněženky jsem jí dala medailku 

Neposkvrněné. Po delší době se mě zeptala, jestli 

chodím v neděli do kostela – ona nechodí. Potěšilo 

mě to.

Za malý zázrak považuji, že z dovolené se 

svým přítelem mně přivezla obrázek a medailku 

Neposkvrněné. Tím mě Matka Boží sdělila, že ro-

dinu mé dcery chrání a nikdy neopustí. 

Věřím a je mou útěchou vědomí, že s Její pomo-

cí „najde“ i mé dítě darovanou medailku a s ním 

i rozum a víru.

Děkuji a prosím Pannu Marii za stálou přímlu-

vu. Maria, tys naše naděje.

rytířka Neposkvrněné z Vysočiny

Chci poděkovat spojeným Srdcím Ježíše a Marie 

za milosti a za dar 70 let mého života, i když to 

bylo někdy moc těžké a bolestné, zvláště při ztrá-

tě svých dvou dětí, pak několik operací, které 

jsem prodělala, vše jsem svěřila Pánu Ježíši skrze 

Pannu Marii. Též i vřelý dík při nedávném těžkém 

infarktu manželově, kdy nebylo moc naděje, ale 

naše Matka Uzdravení nemocných a Pomocnice 

křesťanů nás neopustila, zatím vše dobře dopadlo. 

Díky, Maria, za všechnu tvou pomoc, ochranu 

a vedení. I nadále tě moc prosím, buď stále s námi 

a ochraňuj všechny děti, vnuky, celou farnost 

a vypros mír celému světu. Díky, Maminko naše, 

děkuji za vše.

rytířka Anna od Uh. Brodu

Poděkování Všemohoucímu Bohu Otci, Synu 

i Duchu Svatému, že máme maminku Pannu Marii, 

ke které se utíkáme ve svých těžkostech a boles-

tech. Také děkuji i ostatním, které jsem prosila 

o přímluvy, když vnuk skládal maturitní zkoušku, 

kterou udělal na výbornou. Prosím Tě, naše ne-

beská Maminko, taky za dar zdraví pro mne, moje 

děti, zetě a vnuky.

čtenářka Anežka
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Chtěla bych splnit svůj slib, veřejně poděko-

vat za přijaté milosti a dobrodiní. Děkuji z celého 

srdce Trojjedinému Bohu, Matce Boží, sv. Josefu 

a svatému Judovi Tadeáši za pomoc a vyslyšení 

prosby za složení zkoušky našeho syna. Syn ne-

mohl od loňského roku složit zkoušku, teď měl 

poslední možnost. Ve Vašem časopise jsem našla 

zmínku o Novéně k svatému Judovi Tadeáši, hned 

jsem se ji začala modlit. V den zkoušky jsem se 

modlila teprve 6. den. Syn zkoušku udělal. Proto 

chválím svatého Judu Tadeáše před světem jako 

velikého ochránce, protože bez jeho přímluvy, 

přímluvy Panny Marie a osvícení Ducha Svatého 

nevím, zda by tu zkoušku složil.

Prosím o další ochranu celé rodiny. 

vděčná čtenářka Pavla z Vysočiny

Pocházím ze živé farnosti a vyrůstala jsem ve vě-

řící rodině. V devatenácti letech jsem se vdala, pře-

stěhovala jsem se do úplně jiného prostředí. Žilo 

se tam zcela jinak, nemohla jsem se sžít s tímto 

prostředím. Když se mi narodila dcera a bylo jí 

rok a půl, onemocněla jsem rakovinou. Byla to 

pro mě další rána, vše se mi zhroutilo. Nastoupila 

jsem léčbu chemoterapie a ozařování na onkologii. 

Díky Bohu a modlitbám mojí rodiny jsem po roce 

a půl ukončila těžkou léčbu. Nikdy nezapomenu 

na krásný květnový den, kdy jsem naposledy odjíž-

děla z nemocnice. Bylo to osmého května na svátek 

Panny Marie prostřednice všech milostí. Zde jsem 

mohla děkovat Nebeské Matce za přímluvu.

Zůstaly mi dýchací potíže, ale přes všechna ri-

zika a proti vůli lékařů se nám po deseti letech 

od nejstarší dcery narodil syn a pak ještě dcera 

a syn. Máme čtyři děti a všechno dobře dopadlo. 

Děkuji za život svých dětí Bohu a Panně Marii 

za přímluvu.

V novém domově jsem si stále nemohla zvyk-

nout. Vytrvale jsem se modlila, později i s dětmi, 

abychom se mohli vrátit zpět do mého rodiště. 

Prosili jsme též sv. Josefa o přímluvu. Po 21 le-

tech jsme se přestěhovali do rodné farnosti, kde je 

nám dobře. Děkuji, svatý Josefe a Panno Maria, 

za přímluvu.

Před čtyřmi roky jsem prodělala operaci srdce 

(chlopní). Neprobíhalo to jednoduše. Když jsem 

byla čtrnáct dnů doma z nemocnice, tak se mi při-

tížilo a musela jsem být zpět hospitalizována. V tu 

dobu byla moje sestra v Lurdech. Jakmile se dově-

děla, že jsem v nemocnici a čeká mě zákrok kvůli 

arytmii srdce, poprosila kněze, aby za mě sloužil 

mši svatou. Ještě večer, přímo v Lurdech, byla slou-

žena mše svatá za moje uzdravení. Ráno jsem se 

vzbudila, a když přišla zdravotní sestra, tak se podi-

vila, že srdce pracuje pravidelně. Šla pro lékaře, byl 

také překvapený, řekl, že zákrok, na který jsem měla 

jít, už není nutný. Tak jsem prožila přímluvu Panny 

Marie Lurdské. Psala jsem to sestře, měla velkou ra-

dost i poutníci, co se za mě modlili, byli dojatí.

Děkuji za vše, co mě v životě potkalo. Za roky pro-

žité v jiné farnosti. Naučila jsem se vážit si daru víry 

a taky farnosti, kde teď žijeme. Také jsem prožila ob-

rácení sousedky, mé kamarádky, která změnila svůj 

život a žije zasvěceným životem. Kdybych tam neži-

la, neměla bych tuto kamarádku. Děkuji za všechny 

obdržené milosti a prosím o Boží požehnání do dal-

ších dnů. S pokorou děkuji za každý den.

rytířka Ludmila, Lidečko

Chtěla bych poděkovat Panně Marii za vyslyšení 

proseb. Obracela jsem se s nimi nejen k ní, ale též 

ke Svatému otci Janu Pavlu II. Dostalo se mi velké-

ho daru, v mých 43 letech se nám narodila zdravá 

dceruška. Vše proběhlo bez komplikací, přestože 

nade mnou lékaři „lámali hůl“ a čtvrté těhotenství 

mi absolutně nedoporučovali.

Rovněž moc děkuji za to, že naše tři děti úspěšně 

zakončily studium na střední škole a manžel našel 

zaměstnání.

Nyní prosím Pannu Marii především o dar pevné 

víry pro své děti a manžela, kéž by se také synům 

podařilo najít práci.

Děkuji také Pánu Bohu za neustálou ochranu pro 

celou rodinu a blízké.

čtenářka z Vlašimska

* * *

Dále děkují:
Jana Šťastná, čtenářka z Ostravy.

O modlitbu prosí:
Vlastimil Čepička, rytířka z Brněnska, Anna 

z Mervart.

* * *
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ZPRÁVY 
Itálie: Kampaň vedená nepřátelskými médii proti pa-

peži a Církvi v souvislosti se sexuálním zneužíváním 

dětí a mladistvých některými špatnými kněžími zasti-

ňuje skutečný boj proti sexuálnímu zneužívání. Řekl to 

italský kněz Fortunato di Noto, předseda občanského 

sdružení Meter, které už dvacet let bojuje proti tomuto 

zlu. Zaměřuje se především na odhalování pedoporno-

grafických internetových sítí, které přímo ukazují záběry 

sexuálního zneužívání a znásilňování. Podle otce Nota 

jeho organizace podává každý týden cca 500 trestních 

oznámení, ale žádné médium o tom nikdy neinformovalo 

a žádný z odhalených zločinců nikdy nebyl postaven před 

soud. Otec Noto říká, že toto jasně potvrzuje účelovou 

proticírkevní mediální manipulaci.

Zároveň upozornil, že na celém světě je ročně sexuálně 

zneužito a znásilněno 170 milionů nezletilých, přičemž 

kněží a zaměstnanci Církve jako pachatelé představují 

pouze zlomek procenta celkového počtu. Vatikán přitom 

postupuje proti provinilcům mnohem důsledněji než stát-

ní úřady, které většinou po 10 letech považují případy 

za promlčené, Církev ale nikoliv, jak dokazují konkrét-

ní kauzy v USA, Irsku a Německu. Přitom např. vládní 

zpráva USA konstatuje, že v r. 2008 se těchto zločinů 

dopustili kněží v 0,03 procentech případů, zatímco u dět-

ských lékařů nebo učitelů či sportovních trenérů jdou tato 

čísla nad 10 procent. K největšímu počtu zneužívání do-

chází ale podle této zprávy v rodinách, zvláště tam, kde 

děti mají nevlastního otce. 

Italská biskupská konference kategoricky odmítla me-

diální útoky proti Svatému otci Benediktovi XVI., že 

údajně jako prefekt Kongregace pro nauku víry „tutlal“ 

provinění některých duchovních. Vatikán již několikrát 

předložil jasná fakta, dokazující pravý opak. Právě tehdej-

ší kardinál Ratzinger patřil k nejradikálnějším zastáncům 

potrestání provinilců přesně podle předpisů kanonického 

práva a jejich definitivní izolace od kontaktu s mládeží. 

RaVat  13. 4. 2010,  Kathnet 16. 4. 2010

Švýcarsko: 28letý poštovní zřízenec Emmanuel N., vě-

řící katolík a otec rodiny, byl propuštěn z práce. Důvodem 

bylo, že jeho svědomí katolíka mu nedovolovalo doručovat 

zásilky a reklamy pornografického obsahu. Právní experti 

považují jeho vyhazov za „oprávněný“, neboť prý „zaměst-

nanec nemá žádné právo cenzurovat obsah zásilek“. 

Kathnet, 16. 4. 2010

Indie: U příležitosti jubilea 100. výročí narození 

bl. Matky Terezy byla otevřena výstava obrazů světo-

vě proslulého malíře Ritu Singha, věnovaných životu 

a práci Matky Terezy. Umělec často navštěvoval řehol-

ní domy světice a zachytil mnohokrát štětcem práci její 

i jejích sester.

Źródlo 32/2009

USA: Rozhodný nesouhlas s financováním potratů 

z federálních fondů vyjádřili američtí katoličtí biskupo-

vé. List episkopátu USA v této záležitosti dostali všichni 

členové Kongresu a byl o tom informován také Bílý dům. 

Podobný protest zaslalo Kongresu USA téměř 70 proti-

potratových organizací.

Źródlo 32/2009

Španělsko: Král Juan Carlos I., který podepsal no-

velizaci potratového zákona, značně liberalizující do-

savadní praxi, podléhá jako katolík ve shodě s čl. 915 

Kodexu kanonického práva exkomunikaci. Prohlásil to 

mons. Ignacio Barreiro, italský kněz zodpovědný za čin-

nost mezinárodního protipotratového hnutí Human Life 

International. 

Przymierze z Maryją 4/2010

Evropská unie: Evropský parlament odsouhlasil do-

kument belgického poslance Marka Tarabelliho, poža-

dující „uplatnění mezinárodních nástrojů nátlaku“ vůči 

těm členským státům EU, které prý znemožňují „snadný 

přístup žen k antikoncepci a potratům...“.

Przymierze z Maryją 4/2010

Nizozemsko: Nizozemští homosexuálové v jednu 

únorovou neděli v katedrále města Hertogenbosch kři-

kem, nadávkami a písněmi hrubě rušili průběh mše sv. 

Příčinou bylo, že jeden kněz odmítl podat sv. přijímání 

aktivnímu homosexuálovi. Jejich centrum oznámilo, že 

nadále budou nedělní mše sv. rušit.

Przymierze z Maryją 4/2010

Británie: Podle údajů uveřejněných na základě Zákona 

o svobodě informací je v Británii ukončeno ročně 80 tě-

hotenství, jež vznikla in vitro. Do toho jsou započítány 

potraty v rámci „redukce plodů“. 

Prof. Bill Ledger, který se zabývá umělým oplodně-

ním, řekl, že „neměl ponětí, že se ukončuje tolik těhoten-

ství po umělém oplodnění“ a označil to za tragédii. 

Británie je na čele rozvoje reprodukčních technologií 

včetně klonování a genetické manipulace s embryi. Jedno 

z osmdesáti britských dětí pochází z umělého oplodnění. 

Res Claritatis, LifeSite News 9. 6. 2010

Prázdninový kurz Být sama sebou pro dívky 

od 12 do 18 let. Je určen pro ty, které chtějí  lépe poznat 

sama sebe a zdokonalit svoji osobnost, které hledají pro-

gram na prázdniny, který nabízí nové zážitky, informace, 

ale i přátelství. Kurz probíhá v pravidelných týdenních 

intervalech, a to vždy od 9.00 do 13.30 v sálku Centra 

naděje a pomoci, Brno, Vodní 13. 

Přihlášení je možné přes www.cenap.cz v sekci kurzy.

Je nutné se přihlásit předem nejméně 10 pracovních 

dnů. Kurz je pro účastnice zdarma.
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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 * * *
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Sobota 14. 8. 2010

Pouť rytířů Neposkvrněné 
a čtenářů časopisu 

Immaculata
Program:

křížová cesta – 11.00 
mše svatá – 12.00

přátelské setkání – 13.00
svátostné požehnání – 14.30 

Srdečně zve redakce

Přijeď na Cvilín!
Přijeď na Cvilín!



Ve jménu Ježíše Krista 

Nazaretského vstaň a choď!

Petr a Jan šli o třetí hodině 

do chrámu k odpolední modlitbě.  

Právě tam přinášeli nějakého 

člověka, chromého od narození; 

každý den ho posadili 

u chrámové brány, které se říká 

Krásná, aby prosil o almužnu ty, 

kdo tam vcházeli.  Když viděl 

přicházet do chrámu Petra a Jana, 

prosil také je o almužnu.  Petr 

spolu s Janem na něj upřeli zrak 

a řekli: „Pohleď na nás!“  Obrátil 

se k nim a čekal, že od nich něco 

dostane.  Petr však řekl: „Stříbro 

ani zlato nemám, ale co mám, to 

ti dám: Ve jménu Ježíše Krista 

Nazaretského vstaň a choď!“  Vzal 

ho za pravou ruku a pomáhal 

mu vstát; a vtom se chromému 

zpevnily klouby,  vyskočil 

na nohy, vzpřímil se a začal 

chodit. Vešel s nimi do chrámu, 

chodil, skákal radostí a chválil 

Boha.

(Sk 3,1–8)

Foto: Lawrence OP




