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IMMACULATA

Pamatuj, láskyplná Panno Maria, 
že nikdy nebylo slýcháno, 

abys opustila toho, 
kdo se utíkal 

pod Tvou ochranu.
sv. Bernard



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.

„Bůh řekl: Staň se! A povstalo tvorstvo. Tvor-Maria řekl: Ať se mi stane! A Bůh se stal – v Ní. A jiná 
stvoření opakují: Staň se! Svou vůli ztotožňují s vůlí Neposkvrněné...“

sv. Maxmilián Kolbe (poznámka z ledna 1938)

Milí čtenáři, sv. Maxmilián vedl lidi k tomu, aby se co nejvíce přiblížili k Neposkvrněné a svou 

vůli ztotožnili s vůlí Její. Můžeme se ptát: Proč zrovna s Její vůlí, proč ne přímo s vůlí Boha, 

vždyť pouze Bohu přísluší taková poslušnost a úcta. A Maria? Kdo je? Jen Jeho nepatrná služeb-

nice. Nepatrná, přece mimořádná a Bůh si Ji vyvolil, aby Jí učinil veliké věci, aby byla vzorem 

jedinečného vztahu k Němu. Ten vztah můžeme lidově vyjádřit větou: „Maria je Dcerou Otce, 

Matkou Syna, Snoubenkou Ducha Svatého.“ Jako člověk je Maria omezená, přesto však je zároveň 

v celém svém lidství zcela ponořená v Bohu, takže v Ní není nic, co by nebylo Boží. Proto Jí říká-

me Neposkvrněná a archanděl Gabriel Ji oslovuje „plná milosti“. Mariinu mimořádnost si můžeme 

uvědomit na skutečnosti, že Maria je milostí včleněná do vztahů k jednotlivým Božským osobám 

Nejsvětější Trojice, mezi nimiž panuje dokonalý soulad. Nijak tím neškrtá ani neumenšuje posta-

vení Pána Ježíše, jenž je jediným prostředníkem naší spásy u Boha. Maria je vzorem dokonalého 

vztahu člověka k Bohu, kterému se chceme od Ní učit. Ztotožnit svou vůlí s vůlí Neposkvrněné 

tedy znamená jít k Otci skrze Syna v Duchu Svatém.

Panno Maria, Neposkvrněná, zasvěcuji se Tobě, pomoz mi plnit vůli Boha tak, jako děláš Ty.
br. Bohdan

První strana obálky: Madona s Dítětem, Stephansdom, Vídeň, foto: Abxyz | Dreamstime.com

Úmysly modliteb Rytířstva Neposkvrněné 

Červen – Za katolickou výchovu dětí a mládeže.

Červenec – Za ducha evangelní služby u lékařů, ošetřovatelek 

a porodních asistentek.

Srpen – Za umírněnost v pití a svobodu od nebezpečných návyků.

Pouť 
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„Svatá Maria, Matko Boží, 

tys darovala světu pravé světlo, 

Ježíše, svého Syna – Syna Božího. 

Ty ses bezvýhradně odevzdala Božímu povolání, 

a tak ses stala zdrojem té dobroty, která prýští z Něho. 

Ukaž nám Ježíše, veď nás k Němu. 

Uč nás poznávat a milovat Ho, 

abychom byli schopni opravdové lásky 

a uprostřed žíznícího světa 

byli pramenem živé vody. 

Amen.“

závěrečná modlitba 

z encykliky Benedikta XVI.  „Deus Caritas est“

foto: Aleksandr Ugorenkov | Dreamstime.com
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a čtenáři Immaculaty, posíláme Vám 

z Národního centra Rytířstva Neposkvr-

něné srdečný pozdrav. Těší nás, že se 

s Vámi můžeme opět setkat prostřednic-

tvím našeho časopisu Immaculata. Záro-

veň Vám děkujeme za zaslané dotazníky. 

Jsme rádi, že nám takto poskytujete zpět-

nou vazbu, že máte zájem o aktivnější 

zapojení se do Rytířstva Neposkvrněné. 

Zatím jsme dostali od Vás 223 odpo-

vědí. Vzhledem k počtu registrovaných 

rytířů to není nijak velké číslo, avšak 

samo o sobě to již něco znamená. Náš 

dotazník mnohé povzbudil k zapsání se 

do Rytířstva a ke snaze tvořit skupinky 

MI. A to je náš cíl, o který usilujeme: 

posunout činnost Rytířstva ze všeobecné 

roviny MI1 do roviny MI2, kdy každý 

člen je v aktivním spojení s místní sku-

pinkou a ta zase s Národním centrem MI. 

Znovu Vás vybízíme, zvláště Vás, kteří 

jste nám ještě dotazník nezaslali, abyste 

si udělali čas na jeho vyplnění. Můžete 

k tomu využít zde vytištěnou předlohu 

anebo její digitální verzi, kterou najdete 

na internetových stránkách (http://

immaculata.minorite.cz/).

Někteří z Vás si myslíte, že ode-

bíráním časopisu jste automatic-

ky členy Rytířstva, avšak není to 

zcela totéž. Časopis vznikl jako ná-

stroj Rytířstva a mohou ho odebírat 

všichni, kteří o to požádají, tedy 

i nerytíři. Pokud však někdo chce vstoupit do Rytířstva, pak 

je třeba vyplnit přihlášku, kterou Vám rádi zašleme. 

V minulém čísle jsme Vás informovali o našich ak-

cích. Nyní Vás chceme pozvat na každoroční pouť rytí-
řů Neposkvrněné a čtenářů Immaculaty k Matce Boží 
Cvilínské (Krnov), která se bude konat v sobotu 11. srpna 

2012. Touto akcí chceme uctít našeho světce sv. Maxmiliána 

Kolbeho, jehož 30. výročí blahořečení si letos připomíná-

me. Na posvátném místě chceme také opět svěřit své životy 

do rukou naší Paní, Panny Marie, aby nás vedla bezpečnou 

cestou ke Spasiteli, Pánu Ježíši Kristu. Součástí setkání 

bude přednáška pana PhDr. Radomíra Malého s názvem 
„Zjevení Panny Marie ve Fatimě ve vztahu k dějinám 
20. století“.

Podobná setkání nám mohou dobře posloužit k seznáme-

ní se a vzájemnému sdílení. 

Plánujeme rovněž zúčastnit se cyrilometodějské pouti 

na Velehrad (5. 7. 2012). Pokud tam budete i Vy, rozhlédně-

te se kolem, snad se tam potkáme a budeme moci prohodit 

pár slov a navzájem se povzbudit. Poznáte nás podle mino-

ritského hábitu a podle časopisu Immaculata.

Milí Rytíři, v tomto čísle se na Vás obracíme s naléha-

vou výzvou k modlitbě za celé Rytířstvo a zvláště za nás 

v Národním centru MI. Práce s organizování MI2 je velmi 

mnoho a hrozí, že v návalu práce člověku nezbude čas 

pro vnitřní duchovní život. Svatý Maxmilián nás v článku 

„Naše taktika“ z roku 1924 nabádá, aby hlavní zbraní rytíře 

Neposkvrněné byla modlitba. Píše:

„Modlitba a především modlitba – to je účinná zbraň 
v boji za svobodu a štěstí duší. Proč? Protože k nadpřiro-
zený m cílům vedou pouze nadpřirozené prostředky. Nebe, 
neboli zbožštění duše – lze-li se takto vyjádřit – je něco 
v pravém slova smyslu nadpřirozeného. Čili přirozenými 
prostředky k tomu nelze dojít. Je zde zapotřebí rovněž nad-
přirozeného prostředku: milosti Boží. A ta se získává po-
kornou modlitbou plnou důvěry. Milost a vý hradně ona je 
příčinou osvícení rozumu, posilnění vůle a obrácení, tedy 
osvobození duše z okovů zlého. (...)“

Vážení rytíři NeposkvrněnéVážení rytíři Neposkvrněné
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Dotazník k Rytířstvu Neposkvrněné
Prosíme Vás o vyplnění krátkého dotazníku a doplnění Vašich osobních údajů.

1. Máte u Vás nějakou skupinku Rytířů Neposkvrněné?  Ano  Ne

2. V případě, že máte skupinku rytířů, ví o ní Váš kněz?  Ano  Ne

3. Prosíme o doplnění Vašich osobních údajů

 Jméno a příjmení: ................................................................................................................

 Ulice: ...................................................................................................................................

 Město a PSČ: .......................................................................................................................

 E-mail: ..................................................... Tel. (mobil): ................................................

 Vlastnoruční podpis*: ..........................................................................................................

*Svým podpisem uděluji v souladu se zákonem 101/2000 Sb. souhlas ke zpracování zde uvedených mých osobních údajů Řádu minoritů v ČR 

jako správci za účelem zařazení do Knihy Rytířstva Neposkvrněné, udržování korespondence a dalšího zpracování dat na dobu neurčitou. Tyto 

osobní údaje nebudou zpřístupněné žádné třetí osobě.

Nejste členy, ale chcete se jimi stát?
V případě, že dosud nejste členy Rytířstva a měli byste zájem se jimi stát, kontaktujte pro-

sím Národní centrum MI na adrese Konvent minoritů v Brně, Minoritská 1, 602 00  Brno.  

Podrobnější informace naleznete také na odkazech: http://immaculata.minorite.cz
Informace o zemřelých členech Rytířstva
Možná víte také o někom, který byl členem Rytířstva, ale již zemřel. V takovém případě Vás 

prosíme, kdybyste nám mohli poslat i tuto informaci. Za zemřelé Rytíře je sloužena pravidelně 

mše svatá a rádi bychom jej jmenovitě zahrnuli do úmyslu mše svaté.

Děkujeme Vám za Váš čas a ochotu spolupracovat na rozvoji tohoto apoštolského díla.

odstřihněte a zašlete na adresu: 
Národní centrum MI, Konvent minoritů v Brně, Minoritská 1, 602 00 Brno

✁ ✁

Dalším důvodem, proč se na Vás obracíme s prosbou 

o modlitbu, je skutečnost, že hledáme pro MI vhodný 

formační program, který považujeme za velmi důležitý. 

Z Vašich ohlasů vidíme, že máte o něco takového zájem.

Neposledním důvodem prosby o modlitbu je i skuteč-

nost, že potřebujeme si vyprosit ochranu před zlým duchem. 

Svatý Pavel o tom píše v listu Efesanům: „Nevedeme svůj 
boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám 
a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům 
zla“ (Ef 6,12).

Zvláště bych chtěl oslovit Vás, kteří jste staří či nemocní 

a vnímáte, že svýma rukama toho již moc neuděláte. Možná 

se cítíte zapomenutí a nepotřební. Avšak před Bohem tomu 

tak není. Máte v rukou silný nástroj modlitby, do níž mů-

žete vkládat právě onu slabost, neschopnost, nepotřebnost, 

opuštěnost ... a vše přinášet jako oběť Bohu. Panna Maria 

z Fatimy říká, že mnoho lidí přichází 

do pekla jen proto, že se za ně nikdo ne-

modlí a neobětuje. Můžete tedy i přes 

svou slabost ještě mnoho dobrého udě-

lat. Budeme Vám vděčni za Vaši mod-

litbu za nás. V naší brněnské skupince 

se pravidelně modlíme za naše nemocné 

bratry a sestry.

Těšíme se na setkání s Vámi na na-

šich poutních místech na Velehradě či 

na Cvilíně. Srdečně Vás zveme, vydejte 

se na cestu, přijeďte, ukažte se...!

Pokoj a dobro!

br. Bohdan Heczko OFMConv, 
provinční asistent pro MI
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4. Cesta osvětná
Začátečníci v duchovním životě, kteří spolupra-

cují s Boží milostí, postupně vzrůstají v ctnostech. 

Díky krizi citového prožívání vztahu k Bohu (trpné 

očišťování smyslů) se mění způsob jejich modlitby 

a vstupují na cestu osvětnou. Podstatným rysem 

této etapy duchovního života je především upevně-

ní a pokrok v ctnostech, které se stávají trvalými. 

Kromě mírnosti a trpělivosti je důležitý především 

růst ve skutečné pokoře. Pokora se pak projevuje 

také ve změně postoje vůči Bohu i bližnímu a do-

chází k růstu v lásce. Láska vůči Bohu právě tím, 

že duše prošla očistou smyslů a neprožívá již vztah 

k Bohu výlučně citově, se stává méně egoistickou. 

Zároveň dochází k změně obrazu Boha. Motivem 

k vyhýbání se hříchům již není strach před tres-

tem. Přes vzrůstání vědomí, že Bůh také odměňuje 

dobro, vzrůstá naděje na dosažení věčného života 

a důvěra k Bohu, která se poté má přeměnit v postoj 

dětské důvěry, synovskou lásku. Dokonalá a čistá 

láska k Bohu je však charakteristická až pro závě-

rečnou etapu duchovního života, cestu sjednocení.

Sv. Bernardin k tomu říká: „Ti, kteří jsou na za-

čátku cesty, znají, jak jsem již říkal, tvář rozhně-

vaného Boha. Avšak ti, kteří na cestě již trochu 

postoupili, znají tvář Boha přívětivého. Kdyby to 

bylo opačně, mohli by těžce hřešit proti Duchu 

Svatému. Představ si duši, která činí něco zlého, 

dívá se na Boha, a vidí, že je milosrdný. Jestliže 

není přesvědčena o tom, že je také spravedlivý, 

hřeší proti Duchu Svatému. Anebo si představ duši, 

která již vykročila na cestu dobra, dělá pokrok 

a domnívá se, že Bůh je jen spravedlivý. Jestliže 

nepřipouští, že je také milosrdný, hřeší proti Duchu 

Svatému. Zlým lidem a hříšníkům se často zdá, že 

mají právo považovat Boha jen za milosrdného. 

A naopak ti, kteří žijí ctnostně, se bojí, že se jim 

milosrdenství Božího nedostane. Na prvních dvou 

stupních duchovního rozvoje jsou tedy nejčas-

tějšími hříchy buď přílišná jistota, že dosáhneme 

Božího milosrdenství, anebo naopak absence na-

děje, že se nám ho dostane“. 1

Cesta osvětná je také charakteristická tím, že 

křesťan začíná žít duchem tří evangelijních rad – 

chudoby, čistoty a poslušnosti. Je to důsledek trpěli-

vé práce nad vlastním posvěcením prostřednictvím 

sebezáporu. Vzrůstá vědomí, že život křesťana je 

cestou kříže a že bez sebezáporu a dobrovolného 

zříkání se i věcí dovolených nemůže být řeči o du-

chovním růstu. Tento duchovní růst však není vý-

sledkem výlučného úsilí ze strany člověka. Začínají 

se výrazněji projevovat dary Ducha Svatého, pře-

devším dar rady, bázně Boží a zbožnosti. Poslední 

z těchto darů působí také rozvoj modlitebního ži-

vota, kde se přechází od ústní a rozjímavé modlitby 

k prvním zkušenostem v kontemplaci. 

Sv. Bernardin nejdůležitější body na cestě osvět-

né shrnuje takto – poznání, pravá vůle a dobré skut-

ky: „Musíš vědět, chtít i moci. Jestliže chybí jedna 

z těchto věcí, nic neučiníš.“ 2 Také sv. Bonaventura 

velmi zdůrazňuje vzrůst poznání Boha a Jeho díla 

a souvislost tohoto poznání se změnou jednání. 

Podle něj jde o postupné poznání „záře pravdy, 

ke které se dochází následováním Krista“. 3 Toto po-

znání je soustředěno v poznání tajemství Kristova 

kříže: „Kříž všechno zjevuje... Právě kříž je klíčem, 

bránou, cestou a krásou pravdy. Ten, kdo ho při-

jme... ‘nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo 

života’ (J 8,12)“. 4 V podstatě Bonaventura říká, že 

1  O poznání Boha. In: O doskonałości..., op. cit., s. 72–73.

2  Tamtéž, s. 72.

3  Trzy drogi. In: Droga duszy..., op. cit., s. 188.

4  Tamtéž, s. 191.

O duchovním život (/)

Když se řekne duchovní život, máme možná někdy dojem, že je to záležitost, která se týká jen duchov-
ních osob – tedy kněží, řeholníků a řeholnic. Následující série článků o duchovním životě má za cíl uká-
zat, že k duchovnímu životu je povolán každý člen Církve. Dozvíme se něco o podstatě duchovního života 
a o jeho základních etapách, jak je pojímá katolická teologie. Kéž jsou pro nás tyto články nejen připome-
nutím teoretických zásad, ale především výzvou k osobnímu následování Pána Ježíše Krista. Vždyť On nás 
svátostí křtu k duchovnímu životu povolal a On se nám chce – jako konečný cíl duchovního života – také 
jednou v plnosti dát. On je totiž Alfou i Omegou (srov. Zj 1,8).
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rozvoj duchovního života závisí na rozjímání tajem-

ství Kristova kříže a následném uvádění poznání, 

které díky Božímu osvícení přijmeme, do praktické-

ho života: „Zamysli se nad tím, kým je ten, kdo trpí 

... jaký je ten, kdo trpí ... jak velký je ten, kdo trpí ... 

jaká je příčina Jeho utrpení ... jakým způsobem trpí 

... jak velké je Jeho utrpení...“ 5 „Zamysli se nad 

způsobem Jeho utrpení a prostřednictvím úsilí o při-

podobnění se Jemu oblékni Krista. Vždyť On trpěl 

vzhledem k bližnímu, jak nejochotněji mohl, vzhle-

dem k sobě jak nejkrutěji to šlo, vzhledem k Bohu co 

nejposlušněji a vzhledem k nepříteli co nejrozvážně-

ji. Podle Kristova příkladu tedy usiluj o oděv mírnos-

ti vzhledem k bližnímu, o oděv přísnosti vzhledem 

k sobě, o oděv pokory vůči Bohu a o oděv prozí-

ravosti vůči ďáblu“. 6 Takové rozjímání a následný 

život podle něho vede ke kontemplaci: „Zamysli se 

nad tím, k čemu vede Jeho utrpení, a dívej se na pa-

prsek pravdy okem kontemplace.“ 7

Podle sv. Jana od Kříže je to právě kontempla-

ce, která charakterizuje modlitbu cesty osvětné. Je 

však třeba zdůraznit, že na této etapě to ještě není 

výlučný způsob modlitby. I tato etapa duchovního 

života je procesem, Bůh si vede každou duši zvlášt-

ním způsobem, proto zde mohou být rozdíly. Přesto 

však lze říci, že všeobecně již cesta očistná je vstu-

pem na cestu mystickou, cestu, kde působí Bůh 

výrazně nadpřirozeně prostřednictvím darů Ducha 

Svatého. Podle tohoto chápání, které je vlastní 

mnohým teologům duchovního života vycházejí-

cím z učení např. sv. Tomáše Akvinského, sv. Jana 

od Kříže nebo sv. Františka Saleského, není (nebo 

neměl by být) mystický život něčím výjimečným. 

Podstatou zde však nejsou, jak se někteří mylně 

domnívají, extáze a nadpřirozená vidění či zjevení, 

nýbrž vliv sedmi darů Ducha Svatého Jde o vyšší 

stupeň na normální cestě svatosti, na kterou je po-

volán každý křesťan. Proto jsou k tomuto mystic-

kému životu povoláni všichni bez rozdílu stavu, 

včetně těch, kteří žijí převážně činným životem, 

jako např. sv. Vincent z Pauly. 8 Pro všechny tyto 

duše však platí, že musí splnit několik důležitých 

5  Tamtéž, s. 188n.

6  Tamtéž, s. 189.

7  Tamtéž.

8  Por. Trojí období duchovního života, přednáška o. Garrigou-

Lagrange  z roku 1933. In: http://revue.theofi l.cz/revue-

clanek.php?clanek=1444.

podmínek, z nichž mnohé zde již byly uvedeny 

– velkodušnost v následování Krista, duch sebe-

záporu, žít duchem evangelijních rad, úsilí o růst 

v ctnostech, pokrok v rozjímavé modlitbě, která 

přechází v modlitbu vlité kontemplace.

O tom, že je možné i ve světě, uprostřed běžných 

každodenních starostí a při namáhavé práci, žít kon-

templací a mystickým životem, svědčí například 

život bl. Anděly Salawy. Po jejím druhém obrácení 

prožitém v roce 1899, kdy měla osmnáct let, se její 

duchovní život velmi rychle a zásadně začal měnit. 

Jako mnohé jiné chudé vesnické dívky té doby slou-

žila v domácnostech bohatých Krakovanů. Její prak-

tický a obyčejný život byl však na rozdíl od mno-

hých jiných proniknut duchem evangelijních rad. 

Složila soukromý slib čistoty, omezila své materiál-

ní potřeby jen na věci nejnutnější k životu, nalez-

la si vhodného duchovního vůdce a v duchovních 

záležitostech se mu zcela podřídila. V roce 1900 

vstoupila do Sdružení sv. Zity a veškerý svůj volný 

čas zasvětila praktické službě bližním, těm, kteří žili 

tak jako ona, nebo ještě chudobněji. Pomocí častého 

přijímání svátostí, dobré duchovní četby (čítávala 

např. díla sv. Jana od Kříže, sv. Terezie, sv. Alfonse 

z Liguori, život sv. Gemmy Galgani aj.) a rozjímání 

velmi pokročila v životě modlitby. Mezi svými pří-

telkyněmi byla horlivou apoštolkou a povzbuzovala 

je např. takovými moudrými a zároveň prostými 

slovy: „Neposlouchej lidi a nejdi za tím, co říkají. 

Poslouchej Boží přikázání a pokyny Církve. Lidé 

totiž přijímají to, co jim vyhovuje, a nepříjemné věci 

odmítají.“ 9 Velmi záhy tak došla k hluboké duchov-

ní moudrosti a zkušenosti kontemplativní modlitby. 

Svědčí o tom například tato slova z jejího deníčku: 

„Jestliže duše Pánu Ježíši již nic neříká a jen na Něj 

hledí v mlčení ... pohlcená Jeho Majestátem Ho ve-

lebí bez zvuku a hluku slov – vnitřním pohledem 

a křikem duše, jak vznešená je to modlitba. To po-

korné mlčení při spatření Božího Majestátu odhr-

nuje okraj závěsu skrývajícího Jeho Tvář před duší 

pokornou a poníženou.“ 10 

P. František Juchelka OFMConv
(pokračování příště)

9  S. J. Barcik, Błogosławiona Aniela Salawa, Bratni Zew : 

Kraków 2009, s. 82.

10  Cit. v: I. Borkiewicz, Aniela Salawa, ATK : Warszawa 1987, 

s. 43.
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Drazí bratři a sestry,

(…) dnes dopoledne bych se chtěl pozastavit u jed-

noho podstatného aspektu tajemství Letnic, který si 

až do dneška uchovává svůj plný význam. Letnice 

jsou slavností jednoty, porozumění a lidského sdíle-

ní. Všichni můžeme konstatovat, že v našem světě, 

ačkoli jsme si rozvojem komunikačních prostředků 

stále blíže a zeměpisné vzdálenosti jako by zanikaly, 

je porozumění a sdílení mezi lidmi často mělké a sví-

zelné. Přetrvává nevyváženost, která nezřídka vede 

ke konfliktům. Dialog mezi generacemi se kompli-

kuje a někdy převáží protiklad. Denně jsme svědky 

událostí, z nichž vyplývá, že se lidé stávají stále agre-

sivnějšími a konfliktnějšími. Porozumění se jeví příliš 

zavazujícím a raději se zůstává vězet ve vlastním já, 

ve vlastních zájmech. Můžeme v této situaci opravdu 

nalézt a žít onu jednotu, které máme zapotřebí?

Vyprávění o Letnicích ze Skutků apoštolů, jak jsme 

slyšeli v dnešním prvním čtení (srov. Sk 2,1-11), se ode-

hrává na pozadí jednoho z posledních velkých výjevů, 

vylíčených na začátku Starého zákona: pradávné stavby 

babylonské věže (srov. Gen 11,1-9). Co je však Babylon? 

Je to popis království, kde se lidem podařilo akumulo-

vat takovou moc, která je přivedla na myšlenku, že už 

se nemusí vztahovat ke vzdálenému Bohu a jsou natolik 

mocní, že si mohou sami zbudovat přístup do nebes, ote-

vřít jejich brány a zaujmout místo Boží. Právě v této si-

tuaci však dochází k něčemu podivnému a výjimečnému. 

Lidé, kteří společně pracovali na budování věže, si zne-

nadání uvědomili, že stojí jeden proti druhému. Pokoušeli 

se být Bohem a hrozí jim, že nebudou už ani lidmi, pro-

tože přišli o základní prvek bytí lidských osob: schopnost 

dohodnout se, porozumět si a jednat společně.

Tento biblický příběh obsahuje neměnnou pravdu, kte-

rou můžeme spatřovat v dějinách, ale také v našem světě. 

Spolu s pokrokem vědy a techniky jsme dokázali ovlád-

nout přírodní síly, manipulovat živly a vyrábět živé by-

tosti, a to takřka včetně samotné lidské bytosti. V takové 

situaci se modlitba k Bohu jeví jako něco překonaného, 

Jednota může existovat jedině Jednota může existovat jedině 
jako dar Božího Duchajako dar Božího Ducha
Homilie Benedikta XVI. na Letnice, 
v bazilice svatého Petra

zbytečného, protože můžeme už sami konstruo-

vat a realizovat to, co chceme. Uniká nám však, 

že znovu prožíváme tutéž babylonskou zkuše-

nost. Je pravda, že jsme zvětšili možnosti komu-

nikace, získávání informací a předávání zpráv, 

ale můžeme říci, že schopnost vzájemně si ro-

zumět vzrostla, anebo spíš paradoxně poklesla? 

Nevtírá se snad mezi lidi nedůvěra, podezření 

a vzájemné obavy až do té míry, že se nakonec 

stávají sami sobě nebezpečnými? Vraťme se tedy 

k úvodní otázce: může opravdu existovat jednota 

a svornost? A jak?

Odpověď nacházíme v Písmu svatém: jed-

nota může existovat jedině jako dar Božího 

Ducha, který nám udělí nové srdce a novou 

řeč, novou schopnost komunikovat. A to se 

stalo o Letnicích. Onoho rána, padesát dní 

po Velikonocích, se přihnal na Jeruzalém silný 

vítr a oheň Ducha Svatého sestoupil na shro-

mážděné učedníky, usadil se nad každým 

a zapálil v nich božský plamen, oheň lásky 

schopné přetvářet. Zmizel strach, srdce po-

cítilo novou sílu, jazyky se rozvázaly a za-

čaly neohroženě mluvit, aby všichni mohli 
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chápat zvěst zabitého a zmrtvýchvstalého 

Ježíše Krista. Kde bylo rozdělení a odcizení, 

zrodila se o Letnicích jednota a porozumění.

Poslyšme však dnešní evangelium, ve kterém 

Ježíš praví: „Ale až přijde on, Duch pravdy, 

uvede vás do celé pravdy“ (Jan 16,13). Tady 

nám promluvou o Duchu Svatém Ježíš vysvět-

luje, co je církev a jak má žít, aby byla sama 

sebou, aby byla místem jednoty a společenství 

v Pravdě. Říká nám, že jednat jako křesťané 

neznamená uzavřít se do vlastního „já“, ale 

orientovat se na celek; znamená přijmout celou 

církev do sebe nebo lépe řečeno nechat se vnitř-

ně přijmout od ní. Když tedy mluvím, myslím 

a jednám jako křesťan, nečiním to uzavřením se 

do svého já, ale vždycky v rámci celku a cele. 

Takto může Duch Svatý, Duch jednoty a prav-

dy, nadále v našich srdcích a v myslích lidí znít 

Duchu Tvůrce, přijď, navštiv nás,

přijď do srdce všech věrných svých

a naplň je svou milostí,

vždyť ty sám jsi nás utvořil.

Ty se nazýváš Těšitel,

Bůh nejvyšší nám tebe dal,

tys pramen živý, lásky žár,

pomazání jsi duchovní.

Dárce darů jsi sedmera,

prst pravice jsi Otcovy,

ty jsi ten Otcem slíbený,

správně dáváš nám promlouvat.

V duši světlo nám rozžehni

a do srdce nám lásku vlej

a naše tělo ubohé

stále silou svou posiluj.

Nepřítele pryč odežeň

a ve světě svůj nastol mír,

nás cestou správnou vždycky veď,

ať nás mine vše škodlivé.

Boha Otce nás nauč znát,

dej vyznávat nám Ježíše

a tobě, Otci i Synu

vírou se vždy víc otvírat.

a nabádat ke vzájemnému setkávání a chápání. Duch 

právě tím, že jedná takto, uvádí nás do celé pravdy, kte-

rou je Ježíš, a přivádí nás k jejímu prohloubení a poro-

zumění. Poznání neroste uzavíráním se do vlastního já, 

nýbrž jedině schopností naslouchat a účastnit se onoho 

„my“ celé církve v postoji hluboké vnitřní pokory. Tak 

se také stává zřejmým, proč je Babylon Babylonem 

a Letnice jsou Letnicemi. Kde se lidé chtějí stát Bohem, 

mohou se jen postavit proti sobě navzájem. Avšak tam, 

kde stanou v Pánově pravdě, otevírají se na působení 

Jeho Ducha, který je nese a sjednocuje.

Protiklad mezi Babylonem a Letnicemi se odráží také 

ve druhém čtení, kde apoštol praví: „Žijte duchovně, a ne-

propadnete žádostem těla“ (Gal 5,16). Svatý Pavel nám 

vysvětluje, že náš osobní život je poznamenán vnitřním 

konfliktem, rozdělením mezi impulsy tělesné a ty, které 

pocházejí z Ducha; nemůžeme následovat všechny, proto-

že nemůžeme být současně sobečtí a štědří, chtít ovládat 

druhé a zakoušet radost z nezištné služby. Vždycky mu-

síme volit mezi impulsy, které chceme sledovat, což mů-

žeme autenticky pouze za pomoci Kristova Ducha. Svatý 

Pavel vyjmenovává tělesné skutky, což jsou hříchy sobec-

tví a násilí, jako zášť, nesvornost, žárlivost, stranictví – to 

jsou myšlenky a skutky, které neumožňují žít opravdu 

lidsky a křesťansky, v lásce. Tento směr vede ke ztrátě 

vlastního života. Duch Svatý nás však vede k výšinám 

Boha, abychom mohli žít už na této zemi zárodek božské-

ho života, který je v nás. Svatý Pavel totiž říká: „Ovocem 

Ducha je láska, radost, pokoj“ (Gal 5,22). Všimněme si, 

že apoštol při líčení tělesných skutků, které vyvolávají 

rozklad, užívá plurálu, zatímco při popisu působení Ducha 

používá jednotného čísla a mluví o „ovoci“, právě tak jako 

se proti babylonskému rozkladu staví jednota Letnic.

Drazí přátelé, máme žít podle Ducha jednoty a prav-

dy, a proto se musíme modlit, aby nás Duch osvě-

coval a vedl k přemáhání šalebného sledování vlast-

ních pravd a k přijímání Kristovy pravdy předávané 

v církvi. Lukášovské líčení Letnic nám podává, že 

Ježíš před vystoupením na nebesa žádal od apošto-

lů, aby zůstali pohromadě a připravovali se na přijetí 

daru Ducha Svatého. Shromáždili se tedy na modlitbě 

spolu s Marií ve Večeřadle v očekávání slíbené udá-

losti (srov. Sk 1,14). Církev usebraná spolu s Marií, 

stejně jako při svém zrodu, i dnes prosí: „Veni Sancte 

Spiritus! – Přijď, Duchu Svatý, naplň srdce svých věří-

cích a zapal v nich oheň své lásky!“. Amen

přeložil Milan Glaser, 
česká sekce Vatikánského rozhlasu
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Pokud někomu připadá tento titulek nadsaze-

ný, tak neprávem. Stačí jen projít si slova kající-

ho úkonu mše svaté. Vyznáváme se tam z hříchů 

„myšlením, slovy i skutky“. Myšlení je zde uvede-

no na prvém místě. Nemyslíme, neuvažujeme tak, 

jak Pán Bůh po nás žádá skrze Písmo sv. a katolic-

kou nauku, proto tedy není žádnou přehnaností říct, 

že „nemyslíme katolicky“, i když se ke katolické 

církvi hlásíme a chodíme ke svátostem. A pokud 

správně katolicky nemyslíme, tak ani nemluvíme 

a nejednáme, neboť základ naší řeči a našeho cho-

vání spočívá v našem myšlení.

Co vlastně znamená „katolicky myslet“? Katolík 

vzdělaný v katechismu by jistě odpověděl, že „při-

jímat úkonem vůle a rozumu všechny věroučné 

a mravoučné pravdy, které církev předkládá k vě-

ření“. „Ale to přece děláme, to je pro nás samozřej-

mé…,“ řekne většina věřících. 

Opravdu? Jenže tady se nejedná pouze o teoretic-

ké přijetí těchto pravd, nýbrž o jejich naplnění v kon-

krétním životě. Jak je například možné, že existují 

katolíci, kteří chodí ke svátostem a ústy přijímají 

katolickou nauku o nepřípustnosti potratů jakožto 

vražd nenarozených dětí, ale stejnými ústy vyjadřují 

své uspokojení nad potraty prováděnými „odbor-

ně“ v nemocnicích, neboť prý „kdyby to nebylo, tak 

budou ženy vyhledávat neodborné zákroky u andě-

líčkářek a tak riskovat své životy“? Je smutné, že 

tyto názory zaznívají i z úst některých kněží. Je toto 

opravdu „katolické“ myšlení? V žádném případě.

A lze připojit další doklady absence opravdové-

ho katolického myšlení u nás, praktikujících věří-

cích. Ježíš Kristus přikazuje milovat všechny lidi 

a k nikomu nechovat nenávist, protože za všechny 

přinesl svou oběť na kříži. Samozřejmě nelze vy-

nutit sympatii vůči konkrétnímu člověku, který mi 

ublížil nebo jenž páchá veřejný hřích, ale pěstuji-li 

nenávist a zabývám se dokonce myšlenkou na po-

mstu, pak nejenže hřeším svým myšlením, ale zá-

roveň ani nemyslím katolicky, protože správné ka-

tolické myšlení vždycky odděluje zlo od člověka, 

jenž se ho dopouští. Už v Novém zákoně na mnoha 

místech čteme o tom, že je naším posláním nenávi-

dět blud a hřích, ale milovat bloudícího a hříšníka. 

Tady je náš častý kámen úrazu. Buď pod zorným 

úhlem falešně chápané „lásky k bližnímu“ omlou-

váme a zlehčujeme hřích a blud, jak dnes činí 

tolik rozšířená hereze neomodernismu a relativis-

mu, před níž varuje papež Benedikt XVI., nebo na-

opak ve zbroji „bojovníků za pravdu a morálku“ se 

podobáme učedníkům Ježíše Krista, kteří po něm 

chtěli, aby svolal oheň z nebe na samařská města, 

protože odmítla jeho nauku. Pán Ježíš jim ale ostře 

odpověděl: „Nevíte, čího ducha jste. Syn člověka 

nepřišel duše zahubit, nýbrž spasit…“ (Lk 9, 55-6). 

Nejlepším učitelem správného katolického myš-

lení pro dnešní dobu nám může být sv. Maxmilián 

Kolbe. Nikdy nezlehčoval žádnou herezi, žádný 

projev rouhání a nepřátelství vůči svaté víře, rov-

něž tak ne žádný hřích. V tisku a na přednáškách 

nešetřil ostrými slovy na adresu svobodného zed-

nářství, liberalismu, socialismu, komunismu, na-

cismu, okultismu a nepravých náboženství, vedl 

bojovnou kampaň proti snahám prosadit v Polsku 

manželské rozvody a potraty, neúprosně pranýřo-

val tehdy začínající pornografii ve filmu. 

Přitom ale nikdy nezapomínal, že jak vyzna-

vači bludů, tak i velcí hříšníci a hlasatelé zvráce-

ností jsou lidské bytosti, za něž tekla na Kalvárii 

Kristova krev, proto neustále vyzýval k modlitbám 

za obrácení svobodných zednářů a dalších blou-

dících. V době svého pobytu v Japonsku, i když 

nikdy neskrýval své odmítání buddhismu jakožto 

falešného náboženství, přistupoval ke konkrétním 

buddhistům s takovou vlídností, že někteří dokon-

ce nabídli svoji pomoc při kolportaci jeho časopisu 

„Rytíř Neposkvrněné“ v japonštině. V nacistickém 

koncentračním táboře v Osvětimi se choval s obě-

tavou láskou ke všem spoluvězňům bez rozdílu ná-

boženství nebo národnosti: k ateistům, protestan-

tům, katolíkům, Polákům, Němcům, Židům ... se 

všemi se uměl rozdělit o poslední krajíček chleba, 

pro každého, kdo nějak trpěl, měl laskavé slovo 

útěchy a povzbuzení, jak svědčí desítky shromáž-

děných svědectví. 

Měl v sobě zafixované pravé katolické myšle-

ní: nenávidět hřích a blud, ale milovat hříšníka 

a bloudícího, jak hlásal a konal Ježíš Kristus. To 

Umní rozlišovat 
aneb jak správně katolicky myslet
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ho naučila Neposkvrněná Panna, jíž svěřil celou 

svoji bytost. Prosme Pána na její přímluvu a také 

na přímluvu sv. Maxmiliána o tolik potřebný dar 

opravdového katolického myšlení – a z něj vyplý-

vajícího mluvení a jednání!

R. Malý

Pravda je jedna
I když ne všichni milují pravdu, jenom 

ona může být základem trvalého štěstí.

Pravda je jedna. To je nám známá věc, 

avšak v praktickém životě se nejednou po-

stupuje tak, jako by „ne“ i „ano“ mohlo být 

pravdou v té samé věci. Například není těžké 

pocítit na sobě samém, že někdy postupuje-

me ve shodě s vírou v prozřetelnost Boží nad 

námi; jindy se zase příliš trápíme, jako by té 

Boží prozřetelnosti nestačilo. A přece buď prozřetel-

nost Boží existuje, anebo ne. Podobně je například 

pravda, že já tato slova nyní píši, a ty, drahý čtenáři, 

je čteš. Vzhledem k tomu nemůže být pravdivý názor 

opačný, to je, že já jsem to nepsal anebo že ty jsi to 

nečetl. Protože „ano“ i „ne“ nemůže být pravdivé 

v té samé věci. Pravdivé je buď „ano“, anebo „ne“. 

Protože pravda je jenom jedna.

Pravda je mocná. Kdyby chtěl někdo nesouhlasit 

a řekl by, že já jsem nepsal a ani ty jsi nečetl, nezmění 

se pravda, ale popírající klopýtne, zmýlí se. A i kdyby 

takových popírajících bylo více, síla pravdy tím ne-

utrpí. I kdyby sebevíc všichni lidé na celém světě tvr-

dili, tiskli, filmovali a přísahali, a to po celá staletí, že 

ani já jsem tyto řádky nepsal a ani ty jsi je nečetl, toto 

všechno dohromady nedokáže ani trochu oddrobit ze 

žuly pravdy, že já jsem psal, tys četl. A dokonce Pán 

Bůh žádným zázrakem nezaškrtá a zaškrtat nemůže 

pravdu, protože On je Pravda. – Ó jaká síla pravdy! 

Síla vskutku neskonalá, Boží.

Čl.: Prawda, RN (1940–41), s. 6–7. 

Pravda je nemnná
„Říci, co je pravda, není možné, protože se 

v průběhu času mění…“

„Prosím vás, kolik je dva a dva?“

„Čtyři.“

„A kolik to bylo před 100 lety?“

„Také čtyři.“

„A za 1000 let to bude kolik?“

„…Ano, ale to se týká jenom matematických 

pravd.“

„Je celek větší nebo menší než část?“

„Samozřejmě, že vždycky bude větší, ale i to je 

už matematická pravda. Vezměme si ale takovou 

věc: říkáme, že papír je bílý a přece barva je jen 

dojem, který získává naše oko.“

„Prosím vás, něco jiného je vysvětlit, co to je 

bílá barva, a něco jiného říct, jestli je papír bílý. 

V prvním případě ukazujeme na příčiny té věci 

a samozřejmě nemůžeme hned pronášet tvrzení 

bez dostatečného bádání. Dobře je též třeba rozlišit 

mezi věcmi věrohodnými, pravděpodobnými a po-

chybnými. Jinak se má věc s faktem, že papír je 

bílý. Zde máme naprostou jistotu, zatím se nezabý-

vejme vysvětlováním, v čem spočívá ta jeho bělost 

a jak se to děje, že my ten papír jako bílý vidíme.“

„A jaké jsou ještě takové pravdy?“

„Například, že tu sedíme, hovoříme. To je prav-

da a zůstane navždy.“

„Ale my potom půjdeme odtud; takže se už ta 

pravda změní.“

„Ne tak docela, protože skutečnost, že touto 

dobou jsme tu seděli a hovořili, zůstane navždy 

pravdivou. A kdyby všichni lidé tvrdili a přísahali, 

a jestli kdo chce zpívali na čtyři nebo deset hlasů, 

že tomu tak nebylo, všichni řeknou lež, ale ta udá-

lost zůstane pravdivá.“

Čl.: Czy prawda się zmienia? RN 3 (1924), s. 56–57.

Sv. Maxmilián Kolbe  Sv. Maxmilián Kolbe  O PRAVDĚO PRAVDĚ
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Základem pravé zbožnosti a veškeré ctnosti je 

pokora. Bez ní, jak nás ujišťují všichni církev-

ní učitelé, je každá ctnost pouze falší a klamem. 

Kde není pokora, tam není ani zbožnost a svatost 

života.

Co je to pokora? Podle nauky Církve svaté to je 

hluboké a upřímné přesvědčení, že bez Boha ne-

jsem nic, že všechno, co mám a čím jsem, všechny 

přednosti, nadání a ctnosti, jsou nezaslouženým 

Božím darem. 

První podmínkou po-

kory a současně 

pravé zbožnosti je 

skromné smýšle-

ní o sobě, ne-

vynášení se nad 

druhé a pravdivý soud o poctách, hodnostech 

a vyznamenáních tohoto světa. Splňme tedy tuto 

podmínku a smýšlejme o sobě skromně, nikým 

nepohrdejme, nikoho nepodceňujme a za nikoho 

se nestyďme, ať by byl jakéhokoliv postavení nebo 

původu! Bůh je naším Otcem a my všichni jsme 

přece děti jednoho Otce, proto máme všichni stej-

nou důstojnost.  

Druhou podmínkou opravdové pokory je netrá-

pit se, když jsem zapomenutý, pohrdaný a podce-

ňovaný, netlačit se dopředu za každou cenu. Je-li to 

Boží vůle, tak On sám odhalí před ostatními naše 

schopnosti, vlohy a přednosti a postaví nás na sví-

cen. Tehdy bude naše práce požehnaná.

Třetím rysem opravdově pokorných lidí je sice 

netlačit se dopředu, ale naopak také se nestranit 

žádné potřebné práce, nehledat výmluvy, ale plnit 

všechny povinnosti vždycky svědomitě a horlivě.

Snad žádná ctnost není tak nesprávně chápa-

ná jako pokora. Mnozí si myslí, že být pokorný 

znamená chodit se svěšenou hlavou, oblékat se 

chudě a neustále hlásat, jaký jsem velký hříšník. 

Jiní zase s odvoláním na pokoru odmítají převzít 

jakýkoliv vyšší úřad nebo postavení, jsou i takoví, 

kteří si pletou pokoru s leností, zbabělostí a hlou-

postí. To ale není pokora, nýbrž její pravý opak: 

ošklivá pýcha, jež se obléká do hábitu pokory.    

Známkou skutečně velkých a pokorných lidí 

je, že ani na nejvyšších místech nedostanou 

závrať a chovají se k podřízeným laskavě 

a bez jakéhokoliv vyvyšování. Malí a pyšní 

lidé však, když se octnou ve vysokém úřadě, 

propadnou opojení mocí a chovají se k pod-

řízeným tvrdě a bezohledně.

Učme se proto pokoře, neboť ona je zákla-

dem veškeré ctnosti a spravedlnosti. Učme se jí, 

abychom mílovými kroky došli do nebe!

podle kázání sv. Antonína sestavil Seweryn 
Stachowicz, Poslaniec św. Antoniego 8/2011,

 překl. -am-

Svatý Antonín o pokoře
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Jeho jméno je řeckého původu a znamená „milovník koní“. 

Jenže nevíme, měl-li s chovem koní něco společného. Než se 

stal Kristovým apoštolem, byl rybářem. Žil v Betsaidě a lovil 

ryby v Genezaretském jezeře. Ježíš ho osobně povolal za apo-

štola při své cestě Galileou. Řekl mu jednoduše a prostě: „Pojď 

za mnou!“ – a on to učinil bez váhání. Chvíli poté potkal Žida 

Natanaela (Bartoloměje). Řekl mu: „Nalezli jsme toho, o němž 

psali Mojžíš a proroci – Ježíše, syna Josefa z Nazareta…“ 

„Což může z Nazareta pocházet něco dobrého?“ zeptal se 

Natanael. „Pojď a uvidíš,“ přemlouval ho Filip. 

Na stránkách evangelií se setkáváme s Filipem také při 

zázračném rozmnožení chlebů. Než Ježíš učinil tento veliký 

zázrak, zeptal se právě Filipa, kde je možno nakoupit chle-

ba, aby šlo nasytit tak obrovský zástup. Realisticky uvažující 

Filip mu odpověděl, že za dvě stě denárů ho nelze koupit ani 

tolik, aby se dostal na každého byť jenom kousíček. 

Filip byl také tím apoštolem, na něhož se před Velikonocemi 

a před umučením Páně obrátili Řekové (pravděpodobně mlu-

vil řecky a měl, ač Žid, částečně řecký původ) s přáním „vidět 

Ježíše“. Filip o tom řekl Ondřejovi a ten zase Kristovi. „To nás učí, 

abychom i my byli vždycky připraveni přijímat otázky a prosby, 

nezávisle na tom, od koho pocházejí, a směrovat je k Pánu, který 

jediný na ně může v plnosti odpovědět,“ řekl ve své katechezi vě-

nované sv. Filipovi Svatý otec Benedikt XVI. r. 2006. 

Naposledy se setkáváme s Filipem ve večeřadle Pánovy 

poslední večeře. Po Ježíšových slovech, že kdo zná jeho, 

zná i Otce, Filip prosí: „Pane, ukaž nám Otce, a to postačí.“ 

Kristus ale odpovídá: „Kdo vidí mne, vidí i Otce.“ 

Po Zmrtvýchvstání Pána se Filip věnoval hlásání evangelia 

nejprve v Samařsku, potom v Cesareji Přímořské a nakonec 

v řecké Frygii (dnes v Turecku). Právě tam obrátil a pokřtil 

mnoho pohanů. 

Autor středověké Zlaté legendy Jakub de Voragine píše také 

o Filipově pobytu a apoštolské práci ve Skytii  na území mezi 

řekami Dunajem a Donem, kde žilo slovanské obyvatelstvo. Žil 

tam prý 20 let. Jednou ho pohané chytili a přivedli před pohan-

ského boha války Marta, aby mu obětoval. Když ale syn kněze 

připravoval oheň k oběti, vylezl z podstavce sochy had a zabil 

jej. Usmrtil také dva služebníky, kteří vedli svázaného Filipa, 

a všechny ostatní postříkal jedem ze svých úst, takže onemoc-

něli. Tehdy Filip řekl: „Zničte tuto modlu boha Marta a místo ní 

vzdejte hold kříži Ježíše Krista! Potom se vaši nemocní uzdraví 

a mrtví ožijí.“ Stalo se tak, všichni se okamžitě odřekli pohan-

ské modloslužby a dali se pokřtít. Filip poté přikázal hadovi, aby 

se odplazil na poušť, kde by nemohl nikomu škodit. Had odešel 

a již nikdy se neukázal. Filip potom neru-

šeně zakládal křesťanské obce, vyučoval 

a světil kněze a jáhny. 

Podle Zlaté legendy se posléze vypra-

vil z Frýgie do řeckého města Hierapolis 

(dnes v Turecku), aby vyvrátil here-

zi tzv. ebionitů, kteří popírali Božství 

Kristovo. Považovali Ježíše za pouhé-

ho člověka, syna Josefa a Marie, jehož 

nebeský Otec prý teprve na zákla-

dě ctnostného života vyvolil za „Syna 

Božího“. V Hierapoli byl stařičký Filip 

uvězněn pohanskými kněžími, zbičo-

ván, ukřižován hlavou dolů a dobit ka-

meny. Dodnes nedaleko trosek antické 

Hierapole existuje rotunda, která podle 

tradice byla postavena na místě mučed-

nické smrti sv. apoštola Filipa. Podle 

legendy se ve 4. století sv. Filip zjevil 

spolu se sv. Janem císaři Theodosiovi 

Velikému, aby mu předpověděl vítěz-

ství v bitvě s tyranem Eugeniem. Svátek 

tohoto apoštola Církev slaví 6. května. 

Jeho hrob se nachází v Římě v kostele 

Dvanácti apoštolů.

Hagiographus, Źródlo 24. 4. 2011, 
překl. -red-

Sv. FilipSv. Filip – apoštol a mučedník – apoštol a mučedník
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Nutnost aktivní 
obrany církve
Chci upozornit na to, že mnoho teologů 

po Druhém vatikánském koncilu se dopustilo jis-

tých omylů ve věci obrany církve a její nauky. 

Stalo se tak pod vlivem krajního liberalismu. Zašli 

příliš daleko s transformací církve, chtěli ji přizpů-

sobit zhoubné liberální mentalitě v tom smyslu, 

že má být popřena jistota pravdy a potřeba misijní 

činnosti, jež přináší spásu. Katolická církev má být 

postavena na roveň jiným křesťanským vyznáním, 

ano, dokonce i nekřesťanským náboženstvím, jimž 

se přisuzuje tatáž spasitelná moc.

Sugestivně tvrdili: Katolíci by se měli zříci úcty 

k Panně Marii jako k Matce Boží, vzdát se svých 

misií a apoštolátu, protože by se mohly dotknout 

důstojnosti a svobody člověka, odejít z veřejné 

sféry do soukromé a přijmout uvnitř církve demo-

kratické zřízení bez papežského primátu a episko-

pátu, připustit ženy ke kněžskému svěcení a laiky 

ke sloužení mše svaté pouze na základě svátosti 

křtu a biřmování. Církev se prý také musí zřeknout 

dokazování pravdivosti víry, což znamená odmít-

nout teologickou disciplínu zvanou „apologetika“ 

nebo „fundamentální teologie“. Její místo má za-

ujmout obsáhlá sebekritika za celou svoji minulost 

i současnost. Jinými slovy: Nesmíme se bránit před 

útoky nepřátel, byť byly sebevíc nehorázné, pro-

tože když se budeme bránit, ztrácíme prý veške-

rou důvěryhodnost. Mnozí označují tyto postuláty 

za „moderní, liberální teologii“. Liberální teologo-

vé stále častěji říkají, že církev v žádném případě 

nezaložil Ježíš Kristus, nýbrž lidé, kteří vyznávali 

svou víru v něho a soustředili se na Písmo svaté.

Dokonce i mnoho pravověrných teologů si my-

slelo, že po koncilu, jenž přiblížil katolickou cír-

kev současnému světu, všichni lidé stojící mimo 

budou k ní maximálně vstřícní a plni dobré vůle. 

Proto ona se prý už nepotřebuje bránit, polemizo-

vat a domáhat se svých práv. Dnešní svět se stal prý 

dokonalejším: zavládly mír, láska, spravedlnost, 

spolupráce všech se všemi, neexistuje už nenávist, 

peklo, satan, hřích ani nepřátelé. S tím souvisel 

i předpoklad, že všichni katolíci jsou šlechetní, 

navzájem se milující, rozvážní a moudří, proto už 

neexistují hereze, schizmata, odpadlíci a bludaři. 

Církev se stane diskusním klubem, charitativní 

institucí, životní pojistkou a azylem pro hříšníky.

Destrukční vlivy a jejich důsledky
Přes tuto utopii a naivitu se na nás kouká staré 

zlo. Donedávna zášť vůči křesťanům, zejména ka-

tolíkům, bývala vzteklá, ale spíše v jednotlivých 

státech. Dnes se již vytváří zášť celé euroatlantické 

civilizace ve vztahu k biologickému, duchovnímu 

a náboženskému životu. Tato civilizace je stále 

zřetelněji ateistickou, i když ponechává katolíkům 

jistý prostor v soukromí. Veřejně však státy a jejich 

politika stále více akceptují ateismus a brání církvi 

rozvíjet se v současném světě. Ba, co více! Útoky 

na nás považují, jako za éry marxismu, za vědecké, 

pokrokové a vytvářející budoucnost, naši obranu 

naproti tomu za anachronismus, xenofobii, extre-

mismus a nesmyslnou apologetiku. Když hlou-

běji rozebereme všechny tyto teze, zjistíme, že 

současná civilizace smrti vylučuje z života a kul-

tury Boha, Krista, Matku Boží, veřejnou bohopo-

ctu, církev, Boží dar života, duchovnost člověka 

a Desatero. Zpochybňují se dogmata, vyšší hod-

noty, duchovní láska, altruismus, přirozené právo, 

instituce manželství a rodiny, smysl práce, národ, 

vlast, důstojnost člověka i celého stvoření, společ-

né dobro lidstva…

Ty skupiny katolíků, které se nechaly svést 

ateistickým liberalismem, rády vytvářejí svoji sou-

kromou církev, samozřejmě karikaturu té pravé, 

bez spojení s Kristem, se svou liturgií, svými dog-

maty, svou morálkou a svou hierarchií. Přitom 

„falšují Boží slovo“ (2 Kor 4,2) ve stále větším roz-

sahu. Pravá Kristova církev – podle jejich chápá-

ní – začíná teprve u nich, od moderní doby. Nevidí 

žádnou potřebu kontinuity s předchozí církví saha-

jící až k době Kristově, odmítají Tradici i hierar-

chickou posloupnost. Lhostejně se přitom dívají 

na stále častější vraždy křesťanů, zvláštně katolí-

ků. Protestují proti zabíjení býků na koridě, lovu 

velryb nebo ničení kdejaké rostliny, ale neřeknou 

ani slovo proti zabíjení křesťanů. Jde o hlubokou 

intelektuální i duchovní patologii. Pronásledování 

křesťanů sice tady existovalo od prvopočátku, 

jenže dříve se jednalo o pronásledování spíše fy-

zické, zatímco dnes je nejenom fyzické, nýbrž 

i duchovní, morální, intelektuální a ideologické. To 
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je tím hroznější, že pomocí médií, peněz, techniky 

a celé zateizované civilizace jsou zabíjeny srdce 

a duše, proto situace křesťanů je dnes asi nejtěž-

ší. Tak těžká ještě pravděpodobně nikdy nebyla. 

Proti křesťanům je používána celá civilizační moc, 

která je nástrojem v rukou nemorálních, zločin-

ných a zdivočelých jednotlivců a vlivových skupin.

Nezbytnost obrany       
Na církev zaútočila s veškerou civilizační silou 

proticírkev. Nutno se bránit, neboť pro církev je 

to boj o přežití. Každý živý organismus musí mít 

vnitřní i vnější obranný systém. Církev se sice 

očišťuje a dále rozvíjí, ale utrpěla též obrovské 

ztráty, pokud se jedná o sílu víry, svobodu, vnitř-

ní semknutost a veřejné postavení. V posledních 

desetiletích vzniklo, hlavně v Africe a v Latinské 

Americe, v důsledku rozpadu doktrinální jedno-

ty katolicismu na 7 tisíc synkretistických křes-

ťanských skupin, některé se prohlašují formál-

ně stále za katolické. Synkretismus je libovolná 

a nesourodá směsice různých vyznání a nábožen-

ství. Zejména pod vlivem hesla svobody a jejího 

falešného chápání si některé osoby a skupiny vy-

bírají z katolické nauky pravdy a způsoby cho-

vání podle vlastní libosti: jedny přijímají, druhé 

odmítají. 

Každý lidský systém podléhá během času změ-

nám. Ale takové systémy jako hitlerismus, mar-

xismus a liberalismus se v poměrně krátké době 

rozpadají nebo ztrácejí svoji identitu. Katolická 

církev provádí v průběhu času jisté změny v čistě 

lidské, nahodilé sféře, ale v té vnitřní, duchov-

ní, si vždycky uchovává svoji podstatu a identitu 

díky Duchu Svatému, jenž působí skrze papeže 

a episkopát, skrze nižší duchovenstvo a také skrze 

laikát. Projevem toho je dogmatická jednomysl-

nost. V každém případě se církev musí bránit před 

činiteli, kteří ji rozkládají zevnitř, a před útoky, 

které přicházejí zvenčí. Nemůže zůstat lhostej-

ná, neboť člověk si nikdy neosvojí pravdu, dobro 

a morální hodnoty bez práce a námahy.

P. ThDr. Czeslaw Bartnik, profesor Katolické univerzi-
ty Lublin, Polsko, předneseno při intronizaci arcibisku-
pa mons. Waclawa Depo v Čenstochové, Nasz Dziennik 

2. 2. 2012, zkrácený překl.  -ram-

Církev je Kristova nevěsta: 

On ji miloval a vydal se za ni. 

Obmyl ji svou krví. 

Udělal z ní plodnou Matku 

všech Božích dětí.

Katechismus katolické církve

foto: Bibidoor | Dreamstime.com
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Již v minulých číslech Immaculaty jsme se sna-

žili ukázat, jak křesťanství ve starověku přispělo 

k podstatnému zlepšení postavení otroků a lidí fy-

zicky nebo mentálně postižených. Církev má hlav-

ní zásluhu na postupné likvidaci otroctví a na jeho 

proměně ve středověké poddanství. Tím sice ne-

nastal pro chudé ráj na zemi (ten bude až v nebi, 

v tomto životě nikoliv), ale postavení středověké-

ho nevolníka bylo právně i sociálně nesrovnatelné 

s postavením starověkého otroka.

Poddaný rolník ve středověku žil sice ve srovnání 

s námi uboze, ale měl určité minimální sociální jisto-

ty, dané půdou a zákonnými povinnostmi vrchnosti 

postarat se o něj v případě živelních katastrof nebo 

neštěstí. Nemajetní lidé, odkázaní na svou práci, 

měli zajištěnou obživu u šlechty nebo bohatých 

městských řemeslníků a obchodníků, v případě ne-

moci, stáří nebo invalidity se pak o ně musely posta-

rat dospělé děti, a když nebyly nebo nemohly, tak 

zde existovaly církevní řeholní řády se svými hojně 

rozvětvenými charitativními institucemi. 

Vztah katolické církve ke kapitalismu
Od 18. století přichází na scénu nová ekonomic-

ká a společenská formace: kapitalismus. Církev ho 

nevytvořila, křesťanství na jeho vzniku nemá žádný 

podíl. Je přirozeným důsledkem vědeckotechnické-

ho vývoje, a pokud nějak souvisí s náboženstvím, 

tak jeho ideovou základnu poskytlo protikatolic-

ké osvícenství. Církev se od prvopočátku stavěla 

ke kapitalismu kriticky, vadil jí zejména fakt, že byl 

postaven na lichvě, což odporovalo katolické nauce, 

jak jsme psali v minulém čísle Immaculaty. 

Církevní autority již od konce 18. století upozor-

ňovaly na nebezpečí, že v kapitalismu bude s lidmi 

zacházeno jako se zbožím. Papež Pius VI. odsou-

dil Chapelierův zákon z doby Velké francouzské 

Církev ve službě člověku (17)

Křesťanství a sociální otázka
Katolické církvi se často vytýká zejména v levicových politických kruzích, že prý „zanedbala sociální 

otázku“, chudým pouze radila trpělivě snášet svoji bídu a nebouřit se. Tím prý „posvětila“ nespravedlivý 
společenský pořádek, z něhož sama měla údajný materiální prospěch.  Jsou tyto výtky alespoň částečně 
pravdivé, nebo jde o lživá obvinění? Nemají nakonec pravdu komunisté, že sociální otázku vyřešili ve sku-
tečnosti oni, ateisté, zatímco křesťané nechali lidi hladovět v zaostalosti a bídě?

revoluce r. 1791, který dával zaměstnavatelům 

neomezené právo zaměstnance kdykoliv propouš-

tět a platit jim mzdu podle vlastního uvážení bez 

ohledu na to, jestli budou schopni sebe i svoji rodi-

nu uživit. Proti této svévoli vystupovali též všichni 

nástupci Pia VI., vyvrcholením byla známá sociál-

ní encyklika Lva XIII. „Rerum novarum“ r. 1891, 

kde se mj. praví: „...je třeba především vytrhnout 

ubohé dělníky z moci bezohledných vyděračů, 

kteří nezřízeně zneužívají lidi pro zisk...“ (RN čl. 

33). A Pius XI. v encyklice „Quadragesimo anno“ 

r. 1931 píše: „…je třeba rozdělit bohatství tak, aby 

bylo dobře postaráno o obecné blaho celé společ-

nosti. Tento zákon sociální spravedlnosti zakazu-

je, aby některá třída vylučovala z podílu na stat-

cích jinou třídu. Proviňuje se tedy proti zákonu 

spravedlnosti třída bohatých, která … považuje 

za spravedlivý řád ten, v němž jí připadá všechno 

a proletářům nic…“ (QA čl. 57). R. 1991 bl. Jan 

Pavel II. po ztroskotání socialismu varuje v ency-

klice „Centesimus annus“ před nekritickým nad-

šením pro kapitalismus těmito slovy: „...ve světě 

nadále existuje vyčleňování ze společnosti a vyko-

řisťování… Proti těmto jevům Církev důrazně po-

zvedá svůj hlas. Masy lidí stále ještě žijí ve velké 

materiální a morální bídě… Hrozí nebezpečí, že se 

rozšíří radikální kapitalistická ideologie, která se 

odmítá o těchto problémech byť i jen zmiňovat … 

a ve slepé víře přenechává jejich řešení volnému 

rozvoji tržních sil.“ (CA čl. 42).  

Církev tedy nikdy nebyla kapitalismu přízni-

vě nakloněna. 19. i 20. století se může pochlu-

bit řadou katolických osobností, které nejchudším 

dělníkům a nezaměstnaným nejenom pomáhaly 

poskytováním jídla a peněz, ale také je bránily 

proti křivdám ze strany bohatých. V Německu to 

byli šlechtic Franz von Baader, kněz bl. Adolph 
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Kolping, biskup Wilhelm von Ketteler, ve 20. stol. 

kněz Carl Sonnenschein a řada jiných. Ve Francii 

vynikli v tomto ohledu právník bl. Fréderic 

de Ozanam (osobní přítel papeže bl. Pia IX.) 

a hrabě Albert de Mune, v Anglii kardinál Edward 

Manning a v Belgii ve 20. stol. kardinál Joseph 

Cardijn. U nás vynikli jako zastánci lidí práce 

především kněz-redemptorista sv. Klement Maria 

Hofbauer, působící ve Vídni, a brněnský katecheta 

Matěj Procházka.                      

Socialismus a komunismus nejsou řešením
Současně s kritikou tvrdého kapitalismu, jenž 

nebere ohled na člověka a zajímá ho pouze zisk, 

odsuzovala katolická církev co nejrozhodněji ideo-

logie socialismu a komunismu. Ta první vola-

la po zestátnění výrobních prostředků, ta druhá 

po likvidaci všech majetných tříd. Ideovou zá-

kladnou těchto systémů byl dialektický materia-

lismus, hlásaný nejprve Karlem Marxem a jeho 

stoupenci, a posléze realizován v politické praxi 

Vladimírem Iljičem Leninem krvavou bolševickou 

revolucí v Rusku. 

Komunistické utopie o „ráji na zemi“, jenž bude 

prý nastolen odstraněním soukromého vlastnic-

tví, odsoudil již papež bl. Pius IX. v encyklice 

„Qui pluribus“ r. 1847. Nejostřejšího odmítnutí 

se komunismu dostalo encyklikou Pia XI. „Divini 

Redemptoris“ r. 1937. Dnes po vlastních zkuše-

nostech s tímto systémem nám nezbývá, než obdi-

vovat prozíravost a jasnozřivost římských papežů. 

Nešlo přitom jenom o krvavý teror, překonávající 

všechny předchozí, ale též o to, že ani po hospo-

dářské stránce se chudý člověk navzdory všem 

slibům rozhodně neměl lépe než za kapitalismu, 

naopak velice často ještě hůř. Masové hladomory 

v sovětském Rusku 20. a 30. let (někdy dokonce 

uměle vyvolané) a v Číně 60. let, při nichž zemřely 

desítky milionů lidí, zatímco politické a ekonomic-

ké špičky žily v přepychu, jsou toho nejvýmluvněj-

ším svědectvím. V současné komunistické Severní 

Koreji zemřel od 90. let minulého století nejméně 

milion lidí hladem – a další miliony trpí podvý-

živou, zatímco komunistická smetánka se utápí 

v maximálním možném luxusu.

Katolická sociální nauka, jak ji hlásají encykliky 

papežů za poslední dvě staletí, jednoznačně a ne-

kompromisně trvá na soukromém vlastnictví výrob-

ních prostředků. Jakékoliv „znárodnění“, po němž 

volají komunisté, je krádeží. Soukromým majetkem 

výrobních prostředků však nelze disponovat ke škodě 

bližního a zneužívat svého postavení zaměstnavatele 

a vlastníka. Proto Církev odmítá i opačný extrém, 

zastávaný liberály, kteří tvrdí, že soukromý majetek 

je absolutní a majitel si s ním může dělat, co chce, 

i když to přinese jinému člověku újmu. Kapitalismus 

má tak své morální oprávnění pouze za situace, 

kdy odpovídající zákonodárství znemožní jakékoliv 

asociální chování zaměstnavatelů vůči zaměstnan-

cům. To, že v dnešních vyspělých západních zemích 

taková legislativa více či méně existuje a i ti sociál-

ně nejslabší občané mají aspoň minimální finanční 

zabezpečení, je mimo jiné též zásluhou katolické 

církve, která neustále „vhod či nevhod“ předkládala 

ve společnosti svoji sociální nauku a prosazovala ji 

prostřednictvím katolických politiků.

Biskup Ketteler a Karl Marx
Pod tímto názvem německý historik Konrad 

Loew (Fels 2/2012) publikoval zajímavý článek 

o tom, proč oba tito mužové, jejichž zdánlivě spo-

lečným zájmem byla péče o vyděděnce společnos-

ti, nemohli nikdy spolupracovat a naopak stanuli 

proti sobě jako nesmiřitelní odpůrci. 

Wilhelm von Ketteler, biskup v německé Mohuči 

(1811–1877), patřil ve své době k nejenergičtějším 

církevním hierarchům, odhodlaně bránícím pa-

peže bl. Pia IX. a svobodu katolické církve proti 

vládnoucím německým liberálům. Zároveň byl 

Papež Lev XIII. 
vydal roku 1891 
sociální encykliku 
„Rerum novarum“
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i velkým přítelem dělníků, jimž pomáhal v hmot-

ných potřebách. Tomuto účelu věnoval veškerý 

majetek, který zdědil jako šlechtic, a když se vy-

čerpal, sháněl pro ně milodary. Ze svých zdrojů 

platil zdravotní péči chudákům, kteří neměli na lé-

kaře. Sám žil jako jeden z nejchudších občanů: spá-

val na slamníku, jezdil na vizitace ve staré bryčce 

tažené jedním koněm, jedl ty nejprostší pokrmy, 

hodně se postil a modlil. Kromě toho veřejně v ká-

záních i při jiných příležitostech pranýřoval bez-

ohlednost majetných tříd a pod hrozbou věčných 

trestů připomínal jejich závazky k chudým. Proto 

byl často zván na dělnická shromáždění, aby tam 

promluvil. On je faktickým zakladatelem odborů, 

vyzval totiž dělníky, aby se sdružovali do zájmo-

vých profesních svazů a takto jednotně prosazovali 

své spravedlivé požadavky politickou silou.       

Karl Marx (1818–1883) Kettelera přímo fanatic-

ky nenáviděl, nazýval ho „flanďáckým psem“ a po-

žadoval „zavřít mu konečně hubu“. Proč? Na to po-

skytuje odpověď dopis, který Marxovi napsal lékař 

a lidumil Andreas Gottschalk: „Bída dělníka a hlad 

chudých jsou pro vás jenom vědeckým, doktrinál-

ním zájmem. Ve skutečnosti jste nad jejich osud 

pyšně povznesen, chováte se k nim pohrdavě jako 

učený sluneční bůh vůči primitivům. Mají pro vás 

cenu pouze jako předmět politických hrátek, za-

tímco vaše srdce je od nich na hony vzdáleno…“ 

(Loew… Fels 2/2012, str. 54). 

Gottschalk trefil hřebík na hlavičku. Marx 

na rozdíl od biskupa Kettelera se nikdy „nesnížil“ 

k tomu, aby se vzdal svého přepychového života, 

který nota bene byl životem ve hříchu. Prohýřil 

a propil obrovský majetek, který vyženil svatbou se 

šlechtičnou Jenny von Westphalen, již podváděl se 

služebnou, poté ale žil dál v luxusu díky svému pří-

teli a spolupracovníkovi Friedrichu Engelsovi, zá-

možnému majiteli velkoobchodu s textiliemi, jenž 

mu poskytoval značné finanční prostředky k ná-

kladnému životu (Paul Johnson: Intelektuálové, 

Praha 1991, heslo „Marx“). Dodejme, že Engels 

sám zaměstnával ve svých podnicích dělníky, aniž 

je známo, že by s nimi nějak extra lidsky zacházel, 

čili jako kapitalista je podle komunistické ideo-

logie „vykořisťoval“.  Ve svých spisech však on 

i Marx odsuzují kapitalistické vykořisťování a vy-

zývají proletariát k revoluci, což je pokrytectvím 

těžkého kalibru.

Nebude proto nesnadné odpovědět na otázku, 

kdo to myslel s dělnictvem upřímně a kdo nikoliv, 

a jestli stojí morálně výš Marx nebo Ketteler. Výše 

uvedený rozdíl v základním přístupu je hlavním 

důvodem, proč oba nemohli navzájem ani vteřinu 

spolupracovat. Právě tak nikdy nemůže spolupra-

covat katolická církev s komunistickou totalitou, 

která bojuje proti Bohu a Ježíši Kristu. 

Radomír Malý                      

„Blahoslavená Panno Maria, přicházíme k tobě jako ke své Matce a na tvou přímluvu prosíme Krista 

o pravou svobodu, o živou víru, motivaci života a naděje. Ty, Matko, znáš naše meze, ale také všechny 

naše sny, plány do budoucna a možnosti. Dej, abychom dokázali vydat počet z naděje, která je v nás. 

Nosíme v sobě velké touhy. Chceme žít pro Krista. Obracíme se k tobě, Průvodkyně na lidských ces-

tách, pomoz nám překonat veškerou beznaděj. Uzdrav nás z hříchů a slabostí, vysvoboď nás od po-

klesků a omylů, chraň nás před pohrdáním životem a vším, co zdraví a život ohrožuje.

Svěřujeme ti ty, kteří musí čelit nezaměstnanosti, nedostatku bytů a strachu z budoucnosti. Pomoz 

nám zachraňovat svět i sebe před násilím a všemožnými totalitarismy. Svěřujeme ti, Matko, mladé 

rodiny a také ty, kteří se dali cele do služeb Bohu. Tobě, Matko, svěřujeme povolání každého člověka. 

Dej, aby život každého z nás přinášel evangelní ovoce. Chceme převzít odpovědnost za naši budouc-

nost, za budoucnost Církve a světa na prahu třetího tisíciletí, abychom svým dětem dokázali předat 

víru v Boha a smysl života. Nauč nás, Maria, zapojit se do života Církve a společnosti. Matko moud-

rosti, nauč nás vytvářet takovou kulturu a civilizaci, která by byla založena na Božích zákonech a slou-

žila člověku. Nauč nás duchu smíření a odpuštění. Dej, abychom neutíkali před novými úkoly. Celá 

dnešní realita čeká na novou evangelizaci. Chceme být, každý svým způsobem, misionáři na tomto 

díle, společně s Kristem posvěcovat a měnit tento svět.“

   bl. Jan Pavel II., převzato ze sborníku „Pod ochranu tvou…“, Brno 2012   
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Joseph Hastreiter 
a mučednictví školských bratří
V Evropě v éře Hitlerova panství nacisté popravili 

nebo zavraždili minimálně 4 tisíce katolických kněží. 

Málo je ale známo, že pod vlivem nacistické ideo-

logie byli strašlivým způsobem zabíjeni též katoličtí 

misionáři v Asii. Její značnou část okupovali Japonci, 

spojenci Německa. Protože nacisté pronásledovali ka-

tolickou církev, viděli i japonští vojáci v katolických 

duchovních úhlavní nepřátele své říše a císaře. 

Postavení katolických misionářů se proto 

ve všech zemích, jež obsadila japonská armáda, 

radikálně zhoršilo. To se týkalo mimo jiné i ře-

holní kongregace školských bratří, založené kon-

cem 17. století. Nebyli to kněží, ale řádoví bratři 

s pedagogickou kvalifikací, věnující se především 

vyučování mládeže na školách. Často odcházeli 

do misií, neboť katolické školy představovaly dů-

ležitou součást evangelizace.

Jedním z nich byl i německý bratr Gerfried 

Joseph Hastreiter. Narodil se r. 1912 ve zbožné 

rodině ve Furthu. Učitelství jej přitahovalo už 

od dětství, proto vstoupil do kongregace Školských 

bratří. Získal aprobaci pro výuku náboženství 

a fyziky. Jeho představení jej vyslali na misie. 

Působil ve Srí Lance, v Hongkongu a nakonec 

na Filipínách. Všude měl veliké pedagogické úspě-

chy, žáci obdivovali jeho rozsáhlé vědomosti a na-

prostou oddanost svému povolání. Spolu s 30 dal-

šími řeholními spolubratry vyučoval ve filipínské 

Manile na nejprestižnější škole v zemi. 

Během druhé světové války obsadili Filipíny 

Japonci. Kláštery patřily k častým objektům jejich 

útoků, což potkalo i školské bratry a jimi vedenou 

školu. 12. února r. 1945 vtrhli do budovy japonští 

vojáci a hned „na uvítanou“ zastřelili několik ře-

holníků a katolických věřících, rodičů dětí, kteří se 

náhodně zdržovali u vchodových dveří. Po vstupu 

do objektu zajali další bratry a děti i s jejich rodiči, 

aby jim způsobili ještě horší utrpení: rozpárali jim 

břicha a potom je ubíjeli pažbami pušek. Masakru 

padlo za oběť 17 bratří a 41 dětí s rodiči. Mezi 

takto umučenými byl i bratr Hastreiter. Věříme 

pevně, že Bůh jejich bolest proměnil ve věčnou ra-

dost, vždyť zemřeli jenom proto, že byli vyznavači 

Ježíše Krista a jeho spásonosného poselství.

Eduard Werner, Fels 2/2012, překl. -ram-          

„Můj Pane, Ty jsi má naděje, Ty jsi má sláva, Ty jsi má blaženost. 
Ty jsi to, po čem můj duch žízní. Ty jsi život mé duše, Ty jsi jásot mé duše. 

Můj Bože, komu se mám obdivovat, ne-li Tobě? 
Ty jsi začátek a konec všeho dobra. Ty jsi společným příbytkem všech, 

kteří mají pravou radost. Ty jsi chvála mých úst a mého srdce. 
Záříš krásou za líbezného jara na slavnosti lásky. 

Kéž Tě Tvé výsostné Božství velebí a oslaví, 
neboť jsi původ věčného světla a pramen života.

Není tvora, jenž by Tě chválil dosti důstojně. 
Ty sám si stačíš, protože v Tobě není žádná slabost. 

Tvá sladká tvář, sladší nad plástev medu, je štěstím svatých duší.“

sv. Gertruda Velká
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Mohla by si nám predstaviť cestu svojho po-
volania?

Pochádzam z Dubnice nad Váhom a mám troch 

súrodencov, troch bratov. Počas štúdia na gymná-

ziu som sa zúčastnila kurzu pre katechistov, ktorý 

organizoval otec biskup František Rábek, a tam 

som pocítila, že Boh nie je len niekto, kto existuje. 

On je niekto, kto ma má rád. Snažila som sa to vy-

svetliť aj môjmu neveriacemu priateľovi, s ktorým 

som plánovala založiť si rodinu, no slová na takéto 

poznanie nestačia. V jednu nedeľu počas sv. omše 

som pocítila povolanie – bol to vnútorný hlas, 

akoby mi Pán povedal: „Zanechaj všetko a nasle-

duj ma.“ Počúvla som tento hlas a stala som sa po-

stulantkou u Školských sestier sv. Františka. Keď 

som prvýkrát počula o klariskách, ktoré celý život 

žijú v klauzúre za múrmi kláštora, zdalo sa mi to 

veľmi ťažké a bola som rada, že toto nie je mojím 

povolaním. Myšlienka na klarisky ma však ne-

opúšťala. Môj spovedník – františkán poznal v tom 

čase dva kláštory klarisiek – jeden v Nemecku 

a druhý v Assisi. Rozhodla som sa ísť ku sv. Kláre 

do Assisi. Keď som vstúpila sem, do tejto hovorne, 

v ktorej sa práve nachádzame, pocítila som radosť, 

akoby mi Pán povedal: „Konečne si prišla.“

Ako to prijali tvoji rodičia?
Narodila som sa 8. decembra – na sviatok 

Nepoškvrneného počatia Panny Márie, preto si 

moja mama vždy myslela, že si ma Panna Mária 

privedie k sebe. Aj keď na gymnáziu to tak nevy-

zeralo (smiech). Keď som vstúpila ku školským 

sestrám, rodičia to prijali celkom dobre. Ale keď 

som im oznámila, že idem do klauzúry do Assisi, 

bolo im ťažšie. Vedeli, že ma nebudú môcť veľmi 

často navštevovať. Dnes to už znášajú celkom 

dobre.

Čo pokladáš za podstatné v duchovnom po-
volaní?

Povolanie prechádza cez naše srdce. Aby si ho 

objavil, musíš počúvať svoje srdce. Ja som nemoh-

la nepočúvať toho, ktorý ma volal. Je však potrebné 

nájsť si čas. Dopriať si čas počúvať, čo ti Pán ho-

vorí. Človek má zo začiatku strach opustiť všetko, 

čím sme žili vo svete. Je potrebné prekonať samých 

seba. Božie povolanie však zároveň dáva silu zane-

chať zaužívané. Keď som sem prišla, nevedela som 

po taliansky, nikdy som nevidela mreže klauzúry. 

Ak sa však budeme držať len toho, čo poznáme, 

nikdy nezažijeme nič nové. Podobne to prežíva-

la sv. Klára. Za noci opustila svoj domov, šla do 

tmy, do neznáma. Bol to pre ňu zostup nadol. Zo 

zaisteného spoločenského postavenia do neisto-

ty. Nemala kláštor, do ktorého by šla. Nechala sa 

viesť Františkom. Aj nám Pán Boh posiela nie-

koho, kto nás usmerňuje. Je dôležité, aby sme sa 

nechávali viesť. Keď sv. Anežka zakladala kláštor 

klarisiek v Prahe, pozvala sestry priamo z Assisi, 

aby aj v Čechách zaštepili ten spôsob nasledovania 

Krista, ktorý žila Klára usmernená sv. Františkom.

Ako vyzerá váš spôsob života?
Každý deň vyzerá rovnako, a predsa je každý 

nový. Vstávame o 5.30. O 6.00 sa začínajú 

V apríli tohto roka sme počas 
stretnutia bratov juniorov mali mož-
nosť navštíviť s. Gabrielu, slovenskú 
klarisku žijúcu v Kláštore sv. Kláry 
v Assisi. Keďže Pán Boh dáva svoje 
dary nielen pre dobro jednotlivca, 
ale aj na úžitok celého spoločenstva 
veriacich, radi sa s vami podelíme 
o svedectvo tejto vzácnej zasväte-
nej duše.

V íli h k č

Drž sa len toho, čo poznáš, Drž sa len toho, čo poznáš, 

a nikdy nezažiješ nič novéa nikdy nezažiješ nič nové
Rozhovor so s. Gabrielou, klariskou z AssisiRozhovor so s. Gabrielou, klariskou z Assisi
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modlitby, rozjímanie, ranné chvály, sv. omša, ho-

dinka pred poludním. Potom nasledujú raňajky 

a od 9.00 do 11.45 práca, ktorá je rôzna: v záhra-

de, v ošetrovni, na vrátnici. Našu komunitu tvorí 

40 sestier. Dve z nich sú externé a tie pracujú 

najmä v bazilike, na istý čas (3 až 6 rokov) im po-

máhajú aj klauzúrne sestry. O 11.45 sa modlíme 

ruženec, potom modlitbu na poludnie. Nasleduje 

obed a od 14.00 odpočinok – hodina ticha. O 15.00 

sa modlíme modlitbu popoludní, nasleduje pol ho-

dina osobného štúdia a hodina osobného rozjíma-

nia. Potom vešpery, večera a rekreácia – spoločné 

stretnutie. Rekreácia je u nás povinná – je to jedi-

ný čas, keď sa môžeme rozprávať. Počas dňa mô-

žeme hovoriť len nutné veci. Nemáme televízor, 

jedna sestra číta noviny a večer nám vždy povie, 

čo je nové. Internet používame len na komunikáciu 

s kláštormi či biskupmi, osobne ho nevyužívame. 

Približne o 20.45 máme kompletórium (modlit-

bu na zakončenie dňa). V noci o jednej vstávame 

na modlitbu matutina, ktorá trvá asi pol hodiny. 

Nezúčastňujú sa jej však všetky sestry. Závisí to 

od ich zdravotného stavu aj od toho, aký ťažký 

deň mala tá-ktorá sestra. Naša najstaršia sestra má 

92 rokov, najmladšia 25.

Ako sestry, najmä tie staršie, prežívali zeme-
trasenie v roku 1997, počas ktorého bola ťažko 
poškodená Bazilika sv. Kláry i váš kláštor?

Zemetrasenie kláštor skutočne veľmi poškodilo, 

preto sme ho ešte v ten deň museli opustiť. Bratia 

františkáni, ktorí spravujú našu baziliku, nám za-

bezpečili premiestnenie do kláštora františkánok 

v Perugii. Prišiel pre nás autobus a jednoducho 

sme museli vycestovať. Staršie spolusestry mali 

vážne obavy, či sa ešte niekedy vrátia ku sv. Kláre. 

V Perugii sme boli tri roky.

Ako ste zvládli takú náročnú opravu? 
Pomohli nám rôzni dobrodinci a najmä Ján 

Pavol II. Hlavne jeho zásluhou sme mohli kláštor 

opraviť. 

Ján Pavol II. vás prišiel aj viackrát navštíviť...
Áno, aj on, aj jeho nástupca Benedikt XVI., 

ktorý k nám tiež často chodieval ešte ako kardinál, 

venovali zvláštnu pozornosť kontemplatívnemu ži-

votu. Obaja poukazujú na to, že kontemplatívny 

spôsob života je tou formou, ktorá ešte dokáže 

osloviť súčasného človeka, pretože to, čo robí 

kontakt medzi osobami skutočným kontaktom, je 

hĺbka. Ak nežijeme v hĺbke, naše ľudské vzťahy 

nie sú veľmi hodnotné. Ale aj v klauzúre hrozí ne-

bezpečenstvo, že človek začne strácať pravý zmy-

sel života. Žiť zasvätený život sa však oplatí, je to 

opravdivý život. Pápeži viackrát v snahe povzbudiť 

mladých hovorili o tom, že ľuďom sa neraz zdá, 

akoby im Boh chcel niečo vziať. V skutočnosti, ak 

odovzdáme svoje túžby Pánu Bohu, môžeme od 

neho očakávať ozajstné naplnenie. 

Sv. Otec nedávno v príhovore mladým pripo-
menul príklad biskupa z Assisi, ktorý na Kvetnú 
nedeľu povzbudil sv. Kláru, po čom ona opusti-
la rodný dom. Určite je potrebné povzbudzovať 
mladých. Ako je to u vás s povolaniami?

Aj my pociťujeme pokles počtu povolaní. 

Momentálne máme jednu novicku a dve postu-

lantky. Celkovo vo svete však povolania sú. V se-

demdesiatych rokoch naše sestry založili kláštor 

v Nikarague a v Rwande. Tieto kláštory neskôr 

založili iné kláštory v Afrike i v Latinskej Amerike 

a aj niekoľko kláštorov v severnom Taliansku. 

Klarisky sú asi najpočetnejšou ženskou kontem-

platívnou rehoľou.

Ako je to so Slovenkami?
Zo Slovenska tu bolo päť dievčat, no napo-

kon som ostala len ja. Viem, že v nemeckom 

Paderborne je jedna Slovenka. V Poľsku v Krakove 

je s. Damiána a v Miedniewiciach s. Kinga. A aj 

v Brne je niekoľko klarisiek zo Slovenska.

Ak Pán Boh dá, možno raz prídeš založiť 
kláštor na Slovensku. Prezraď nám ešte niečo 
zo života v klauzúre, napr. ako ste slávili veľko-
nočné sviatky.

Spolu s celou Cirkvou, ale máme aj svoje zvyky. 

Na Zelený štvrtok predstavená umýva nohy 12 ses-

trám. Na Veľký piatok jeme len chlieb a vodu, a to 

na kolenách. Vigília vzkriesenia sa začína pri ohni 

v našej kláštornej záhrade – sú to veľmi pôsobivé 

okamihy.

Pokiaľ viem, nemáte žiadne majetky, z kto-
rých by ste mohli mať príjmy. Žijete teda len 
z Prozreteľnosti? 

Áno, je to tak.

Stalo sa už, že ste nemali čo jesť? Jedávate 
mäso?

Nie, som tu 19 rokov, no zatiaľ sa nestalo, že 

by sme nemali čo jesť. Mäso jedávame v nedeľu, 

v utorok a vo štvrtok, inak nie.
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Bible ukazuje dvě společenství, na nichž nej-

více závisí osud člověka: rodinu a vlast. Sám 

Bůh v lidské podobě měl přece nejen rodinu, ale 

i vlast, nad níž se trápil a nad jejímž pozemským 

osudem zaplakal. Výchova k vlastenectví je pod-

míněna aktuálními společenskými a kulturními 

trendy. V Evropské unii, ovládané liberály, je roz-

měr výchovy k vlastenectví považován za zbyteč-

ný, ne-li dokonce škodlivý. Liberální a ateistická 

média upřednostňují obraz „světoobčana“, zbave-

ného vlasti a národních tradic. Vytváří se tak nová 

Internacionála podle komunistického vzoru, kdy 

příslušnost k vlastnímu národu bude muset ustou-

pit „evropanství“ nebo dokonce „světoobčanství“. 

Vlastenec je ten, kdo dává najevo úctu a lásku 

vůči své vlasti, přináší svůj osobní vklad do jejího 

rozvoje a je ochoten pro ni i něco obětovat. 

Opakem vlastenectví jsou krajní postoje naciona-

lismu a kosmopolitismu. Nacionalismus je ideali-

zování a vyvyšování vlastního národa, a pokud je 

spojen s nenávistí k jiným národům, nazýváme ho 

šovinismem. Nacionalismus a šovinismus se týkají 

v současné Evropě malého počtu lidí a jsou potírá-

ny jako „politicky nekorektní“. 

Objektivně je však dnes podstatně nebezpečněj-

ší druhá krajnost, tj. kosmopolitismus, považovaný 

levicí a vlivnými médii za ideál. Vnějším projevem 

kosmopolitismu jsou slogany o tom, abychom prý 

„nevnucovali“ jiným národům svou vlastní kultu-

ru a tradici. Důsledkem je, že imigranti z jiných 

kontinentů si svou národní identitu zachovávají, 

zatímco evropští kosmopolité své kořeny, kultu-

ru a národní povědomí ztrácejí.    

Pravdivá vlastenecká výchova podle katolic-

ké nauky uniká oběma krajnostem: na jedné 

straně vyvyšování vlastního národa, na druhé 

straně jeho podceňování a znevažování národ-

ní tradice, historie a kultury. Skutečné vlaste-

nectví se projevuje v situacích bezprostředního 

ohrožení, například při vpádu nepřátelské armády. 

To dnes naštěstí nehrozí. Pravý vlastenec však má 

spoustu příležitostí prokázat lásku k vlasti jinak, 

například pomocí při živelních katastrofách a pro-

jevy solidarity s jejich oběťmi. Vlastenectví dneška 

se má projevit i v tom, že budeme plnit své stavov-

ské povinnosti, vzdělávat se ve znalostech ušlech-

tilých momentů národních dějin a kultury, a také 

nalezneme odvahu ozvat se proti všem projevům 

podvodů, zlodějen, korupce a bezohlednosti, které 

moderní epocha přináší. 

Velmi důležitou součástí opravdového vlaste-

nectví je řádný rodinný život v manželské věrnosti 

a v péči o výchovu dětí. Národ, v němž jsou rodi-

ny rozbité a obyvatelé zaujímají negativní vztah 

k dětem, je opravdu ubohým národem, neschop-

ným vychovat další generace. Silná rodina je zá-

kladem silného národa. Politik, který opustil vlast-

ní ženu a děti, nemá ani opravdovou lásku k vlasti 

a nelze mu věřit. 

Papež Jan Pavel II. ve svém kázání v Krakově 

r. 1979 mimo jiné řekl: „Nepodtínejte kořeny, z kte-

rých jsme vyrostli.“ To platí vždycky a v každé době.

P. Marek Dziewiecki, Źródlo 24. 4. 2011, 
zkrácený překl. -red-

Čo by si odkázala na záver dievčatám, ktoré 
cítia povolanie k zasvätenému životu?

Je potrebné nájsť vnútorné i vonkajšie ticho 

a mať odvahu vo viere. Keď nás Pán volá, nie je to 

preto, že by nám chcel niečo vziať, práve naopak, 

chce nás urobiť skutočne šťastnými.

Na záver nášho stretnutia sme spoločne pozdra-
vili Pannu Máriu spevom Celá krásna, a keďže 

s. Gabriela zatiaľ neukončila trojročnú výpomoc 
externým sestrám, mohli sme si spraviť spoločnú 
fotografiu za hranicami klauzúry – na kláštornom 
nádvorí a rozlúčiť sa s ňou pri kláštornej bráne. 
Navždy si zachováme pamiatku na nezabudnuteľ-
né stretnutie so slovenskou klariskou z Kláštora 
sv. Kláry v Assisi.

br. Martin
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Každoročně je v „říši nebes“ vražděno 
cca 20 milionů nenarozených 
dětí. Potraty se provádějí dokonce 
i v 9. měsíci těhotenství. Civilizovaný 
Západ tuto zločinnou proceduru toleruje 
a dokonce i finančně podporuje.

ČÍNAČÍNA  

civilizace smrticivilizace smrti

Mučednictví těhotných žen
V komunistické Číně není možné založit rodinu 

bez povolení úřadů. Ty také rozhodují o potom-

stvu. Od 70. let je závazná „politika jednoho dítě-

te“, a hlavním prostředkem jejího dodržování jsou 

interrupce.

Všechny ženy v plodném věku jsou pod dozo-

rem Úřadu pro plánování porodnosti, jehož funk-

cionáři při druhém otěhotnění ženy obtěžují a při-

kazují potraty. V pokročilém stupni těhotenství 

se urychluje porod, a dětem se vstřikují do hlavy 

chemické prostředky, po nichž v těžkých bolestech 

umírají. Když je tohoto smrtícího jedu nedostatek, 

topí se novorozené děti v kýblech s vodou.

O tom podávají svědectví ženy, jimž se podařilo 

z Číny uprchnout, mimo jiné i Xiao Duan, býva-

lá funkcionářka Úřadu pro plánování porodnosti. 

Podle ní jsou ženám po porodu prvního dítěte ná-

silím zaváděna nitroděložní tělíska. Když se ženy 

pokouší bojovat o své právo na mateřství, jsou za-

vírány do psychiatrických léčeben nebo do táborů 

nucených prací.

Zneuctění nenarozených
Čínské ženy nejenže jsou barbarským způsobem 

nuceny k potratům, ale nemají ani právo své ne-

narozené děti pohřbít. V rozhovoru pro americké 

National Public Radio křesťanka Wei Linrong sdě-

lila, jak funkcionáři Úřadu pro plánování rodiny 

vtrhli k ní do bytu a násilím ji odvlekli do nemoc-

nice. Po provedeném potratu jí řekli, že dítě bylo 

vyhozeno na smetiště. Časopis „China Daily“ sám 

přiznává, že smetiště jsou zároveň i hřbitovem ne-

narozených. 

Kosmetický přípravek a objekt 
výzkumů
V Číně existují místa, kde se „zužitkovávají“ 

lidské plody. V některých kruzích čínské elity se 

podává dokonce i polévka z dětí zabitých potra-

tem jako „pochoutka“. Novinář časopisu „Next“ 

pronikl do místa, kde se tato „strava“ připravuje. 

Ve státním Centru pro zdraví žen a dětí se novi-

nářce tohoto časopisu lékaři přiznali, že děti zabité 

potratem většinou odnášejí domů, aby je uvařili 

a zkonzumovali. 

Tělíčka nenarozených jsou také cenným mate-

riálem v čínském kosmetickém průmyslu. Získává 

se z nich kolagen, užívaný k výrobě krémů. Tyto 

produkty se dostaly i na americký trh.

Na nenarozených dětech jsou též prováděny lé-

kařské pokusy. Podle slov jedné čínské odbornice 

mnoho lékařů vůbec nevidí rozdíl mezi pokusy 

na myších a na lidských plodech.

Podpora Západu
Abortivní genocida v Číně probíhá mnoho let 

před očima tzv. civilizovaného světa. Populační 

fond OSN vydává dokonce každoročně miliony 

dolarů na financování čínského „Programu omezo-

vání porodnosti“, jehož hlavními nástroji jsou ste-

rilizace a potraty. Přes všechny informace o těchto 

zločinech čínského režimu vlády jednotlivých bo-

hatých zemí dávají přednost obchodu s Čínou před 

lidskými právy. Ukazovat Čínu jako zemi hospo-

dářského zázraku se vyplácí daleko víc než pravda 

o nesmírném utrpení milionů čínských žen a jejich 

nenarozených dětí.

Iwona Glód, Źródlo č. 27/966, překl. -red-
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Pocházím z komunistické rodiny, narodil jsem se 

v Lille r. 1960. Můj otec byl profesorem angličti-

ny a zapáleným vyznavačem marxismu-leninismu, 

matka, povoláním malířka, obdivovala čínského 

komunistického diktátora Mao Ce-tunga. Protože 

jsem ale přišel na svět v katolické porodnici, sou-

hlasili rodiče se křtem. Tím ale jakýkoliv kontakt 

s katolickou církví v mém dětství skončil.

Místo katechismu jsem chodil na výuku marxis-

mu-leninismu, kterou mi rodiče zařídili. Učil jsem 

se nazpaměť všechny marxistické poučky. V mém 

pokoji visel obraz kubánského komunistického bo-

jovníka Che Guevary a nějaké sou-

družky se zaťatou zdviženou pěstí. 

V květnu r. 1968 vypukly v de-

mokratických zemích levičác-

ké studentské revoluce. Mí 

rodiče je podporovali 

účastí na demonstracích 

a stavěním barikád. Já 

jsem ale v té době ob-

jevil v jejich knihovně 

některé okultní spisy, 

které mne zaujaly. 

Trápila mne totiž otáz-

ka, jestli přece jen Bůh 

nebo nějaké nadpřiro-

zené bytosti neexistu-

jí. Podle mých rodičů 

jde o pouhou projekci 

lidského podvědomí 

a náboženství 

je „opiem 

l idu“, 

jenže mne to neuspokojovalo a pořád se mi vracela 

otázka „Co kdyby?“. 

Teď jsem zdánlivě nalezl odpověď. Rodiče měli 

v knihovně nějakou knihu o tom, jak pomocí 

kyvadla najít ztracené věci. Zkusil jsem to, vy-

modeloval si takové kyvadlo a poschovával řadu 

předmětů, aniž si pamatoval, kam – a hle, ono to 

fungovalo! Pomocí kyvadla jsem všechno našel.          

V době studií na lyceu se mi dostala do ruky 

kniha o jedné ženě, která po vzývání duchů upadla 

do hypnotického spánku a vrátila se do svého „dří-

vějšího“ života. Přemluvil jsem jednoho spolužá-

ka, abychom to také zkusili. Výsledek byl strašli-

vý. Oba jsme něco mluvili, aniž bychom věděli co, 

a slyšeli různé hlasy, které se představovaly jako 

„duchové“ a „mistři“ (teprve později jsem se do-

zvěděl, že to byli démoni). Tito tajemní „učitelé“ 

mi namlouvali, že jsem něco víc než ostatní lidé, 

neboť mám „zasvěcení“, proto prý musím všemi 

pohrdat včetně svých rodičů, jež jsem měl podle 

nich nazývat ne otcem a matkou, ale pouze „zplo-

ditelem“ a „zploditelkou“. 

Když mi bylo 18 let, vyzvali duchové mne a zmí-

něného spolužáka, abychom jeli autem do obce 

Sarlatu. Udělali jsme tak a zaparkovali podle po-

kynu těchto bytostí u jedné kaple. Teď nám du-

chové přikázali tuto svatyni zpustošit a zhanobit. 

Poslechli jsme – Bůh mi odpusť! Tato vzpomínka 

mne ještě dnes budí někdy ze spánku.

Po maturitě jsem chtěl studovat literaturu. Duchové 

se mi však ozvali a žádali, abych se zapsal na psy-

chologii. „To je součást našeho plánu s tebou,“ řekl 

mi hlas. Na univerzitě jsem se stal – rovněž se sou-

hlasem duchů – členem organizace zvané „Revoluční 

Otec Jean Christoph Thibaut je francouzským katolickým kně-
zem, moderátorem společenství „Misionáři Ježíšovy lásky“, které 
se věnuje nové evangelizaci. Na toto téma napsal řadu knih. Je kon-
vertitou, jeho cesta k víře a posléze ke svátosti kněžství byla trnitá 
a vedla od marxismu přes okultismus. Zde je jeho svědectví:

Svědectví

V hradbách zlých duchů 
se našla trhlina...
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komunistická liga“. „Mistři“ mi vysvětlili, že 20. sto-

letí bylo „ve znamení ryby“, tj. křesťanství. Další 

století však bude „ve znamení vodnáře“, kdy nejen 

křesťanství, nýbrž celá dosavadní civilizace se obrátí 

vniveč. Tomu právě vydatně pomůže komunistický 

program likvidace starých pořádků. 

Potom měli pro mne „mistři“ speciální úkol. Měl 

jsem chodit na přednášky pořádané studentskou ka-

tolickou duchovní správou a získat některého ka-

tolického studenta pro odpad od víry a okultismus. 

Poslechl jsem jako vždycky. Ihned se mi naskytla 

vhodná příležitost: student ekonomie Christoph, ka-

tolický skaut. Před pár lety mu zahynul otec při auto-

nehodě. Zkusil jsem tedy zahrát u něj na tuto strunu: 

„Když říkáš podle nauky Církve, že Bůh je dobrý, 

tak proč nechal tvého otce zemřít?“ Myslel jsem si, 

že když Christoph ztratí víru, odpadne od Církve 

i celý skautský oddíl, který vede. Jenže nedařilo se 

mi, Christoph měl vždycky protiargumenty, vyplý-

vající z důvěry v Boží dobrotu, která i smrt otce ur-

čitě obrátila v jeho prospěch. Každý týden jsem si 

našel půlhodinu, abych Christopha obtěžoval svými 

invektivami proti katolické víře. Všechno marné.     

Rozhodl jsem se tedy změnit taktiku. Když 

Christoph odjel na skautský tábor jako vedoucí, 

přijel jsem tam za ním v úmyslu nabourat celý 

jejich duchovní program. Bylo to přesně 17. čer-

vence 1979, nevím proč právě na svátek doby-

tí Bastily, který je státní svátkem Francie. Tímto 

dnem započala má konverze.

Bylo to při večerní modlitbě v tomto kato-

lickém skautském táboře, kdy mi náhle napad-

la myšlenka: „Vždyť mi je mezi těmi křesťany 

vlastně docela dobře, už mám dost toho otročení 

jakýmsi duchům! Ti křesťani jsou tak milí a přá-

telští!“ Automaticky, zcela bezmyšlenkovitě jsem 

padl na kolena – a setrval tak celé dvě hodiny! 

V hradbách zlých duchů, které mne obklopovaly, 

se přece jen vyskytla trhlina, skrze niž mohl pro-

niknout Duch Svatý. Když jsem vstal ze země, byl 

ze mne už věřící katolík! 

Toto obrácení bylo tak „brutální“ jako Pavlovo 

na cestě do Damašku. Ale vše ostatní si žáda-

lo ještě nějaký čas. Musel jsem nejprve Církev 

od A až do Z objevit a poznat. Především ale bylo 

nezbytné skoncovat s okultními praktikami a do-

tazováním se „mistrů“, co mám dělat. Šel jsem 

ke zpovědi, všechno vyznal, kněz ještě vykonal 

nade mnou mod-

litbu za osvobo-

zení – a náhle 

jsem zažil nádher-

ný pocit uvolnění 

od všech „duchů“ 

a vazeb na ně. 

Kněz mne ujis-

til, že teď už se 

jich nemusím bát, 

budou se sice sna-

žit získat mne zpět 

na svoji stranu, po-

kusí se mi škodit, ale v síle Kristově, pokud se 

jej budu držet a zcela se mu odevzdám, mi nejsou 

schopni ublížit. 

Ve 24 letech jsem přistoupil k prvnímu sv. přijí-

mání, ve 28 k biřmování. Když se o tom dozvěděli 

mí rodiče, řekli: „To tě brzy přejde...“ Já jsem odpo-

věděl: „Nepřejde, rozhodl jsem se pro Ježíše jednou 

provždy.“ Začal jsem studovat teologii bez perspek-

tivy kněžského svěcení. Protože mi rodiče odmítli 

studium financovat, přijal jsem zaměstnání školníka 

v jedné škole. Protože žáci mne často viděli s biblí 

v ruce, ptali se mne: „Ty se chceš stát knězem?“ 

„Ne,“ odpovídal jsem. Šest let trval můj vzdor. 

Jednoho dne jsem ale získal jistotu: Mám povolání.

Před svým nástupem do semináře jsem svému 

biskupovi, mons. Schmittovi, vyprávěl celý pří-

běh mého života. Nezamlčel jsem jediný detail. 

Přijal mne i přes moji dřívější svázanost s démony. 

R. 1992 jsem byl vysvěcen. 

Zkušenosti mé životní cesty mne naučily jedno-

mu: Zde na zemi může každý peklu uniknout, jest-

liže chce. Bůh je mocnější než všechny naše svá-

zanosti. Ta nejhorší svázanost se ale týká osobního 

spojení se samotnými démony. Kdyby mne Kristus 

z této žumpy nevytáhl, byl bych v tomto šílenství 

skončil. Proto chci Krista hlásat všem lidem, ze-

jména mladým.

P. Jean Christoph Thibaut, 
Vision 2000   1/2011, překl. -red-
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jsem se ubezpečovala: Mám za sebou armádu 

přímluvců, tak proč bych se bála.

Přesto to na mě dolehlo, když jsem si našla své 

místo na gymnáziu. Měla jsem ještě čas, a tak jsem 

se rozhlížela kolem sebe. Líbilo se mi tam. A jak 

se k nám učitelé chovali… Úplně jinak než na zá-

kladce. Žádná „děcka“, ale „studenti“. Kéž bych se 

sem dostala, bylo moje jediné přání.

Pak už jsem dostala zadání: příklady lehčí 

i těžší, a podle toho také body. Pustila jsem se  

do toho nejtěžšího, ale když mě nic nenapadlo, 

tak jsem se vrátila k tomu nejlehčímu. Vypočítala 

jsem ho, pak ještě další lehčí příklady. Ale s třemi 

vícebodovými zadáními jsem si nevěděla rady.

Začala jsem podléhat panice. Rozhlédla jsem se 

kolem sebe – všichni počítali. Bylo mi jasné, že 

takto neuspěji a na gympl se nedostanu. 

Musím se uklidnit, nabádala jsem sama sebe. 

Přivřela jsem oči, zadívala se jako do jednoho 

bodu, je to moje oblíbená metoda. Nastartovala 

jsem se a najela znovu do příkladu. Ale nic … 

vůbec nic. Ani druhý, ani třetí. Trojice nejvíce 

obodovaných příkladů zůstala nedotčena jako ne-

dobytná tvrz. Tak to je konec … Tváře mi hořely, 

nohy byly jako led a už jsem nedokázala ani za-

dání přečíst.

A to se za mě všichni modlí … napadla mě vý-

čitka. A jako ozvěnu jsem uslyšela: A ty se modlíš?

Odložila jsem propisku a vložila hlavu do dlaní. 

Zprvu jsem nemohla posbírat myšlenky, pak jsem 

se přece jenom zmohla alespoň na oslovení. „Dobrý 

Bože… Duchu Svatý… Pane Ježíši… Nebeská 

maminko… Můj anděle strážný… Pomozte mi … 

Já nevím nic…“

V nedaleké nemocnici leží po infarktu paní 
Anička. Cítí se slabá a oči otevírá jenom na chvi-

ličku, aby zkontrolovala, kolik jí vykapalo teku-
tiny  z infuze zavěšené nad ní. 

Pijímací zkoušky…
Myšlenka na písemnou práci z matematiky mě 

strašila už dlouho. Ale na gymnázium jsem chtěla, 

a tak jsem se připravovala nejenom ve vyučova-

cích hodinách, ale v kroužku ráno před první vy-

učovací hodinou.

Nakonec jsem si na „přijímačky“ zvykla a pro-

žila krásné Velikonoce. Pak se však strašák vy-

nořil znovu a tentokrát se mu už vyhnout nedalo.  

Modlila jsem se.

Přesto mě musela maminka utěšovat: „Neboj 

se, budeme se za tebe modlit, aby tě Duch Svatý 

osvítil.“

„Děkuji,“ odpověděla jsem a současně jsem se 

rozhodla, že si musím zajistit další spojence.

Nejprve jsem zavolala babičce.

„To víš, že na tebe budu myslet,“ slíbila mi babi 

Eva hned.

Upřesnila jsem jí dobu, kdy se budu potit, a ještě 

ji poprosila, aby o tom řekla ženám, se kterými se-

dává v kostele.

Cítila jsem se obklopena silnou armádou 

přímluvců. Dobře jsem se vyspala a ráno se zdr-

žela u zrcadla déle než jindy – ani jeden vlas ne-

směl být tam, kde být 

neměl. Oblékla jsem 

se do svátečního 

a v klidu se i na-

jedla. V duchu 

foto: Piotr Marcinski | Dreamstime.com
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Otevřeným oknem doléhá zpěv ptáků. Je jaro, 
a já jsem tady, naříká stará žena v duchu. Jak ráda 
bych pracovala. Ale teď se nemohu ani hnout.

„Bože, proč jsi to dopustil? Proč jsi mne nene-
chal doma? Tady se nemohu ani modlit.“

Zkoušela to s růžencem od rána několikrát. Ale 
vždycky jí myšlenky přistály u její nemoci anebo 
na neobdělané zahradě, na prázdném místě v kos-
tele.

A tak růženec skončil pod polštářem.
Teď zvoní mobil. Má ho pověšený tak, aby ho 

mohla uchopit.
„Tady otec Václav,“ ozývá se místní farář, „jste 

tam paní Aničko?“
„Ano,“ odpovídá zastřeným hlasem jeho far-

nice.
„Jak se cítíte?“
„Špatně.“
„Máte bolesti?“
„Ne.“
„Tak co vás trápí?“
„Jsem k ničemu.“
„To není pravda. Přijdu za vámi odpoledne.“
„To je dobře.“
„Ale teď, paní Aničko, modlete se.“
„Nejde mi to.“
„Modlete se, jak to dokážete. Jenom růženec ne-

odkládejte.“
„Dala jsem růženec pod polštář.“
„Tak ho, prosím, vytáhněte. A modlete se, jak mů-

žete. Odpoledne mi řeknete, jak to šlo. Potřebujeme 
vás, paní Aničko. Vaši modlitbu potřebujeme.“

„Myslíte, pane faráři?“
„Myslím a vím.“
„S Pánem Bohem, pane faráři.“
„S Pánem Bohem a odpoledne na shledanou.“
Chvíli leží paní Anička bez hnutí, aby nabrala sil 

po hovoru s knězem. Pak sahá pod polštář, nahma-
tává křížek a začíná se modlit: „Věřím v Boha...“

Necítí žádné potěšení z modlitby. Ale růženec 
neodkládá, začíná stále znovu, až přece jenom ra-
dostně pocítí: konečně alespoň jeden „Zdrávas“ 
jsem dokončila.

Po čase nakoukne sluníčko oknem do pokoje 
a osvítí prsty, které svou pouť dokončily k závěru 
pátého desátku. Zastavily se před cílem, neboť paní 
Anička zmožená na chvíli usíná.

Končím modlitbu, otevírám oči a zadívám se 

znovu na zadání příkladu. Ne, s tím nehnu. Přesto 

beru do ruky propisku a zkouším. Snad mě pohne 

z místa náčrtek ... snad nějaký dílčí výpočet... 

Na papíře se mi motají čísla a symboly. Mám 

dojem, jako bych se pohybovala v úplné tmě, 

bez nejmenší vidiny dalšího kroku. Sleduji však, 

že řeším příklad. Hledím na tu změť znaků. Ano, 

výpočet je správný, raduji se. Opět se ponořuji 

do dílčích výpočtů a hledám, zda by mohly nějak 

do sebe zapadat. Dění na papíře předbíhá chápání 

v mé mysli. Pomalu však cítím, že se tma rozptylu-

je a v houštině číslic začínám vidět cestičku k vý-

sledku. Bohu díky! Nejtěžší příklad mám hotový. 

Pouštím se do druhého, pak do třetího. Hlavně 

se nezaleknout toho, že nedohlédnu na výsledek. 

Pomalu, krůček za krůčkem. Když zaváhám, jako 

bych si najednou všimla do očí bijících souvis-

lostí. A opět, ze tmy se pomalinku vynořují obry-

sy kýženého výsledku. Dokončuji druhý příklad. 

Podobně i třetí.

Končí časový limit. Odevzdávám své výpočty. 

V duchu děkuji Bohu, zvláště pak Duchu Svatému. 

Jsem přesvědčená, že to počítal se mnou on. 

Na druhý den jsem se dozvěděla, že jsem se 

na gymnázium dostala. Vím, že u mého jména 

by měla být pomlčka se jménem Ducha Svatého. 

Děkuji mu a vím, že má se mnou své úmysly, 

když mě dostal na gymnázium. Budu pořád s ním, 

na cestě za Ježíšem do nebe, kde mě přivítá ne-

beský Otec.

„Otče náš…“, „Zdrávas Maria…“ modlí se rů-
ženec paní Anička.

Jde jí to přece jenom lépe než v prvních dnech 
po infarktu. Kněz jí při návštěvách povzbuzuje: 
„Ani nevíte, co jste někomu vyprosila. To poznáte 
až jednou v nebi, když vám přijde někdo za mod-
litbu poděkovat.“

Paní Anička se konečně v náznaku poprvé usmě-
je. Ani kněz, ani lékař nevědí, zdali budou následo-
vat další úsměvy, anebo už jenom ten jediný velký 
úsměv v nebi.

Josef Janšta 
(upraveno) 
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„Mami, budou u nás bydlet dlouho?“ zeptala se 

Ivanka. „Není pro mne příjemné spát na přistýlce.“

„Oni nemají vůbec kde spát. Voda jim zaplavila 

dům. U nás povodeň naštěstí nebyla a máme velký 

byt. Musíme pomáhat druhým v neštěstí.“ 

„Vždyť to nejsou žádní naši příbuzní,“ pokračo-

vala naštvaná Ivanka. „Proč přišli právě k nám?“ 

„Protože táta i já jsme nahlásili ochotu přijmout 

oběti povodní. Přece jste o tom věděli. Karel se do-

konce těšil. Pan farář vyzýval, aby lidé pomohli.“

„Ale jsou čtyři, celá rodina. Je tady těsno,“ na-

mítla Ivanka. 

„Poslyš, dcerko: Mohl být klidně zaplaven 

i náš dům. Potom bychom i my museli hledat 

pomoc. Pán Ježíš řekl: ‚Blahoslavení milosrdní…‘  

Nemůžeme zůstat lhostejní.“ 

„Vím, ale…“

„Paní Helena je přece velice milá a děvčata jsou 

obzvlášť hodná. Karlovi vůbec nevadí, že v jeho 

pokoji teď spí pan Zikmund a táta. Vezmi si z něho 

příklad. My s paní Valou tě můžeme vzít do naše-

ho pokoje, ale myslela jsem, že chceš být s Káťou 

a Olgou. Buď k nim přívětivá, prosím tě o to.“ 

„Nevím, jestli to dokážu,“ odpověděla Ivanka.

Zaplavení se celý den neukázali. Vrátili se až 

večer docela ustaraní. Vlna byla nadále vysoká, 

předpovědi počasí nepříznivé. 

„Kéž by se Bůh už nad námi slitoval!“ po-

vzdechla si paní Helena. „Máme většinu věcí 

na půdě. Pokud zdi vydrží, voda tam nedosáhne. 

Svatý Judo Tadeáši, pomoz nám!“

Káťa a Olga rychle snědly večeři, odříkaly 

Otčenáš a šly spát. Ivanka se vracela z koupelny 

a opatrně otvírala dveře. Uslyšela hovor. Zastavila 

se na prahu. 

„Ó, Ježíši, jsem příliš malá na to, abych mohla konat velké věci. Mým přímo šílenstvím 

je ale důvěra, že Tvá láska mne přijme jako oběť, abych mohla vzlétnout ke slunci lásky 

na křídlech samotného Božského orla…“

sv. Terezie z Lisieux

Oběti povodněOběti povodně „Ty bys klidně mohla spát na přistýlce,“ řekla 

Káťa, „a já na podlaze, snad mají nějakou matraci. 

Ivanka by jistě chtěla spát na své válendě.“

„Asi nás nemá ráda,“ hlas malé Olgy zazněl 

jaksi lítostivě.  

„A kdo by měl rád takové nezvané hosty? Je to 

těžké. Zkus usnout, Oli.“

Ivanka se po špičkách vzdálila od dveří. Šla 

do kuchyně. Rodiče tam seděli u čaje a vyprávěli. 

„Nezabírají naše děvčata moc dlouho koupel-

nu?“ znepokojovala se paní Helena. 

„Ne, ne. Už šly spát. Vůbec mi nepřekážejí. Jdu 

si jenom pro minerálku, kdybychom měly v noci 

žízeň.“

Máma pohlédla na dívku překvapeně. Postavila 

na talíř láhev s vodou a tři sklenice. „Tady máš,“ 

řekla s úsměvem. „Dobře se vyspěte.“

Dny utíkaly. Ivanka se nevrátila na svou válen-

du. Nechtěla. Změnila svůj vztah ke Káti a Olze. 

Chodily teď všude spolu a společně též pomáhaly 

v kuchyni. Večer před spaním si vykládaly různé 

příběhy, veselé i smutné. Olga si oblíbila Ivanku 

a máma byla spokojená.

Po třech týdnech konečně voda opadla. Nadešla 

chvíle rozloučení. Zdi vydržely, zaplavení se vra-

celi k sobě domů. Taxík už čekal. 

„Pán Bůh vám zaplať za všechno, jste lidé veli-

kého srdce,“ řekla dojatě paní Helena. 

„Jen nepřehánějte,“ odpověděla máma s úsmě-

vem. „Vy bystě přece udělali totéž. Pán Bůh přece 

přikazuje navzájem si pomáhat.“ 

„Až uklidíme a vysušíme dům, pozveme vás 

k sobě,“ řekl pan Zikmund a vřele stiskl ruce tá-

tovi a Karlovi. 

„Bylas k nám tak hodná, Ivanko,“ zašeptala 

Káťa, „buďme kamarádkami!“

Všechny tři se srdečně objaly. „Jsme na vás 

hrdí,“ řekla máma dětem. 

Zofia Śliwowa, Źródlo 4. 7. 2010, překl. -kb-
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Drahé děti, přeji Vám všem radostné prázdniny. 

A kdo Vám je přeje nejvroucněji? Ten, kdo Vás má 

nejvíce rád. Pán Ježíš a s ním Panna Maria.

Někteří jedete o prázdninách k babičce nebo 

dědečkovi, ke strýčkovi nebo tetičce. Nebo 

na prázdninový tábor. Nebo s rodiči někam 

daleko do ciziny. Někdo zůstává doma, ale 

nemusí chodit do školy ani psát úlohy, i tady má 

kamarády. Má víc času na hry, sport, čtení nějaké 

zajímavé knížky, na vycházky a výlety do okolí, 

na pozorování přírody, krásných květin, stromů, 

různých zvířat a mnoho jiného. Možná že uvidí 

mnohem víc zajímavého než ten, který jel někam 

daleko, třeba k moři. Když půjdete někam na výlet 

buď v blízkém okolí, nebo pojedete daleko, často 

uvidíte, že nejhezčí budovou v celém městě nebo 

vesnici je kostel. Nejen zvenku, ale často víc 

uvnitř s krásnými oltáři, obrazy a sochami, někde 

i s barevnými  okny, na kterých září v paprscích 

slunce obrazy svatých.

Všechno krásné a radostné o prázdninách 

jsou Boží dary. Pán Bůh na nás nezapomíná 

ani o prázdninách, ani na chvilku. Ani my 

nezapomínejme na něho. Každý den se modleme, 

poděkujme, prosme, řekněme mu, že ho máme 

rádi, a modleme se i za druhé. Nejcennější poklady 

vkládá Pán Bůh do duší při nedělní mši svaté 

(někdy bývá už v sobotu odpoledne). V kostele 

můžete také najít nejlepší kamarády. Někteří  máte 

o prázdninách příležitost přijít na mši svatou 

i ve všední den. Kteří z Vás už chodíte ke svátosti 

smíření a k svatému přijímání, pokračujte v tom 

i o prázdninách.

Všude i o prázdninách se setkáváme z lidmi, 

dětmi i dospělými, i s těmi, se kterými jste se už 

dlouho neviděli, i s těmi, se kterými jste se ještě 

neznali. Ať už jste doma nebo někde daleko.

Vy, kteří znáte Pána Ježíše, víte to, co mnozí, 

ani dospělí, nevědí. Že každý člověk je stvořen 

k Božímu obrazu. A pro věčný život. Že každého 

má Pán Bůh rád jako své milované dítě. I toho 

nejposlednějšího, proto Pán Ježíš říká: „Co jste 

udělali pro jednoho z mých nejposlednějších 

bratrů, pro mne jste udělali.“ Proto se snažme 

být ke každému hodní, pomáhat a nikdy nikomu 

neublížit ani slovem. I kdyby nám někdo ublížil, 

odpusťme mu. Nikdy se nemstěme. To by se 

to zlo jen rozmnožovalo. Pán Bůh nám říká 

v Písmu svatém: „Přemáhej zlo dobrem.“ Pán 

Ježíš odpouštěl i těm, kdo ho ukřižovali, když byl 

na kříži a modlil se za ně: „Otče, odpusť jim, neboť 

nevědí, co činí.“ Sami potřebujeme, aby nám Pán 

Bůh odpouštěl, a modleme se: „Odpusť nám naše 

viny, jako i my odpouštíme.“

Jestli se setkáte s dětmi, které o Pánu Ježíši 

nic nevědí, vypravujte jim o něm a modlete se 

za ně. Aby ho také poznali a mohli mít v srdci 

lásku a radost, jakou dává jen On. Můžete  jim 

také vyprávět o tom, co mohou vidět v kostele. 

A pozvat je, aby v neděli šli do kostela s Vámi.

Pamatujte také na spolužáky a spolužačky, kteří 

o prázdninách mají nějaké utrpení. Třeba jsou 

nemocní nebo nějak postižení nebo nemají maminku 

a tatínka nebo jsou chudí nebo je trápí něco jiného. 

Takovým bývá i o prázdninách smutno. Modlete se 

za ně a snažte se jim dělat radost.

Když budeme dělat radost druhým, budeme dělat 

radost Pánu Ježíši. A budeme z toho mít radost i my 

sami. A bude z nás mít radost Panna Maria. Ona 

nás ustavičně doprovází svou mateřskou láskou. 

Během roku slavíme řadu svátků Panny Marie. 

Největší z nich je 15. srpna, slavnost Nanebevzetí 

Panny Marie.

Také nezapomínejme modlit se s vděčností 

k andělu strážnému. Jeho ochranu pro tělo 

i duši, ochranu před úrazem nebo před hříchem 

potřebujeme o prázdninách možná ještě víc než 

ve školním roce.

Krásné prázdniny Vám všem přeje, rád na Vás 

vzpomíná a modlí se za Vás a také Vás o vzpomínku 

v modlitbě prosí 

Váš P. Bohumil Kolář

k d i i Někd ů tá á d l t l j

Radostné prázdniny
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„Ježíši, Maria, miluji vás, zachraňte duše!“ 

Těmito slovy, která jí nadiktoval sám Kristus, vyja-

dřovala italská klariska kapucínka sestra Consolata 

Betrone svůj akt neustálé lásky.

Narodila se r. 1903 v Saluzzu v severní Itálii. 

Pocházela ze šesti dětí a její původní jméno bylo 

Pierina. Rodiče měli pekárnu, později se přestěho-

vali do Turína, kde vlastnili dobře prosperující po-

travinářský obchod. 

Pierina už od chvíle prvního svatého přijímá-

ní všechny udivovala svou mimořádnou zbožnos-

tí. Toužila působit Ježíši radost a podstupovala 

drobná umrtvování, aby pomohla duším v očistci. 

Ve 13 letech náhle při vyslovení střelné modlitby 

„Ježíši, miluji Tě!“ uslyšela ve svém srdci od Ježíše 

otázku: „Chceš mi celá náležet?“ „Ano, Ježíši,“ 

odpověděla. Již jako 15letá chtěla vstoupit do kláš-

tera, ale rodiče se postavili proti. Díky moudrému 

duchovnímu vůdci s tím souhlasila. Následující 

léta věrně plnila své povinnosti ve škole i doma 

v otcově obchodě. Angažovala se také v Katolické 

akci a vedla Živý růženec pro děti. 

Mílovým krokem v jejím životě byla četba 

„Deníku duše“ sv. Terezie z Lisieux. Měla tehdy 

21 let. Zvláště se jí dotkla slova světice: „Ježíši! Chci 

Tě milovat tak, jak Tě ještě nikdo nemiloval!“ To se 

stalo i její touhou. Proti vůli rodiny vstoupila do kon-

gregace salesiánek, odkud ale brzy odešla, neboť po-

znala, že to není její cesta. Pokusila se zakotvit v ně-

kolika jiných kongregacích, až nakonec nalezla své 

pravé povolání v klášteře klarisek kapucínek. Přijímá 

jméno „Maria Consolata (těšitelka)“ z úcty k Matce 

Boží Těšitelce. Zároveň se jí dostává velké milosti 

osvobození od mučivých skrupulí. 

Dalším mílovým krokem v jejím duchovním 

životě se staly exercicie ve Svatém týdnu r. 1934, 

krátce před složením věčných slibů. Na Zelený 

čtvrtek uslyšela tajemný hlas, který ji vyzval, 

aby se obětovala jako zápalná oběť za své brat-

ry a sestry. Ochotně souhlasila. Na Bílou sobotu 

se zcela svěřila Ježíši a slíbila přijmout „každou 

bolest“ jako důkaz, že ho miluje. O rok později jí 

Ježíš vnukl složení slibu „ustavičného aktu lásky“. 

Vzniklo též tzv. „Dílo maličkých“, to znamená 

těch, kteří přijali spiri-

tualitu sestry Consolaty, 

jež odkazovala na cestu 

sv. Terezie z Lisieux. 

V turínském klášteře 

Borgo Po strávila sestra 

Consolata přes 10 let. 

Byla kuchařkou, vrát-

nou a také ševcovou. R. 

1939 přesídlila do nově 

otevřeného kláštera v Moriondo Moncalieri. 

Dlouhé hodiny prodlévala na modlitbách před 

Nejsvětější Svátostí. Vždy byla přívětivá, úslužná 

a připravená k pomoci druhým. Stále sršela energií, 

takže ji sestry nazývaly „vulkánem“ nebo „bouří“. 

Šířila pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. 

Po vstupu Itálie do II. světové války, kdy v zemi 

vypukl hlad, podstoupila sestra Consolata tzv. „apo-

štolát hladu“, odříkala si jídlo ve prospěch potřeb-

nějších. Od r. 1942 se však začal její zdravotní stav 

rapidně zhoršovat. „Chci žít tak, aby Ježíš si mne 

mohl vzít každou chvíli do nebe,“ napsala ve svém 

deníčku. To se jí splnilo 18. července r. 1946, kdy 

zemřela na vážnou plicní chorobu. Lékaři objevili 

v plicích otvor, ale její stav byl již tak zlý, že ne-

mohli nic dělat. Na jejím náhrobku daly spolusestry 

vyrýt slova střelné modlitby, kterou ona tak horlivě 

šířila: „Ježíši, Maria, miluji vás, zachraňte duše!“ 

R. 1995 byl zahájen proces jejího blahořečení.

Ježíš jí v letech 1929–1935 svými zjeveními 

a vnitřními rozmluvami ukazoval „nejmenší cestu 

lásky“, kterou měla šířit a povzbuzovat k ní druhé. 

Člověk, který přijme tento program, má co nej-

častěji obnovovat tzv. „neustálý akt lásky“ k Bohu 

a ustavičné „setrvání v Ježíši“. S tím souvisí i přijetí 

jakéhokoliv utrpení z lásky k němu a konání každé 

práce s láskou vůči němu. Toto „poselství lásky“ 

se zkoncentrovalo do slov střelné modlitby „Ježíši, 

Maria, miluji vás, zachraňte duše“. Její „nejmenší 

cesta lásky“ má naději stát se nezvykle plodným 

obdobím pro současný svět. Přesvědčuje, že pouze 

láska může zachránit a navěky spasit lidstvo.

Źródlo 11. 7. 2010, zkrácený překl. -kb-

Láska je všechno...Láska je všechno...
Boží služebnice Maria Consolata Betrone, mystička
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Chtěla bych touto cestou poděkovat za ochra-

nu Panny Marie ve chvílích těžkých, ale i v době 

pohody celé naší rodiny. Děkuji Ti, Panno Maria!

Celé redakci časopisu Immaculata přeji hodně 

síly a Božího požehnání. 
Kateřina z Vysočiny

Děkuji Panně Marii, sv. Josefu a všem svatým 

za pomoc vyslyšení při hledání zaměstnání pro 

syna a za pomoc při různých životních situacích.

Prosím také, aby syn po dlouhé době našel cestu 

ke svátosti smíření a za osvobození ze závislosti 

na alkoholu. Maria, pomoz.
rytířka Marie

Své neteři, která byla těhotná a měla cukrovku, 

jsem věnovala medailku Neposkvrněné. Poprosila 

jsem sv. Norberta a sestřičky premonstrátky 

z Doksan za přímluvu za donošení a narození dí-

těte. Chci poděkovat Neposkvrněné Panně Marii, 

sv. Norbertu a sestřičkám za narození Dominičky, 

přestože měla pupeční šňůru omotanou kolem 

krčku. Srdečné Pán Bůh zaplať.
Marie z Břeclavska

Chtěla bych ze srdce poděkovat Panně Marii 

a Duchu  Svatému za úspěšné zvládnutí středoškol-

ského studia a přijímacích zkoušek na VŠ.
Martina z Vysočiny

Před časem jsem v časopise  Immaculata děkova-

la Panně Marii a sv. Judovi Tadeášovi za to, že můj 

syn dostal práci. Netrvalo ani čtvrt roku a o práci 

přišel. Teď práci opět dostal a já opět z celého srdce 

děkuji Panně Marii a sv. Judovi Tadeáši.

Neztrácejme důvěru když není všechno podle 

nás, ale věřme, že náš Pán ví, co je pro nás dobré. 

Hlavně si nemysleme, že po odříkání otčenášů si 

všechno zasloužíme a máme na to nárok. Bohužel 

je to někdy tak, že když se nám dostane, oč žádá-

me, bereme to jako vymodlené právo, ale že Bůh 

má taky právo na náš dík, už pro nás tak samo-

zřejmé není. A ještě něco, co když ty opakova-

né zkoušky na nás Pán sesílá proto, že doufá, že 

mu vyslyšení proseb oplatíme tím, že se budeme 

modlit za ty, kteří trpí mnohem víc než my, ale ne-

mají to štěstí jako my, že je někdo naučil se modlit.
rytířka Kateřina

Stále nosím ve svém srdci velkou vděčnost 

za milost vyslyšení mých proseb. Ráda bych, aby 

po zveřejnění těchto řádků byly také posilou pro 

všechny prosící.

Doprovázela jsem manžela na léčbu do lázní. 

Řekli mi, že musím odjet. Ve svém srdci jsem 

prosila Pannu Marii, abych s ním mohla zůstat, 

a opravdu, byla jsem vyslyšena.

Měla jsem na pravé ruce 2 měsíce kladívkový, 

klepavý palec. Modlila jsme se: Prosím, pomoz 

mi, Pane Ježíši! Ale jestli chceš, abych přinesla 

oběť utrpení, staň se vůle Tvá! V duchu mě napad-

la myšlenka: tak to zkus. Palec se brzy uzdravil.

Velké potíže jsem zažila při trhání zubů. Po jed-

nom vytržení mi už i paní doktorka řekla: „Přijďte 

jindy já už nemám sílu.“ Hodný kněz mi poradil, 

ať se modlím k sv. Liguriáši, že je na zuby velký 

pomocník. Se strachem jsem šla opět... A ta milost, 

ani jsem nevěděla, že je zub už venku!

Buď za to veleben milosrdný Bůh.
vděčná čtenářka z Čech

Na den 11. 5. 2012 připadlo 

10. výročí vysvěcení Kristova 

kněze a rytíře Neposkvrněné 

P. Mgr. Ing. Jana Špačka z jin-

dřichohradeckého vikariátu. 

K tomuto výročí mu přeje-

me vše nejlepší, hodně zdraví 

a stálou ochranu Panny Marie.

Touto cestou chci poděkovat za přímluvy a mod-

litby, které pronášel za uzdravení mé 7leté vnučky 

v době její těžké nemoci.

Také  přeji, aby se mu práce ve farnostech dařila 

a byl spokojen.
vděčná rytířka Marie

O modlitbu prosí
V těžké životní situaci.

Jan Jeřábek
Prosím o modlitbu za mou těžce postiženou 

dceru a o další pomoc.
čtenářka Ludmila z Frenštátu p. R.

Prosím o modlitbu za těžce nemocnou sestru, 

aby se uzdravila, a její rodinu. Moc děkuji.

čtenářka Anna
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ZPRÁVY 
Francie: Francouzský parlament oficiálně uznal 

vyvraždění katolíků v krajině Vendée během Velké 

francouzské revoluce v letech 1793–1794 za geno-

cidu, jejíž popírání nebo obhajoba mají být trestány 

podobně jako u nacistického holocaustu Židů nebo 

tureckého vyvraždění Arménů za I. světové války vě-

zením nebo peněžitou pokutou. Genocida ve Vendée, 

první tohoto druhu v moderních dějinách z nábožen-

ských důvodů, byla dlouhou dobu v republikánské 

Francii tabu, teprve v posledních letech tuto otázku 

rozvířili historikové kolem Reynalda Sechera. 
Kirchliche Umschau 2/2012

USA: Biskup diecéze Peoria (Illinois) Daniel 

Jenky řekl během své návštěvy ad limina 

ve Vatikánu, že současný konflikt mezi Obamovou 

vládou a katolickou církví ve věci povinné antikon-

cepce se podobá tzv. kulturnímu boji v Německu 

19. stol. Varoval všechny, kteří toto přikazují, před 

posledním soudem a peklem.
kath.net 14. 2. 2012  

Německo: Americký rockový zpěvák A. Cooper 

v rozhovoru pro německý magazín „Zeit“ řekl, že 

utrpení, které mu způsobila alkoholová závislost, 

jej přivedlo zpět k víře. Prosil Boha o osvobození – 

a On od něho závislost odňal.
kath.net 9. 2. 2012        

Bosna-Hercegovina: V zemi žije oficiálně 10 % 

katolíků. Jsou diskriminováni, nejsilnější nábožen-

skou denominací jsou muslimové. Katolické rodi-

ny musejí dlouho čekat na rodinné přídavky, které 

v zemi s vysokou nezaměstnaností jsou často jedi-

ným zdrojem příjmů, kněží nemají nárok na zdra-

votní a sociální pojištění. Proto katolíci houfně 

emigrují, ještě před 20 lety jich zde žilo 835 tisíc, 

dnes pouhých 441 tisíc.
kath.net 1. 2. 2012

Itálie: Přes 500 tisíc Italů v r. 2011 vyhledalo 

pomoc exorcisty, což je o 30 procent víc než před-

chozího roku. V zemi působí 300 biskupy pověře-

ných exorcistů.
KAP 3. 2. 2012     

Rusko: Po více než 90 letech se opět zavádí po-

vinná výuka náboženství v základních a středních 

školách. Započne od školního roku 2012/13. Žáci 

budou mít možnost volby mezi výukou pravoslav-

ného, buddhistického, islámského a židovského 

náboženství. Pro lidi bez náboženské příslušnosti 

a členy náboženských komunit výrazně menšino-

vých se zavádí výuka etiky.
kath.net 5. 2. 2012

Rusko: Premiér Vladimír Putin reagoval pozitiv-

ně na sdělení pravoslavného metropolity Hilariona, 

že každých 5 minut umírá někde na světě nějaký 

křesťan pro svoji víru. Slíbil, že se za pronásledo-

vané křesťany zasadí.
kath.net  9. 2. 2012

Indie: V severovýchodní části země katolická 

církev rychle vzrůstá. Biskup John Kattrukudigil 

z Itanagaru uvedl, že ročně je vykonáno cca 10 tisíc 

křtů dospělých – a to navzdory hrozbám hinduistic-

kých fanatiků. Biskup jako příčinu uvedl, že tradiční 

indická náboženství jsou založena na strachu, neboť 

jejich bohové jsou zlí. Proto lidé rádi přijímají kato-

lické misionáře, kteří hlásají, že Bůh je dobrý.
res.claritatis.cz 4. 2. 2012

USA: Šest demonstrantů bylo zatčeno ve Wa-

shingtonu před Bílým domem, kde se sešli k pro-

testní modlitbě proti reformě ministerstva zdra-

votnictví, přikazující povinnou antikoncepci 

i v katolických zdravotnických zařízeních. Mezi 

zatčenými je i katolický kněz Denis Wilke, člen 

představenstva hnutí „Kněží pro život“. 
kath.net 17. 2. 2012

Kostarika: 7 organizací prolife z 11 zemí pode-

psalo protest proti plánu Meziamerické komise pro 

lidská práva vnutit této zemi legalizaci oplodnění 

in vitro, které je zde zakázáno zákonem.
lifesitenews.com 17. 2. 2012

Velká Británie: Vláda přestala platit mzdu nemoc-

ničním kaplanům s odůvodněním, že „není doložena 

kvalitnější zdravotní péče v důsledku jejich služeb“.
res.claritatis 18. 2. 2012

Evropa: Evropský tribunál pro lidská práva 

ve Štrasburku potvrdil právo církve vybírat svo-

bodně učitele náboženství podle svých kritérií. 

Bylo tak rozhodnuto na základě žaloby španělské-

ho odpadlého kněze Josého Fernandéze, který se 

i poté, co se s katolickou církví ideově zcela ro-

zešel, domáhal svého „práva“ nadále učit ve škole 

katolické náboženství.
Nasz Dziennik 26. 5. 2012
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Velká Británie: Britským lékařům, kteří odmí-

tají z důvodů svědomí předepisovat antikoncepci, 

odesílat pacientky na potrat nebo nechtějí spolu-

pracovat při změně pohlaví, hrozí ztráta licence 

k výkonu lékařského povolání. Sdělila to Britská 

lékařská komora.
kreuz.net 31. 5. 2012

Vatikán: Kongregace pro nauku víry odsou-

dila učebnici náboženství řeholní sestry z USA 

Margareth Farleyové, která v ní tvrdí, že církev by 

měla udělovat sv. přijímání i rozvedeným a podru-

hé pouze civilně sezdaným a uznat homosexuální 

svazky.
zenit 4. 6. 2012

Kolumbie: Žurnalista a homosexuální aktivista 

Felipe Zuleta zažaloval katolického biskupa Juana 

Cordóbu z Fontibónu za to, že veřejně hájil man-

želství jednoho muže s jednou ženou a odmítl ho-

mosexuální svazky. „Chceme, aby putoval do vě-

zení, aby země pochopila, že netolerantní výpovědi 

jsou nepřijatelné…,“ řekl Zuleta.
kath.net 6. 6. 2012

Čína: Světová média zveřejnila případ manželů, 

kteří porušili čínský zákon „jednoho dítěte“ (v pří-

padě druhého těhotenství musí žena povinně na po-

trat) a tajně přivedli na svět druhého potomka. Byli 

potrestáni pokutou ve výši 1,3 milionu juanů (210 

tisíc US dolarů). Pokud nebudou schopni tuto část-

ku zaplatit, půjdou do vězení.
Nasz Dziennik 8. 6. 2012

Vatikán: Papežský teolog Nicola Bux, profesor 

liturgických a sakramentálních nauk, si stěžoval, že 

mnoho teologů a duchovních preferuje při kateche-

zi své slovo před Božím slovem. Je proto nezbyt-

né znovu sáhnout po Katechismu katolické církve, 

který se musí stát základem a principem veškeré 

katolické výuky.
radiovaticana 17. 5. 2012

USA: V květnu r. 2011 organizace Childern of 

God for Life spolu s dalšími sdruženími zahájily 

bojkot společnosti Pepsico, která se rozhodla pou-

žít pro „vylepšení“ chuti vyráběných nápojů buňky 

z potracených dětí. Bojkot letos končí, neboť vede-

ní Pepsico ukončilo tuto praxi.
orgforlife.org. 3. 5. 2012

USA: Kněz Joseph Hearthy z tradičního Bratrstva 

sv. Petra, které celebruje v ritu sv. Pia V., začal slou-

žit pravidelně mši sv. před klinikou největší potrato-

vé organizace Planned Parenthood v Denveru. Tato 

praxe se rozšířila i mezi kněžími v dalších oblastech. 

V Daytonu se například modlí několik duchovních 

exorcismus přímo před potratovou klinikou.
                              lifesitenews.com 3. 5. 2012

Maďarsko: Katolické náboženství bude od příš-

tího školního roku povinným vyučovacím před-

mětem, dosud bylo jen nepovinným. Nekatolíci 

a ateisté budou mít možnost využít jako náhradu 

za náboženství předmět zvaný etická výchova. 
                          Nasz Dziennik 7. 5. 2012

Austrálie: Otec 7 dětí Graham Preston byl od-

souzen na 8 měsíců do vězení za to, že „bloko-

val“ přístup k potratové klinice, ačkoliv se před ní 

ve skutečnosti jenom modlil.
kreuz.net 10. 5. 2012

Velká Británie: V severní Anglii nabylo hroz-

ných rozměrů sexuální zneužívání neplnoletých 

dívek muslimy z Pákistánu. Nalákají je alkoholem 

a drogami a potom je vykořisťují jako sexuální 

otrokyně. Píše o tom i nejvlivnější deník Times – 

v posledních 5 letech je hlášeno 631 případů. Velmi 

aktivním pachatelem těchto zločinů je učitel nábo-

ženství při mešitě Abdul Rauf.
kath.net 10. 5. 2012

Více než půl milionu Britů (550 tisíc) podepsa-

lo petici na obranu tradičního pojetí manželství jako 

„dobrovolného svazku muže a ženy na celý život“. 

Dokument byl předán úřadu premiéra. Organizátorem 

akce je Koalice za manželství podporovaná anglikán-

skou církví. Podpisy shromažďuje od konce února, 

kdy vláda ohlásila zahájení konzultací nad návrhem 

zákona, který by postavil homosexuální svazky na 

roveň manželství. Podle autorů petice vláda nemá 

mandát na umenšování role manželství a rodiny.

Radikálně se vládním plánům postavili také ka-

toličtí biskupové Anglie a Walesu. Vybídli vládu, 

aby odstoupila od návrhu zákona, který umožňu-

je osobám téhož pohlaví uzavírat civilní sňatky. 

Manželství mezi mužem a ženou slouží obecnému 

dobru společnosti – čteme v odpovědi episkopátu 

Anglie a Walesu.
res.claritatis.cz 15. 6. 2012
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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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Program:
11.00 křížová cesta v přírodě
12.00 mše svatá
13.00 společné občerstvení a přátelské setkání
14.30 „Fatima a 20. století“ 
  přednáška PhDr. Radomíra Malého
  k 95. výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě
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Vydej se na cestu, přijeď, ukaž se... 

Těšíme se na Tebe!



Podobenství
o rozsévači
„Vyšel rozsévač rozsívat seme-

no. Když rozsíval, padlo některé 

zrno podél cesty, bylo pošlapáno 

a  ptáci je sezobali.  Jiné padlo 

na skálu, vzešlo a uschlo, protože 

nemělo vláhu.  Jiné padlo dopro-

střed trní; trní rostlo a  udusilo 

je.  A jiné padlo do země dobré, 

vzrostlo a  přineslo stonásobný 

užitek.“ To řekl a zvolal: „Kdo má 

uši k slyšení, slyš!“  Jeho učedníci 

se ho ptali, co to podobenství 

má znamenat.  On řekl: „Vám je 

dáno znát tajemství Božího krá-

lovství, ostatním však jen v  po-

dobenstvích, aby hledíce neviděli 

a  slyšíce nechápali.  Toto podo-

benství znamená: Semenem je 

Boží slovo.  Podél cesty - to jsou 

ti, kteří uslyší, ale pak přichází 

ďábel a bere slovo z  jejich srdcí, 

aby neuvěřili a nebyli zachráně-

ni.  Na  skále - to jsou ti, kteří 

s  radostí přijímají slovo, když je 

uslyšeli; protože v nich však ne-

zakořenilo, věří jen nějaký čas a v čas pokušení odpadají.  Semeno padlé do trní jsou ti, 

kteří uslyší, ale potom je starosti, majetek a rozkoše života dusí, takže nepřinesou úrodu.  

Semeno v dobré zemi jsou ti, kteří uslyší slovo, zachovávají je v dobrém a upřímném 

srdci a s vytrvalostí přinášejí úrodu.
Evangelium podle Lukáše 8,5-15
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Řád minorit pijímá nové kandidáty
Kontakt: 

P. Bogdan Sikora, 
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web: minorite.cz




