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Zdráva buď, ó Panno, prostá vší viny,
skrze požehnaný plod života Tvého
jsme zbaveni staré kletby!
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Úmysly modliteb Rytířstva Neposkvrněné
Říjen – Aby nám Pán rozmnožil naši víru a obdaroval nás odvahou

a schopnostmi při našem misijním poslání.
Listopad – Aby víra, kterou svým životem potvrzovali světci, nás
posílila v našem svědectví křesťanského života, a tímto abychom byli
duchovně silnější.
Prosinec – Abych díky rozjímání o tajemství Božího Vtělení v nás
rostla touha po připodobnění se Kristu a po lásce k bližním podle
měřítek evangelia.

Úkon odevzdání se Neposkvrněné
Neposkvrněná, Královno nebe a země, Útočiště hříšníků a naše nejlaskavější Matko, Tobě
svěřil Bůh celý řád milosrdenství. Já, ..., nehodný hříšník, padám k Tvým nohám a pokorně
prosím, abys mě celého a úplně přijala za svou věc a vlastnictví a udělala se mnou, se všemi
schopnostmi mé duše a mého těla i s celým mým životem, smrtí a věčností,
cokoliv se Ti zalíbí.
Chceš-li, použij také mne celého bez jakékoliv výhrady
k uskutečnění toho, co bylo o Tobě řečeno: „Ona potře
tvou hlavu“ a též: „Ty sama jsi na celém světě vyhladila
všechny bludy,“ abych se stal v Tvých neposkvrněných
a nejlaskavějších rukou užitečným nástrojem k probuzení a největšímu vzrůstu Tvé slávy v tolika zbloudilých
a lhostejných duších a tímto způsobem přispěl k co největšímu rozšíření blaženého království Nejsvětějšího
Srdce Ježíšova. Neboť kam Ty vejdeš, tam vyprosíš milost obrácení a posvěcení, vždyť Tvýma rukama stékají
na nás všechny milosti z nejsladšího Srdce Ježíšova.
Dovol mi, abych Tě chválil, přesvatá Panno.
Dej mi moc zvítězit nad Tvými nepřáteli.
Ó, Maria, bez hříchu počatá, oroduj za nás, kteří se k Tobě utíkáme, i za všechny,
kdo se k Tobě neutíkají, a zvláště za nepřátele Církve svaté a za ty, kdo jsou Ti svěřeni.

Naším největším ideálem je to, aby se Pánu dostalo co možná největší slávy.
Bl. Ludvík Maria Grignion říká, že Pán Ježíš není dost známý a milovaný,
protože lidé neznají a nemilují Nejsvětější Matku tak, jak by měli.
Musíme se snažit o to, abychom milovali Pána Ježíše tak, jak ho milovala ona.
Aby naše láska dosáhla svého vrcholu a stala se přímo láskou Neposkvrněné.
sv. Maxmilián M. Kolbe, promluva 23. června 1936
První strana obálky: Panna Maria s růžencem. Foto: Jensottoson | Dreamstime.com
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Zdrávas, Neposkvrněná Panno,
dílo věčného milosrdenství;
tebou je lidstvu vrácen ztracený život,
sladkostí tvého plodu Evino porušení
v neporušenost se mění
a smrtelní jsou obdařeni nesmrtelností.
Zdrávas, Neposkvrněná,
tys pozvedla pokolení, jež upadlo
hříšnou lehkověrností své pramáti Evy.
Raduj se, nápravo Evina, jež jsi obrala peklo,
raduj se, ó Neposkvrněná.
Ó Neposkvrněná, naše záštito,
naše naděje a vítězství nad starým hadem, buď zdráva;
před tebou ustoupil plamenný meč od rajské brány.
Zdrávas, Panno, podivuhodnější nad všechny zázraky;
starý úpis jsi zničila, pradávný dluh jsi splatila,
celá jsi čistá a krásná;
vyvolená, neporušená Panno, buď zdráva.
Ó Panno, prostá vší viny,
skrze požehnaný plod života tvého jsme zbaveni kletby;
když tě Nejvyšší nalezl neposkvrněnou,
jak růži uprostřed trní,
neváhal sestoupit do tvého lůna.
Panno, koruno krásy, po jejíž sličnosti zatoužil Kristus;
tys ho svou ctností a svatostí přivábila z nebe
a stala ses příbytkem věčného světla.
text ze sbírky: Mariánské modlitby, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2006

foto: widewallpapershd.info

(z řecké liturgie)
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Milí Rytíři Neposkvrněné,
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zamýšlíme se nad podstatou našeho hnutí
Rytířstvo Neposkvrněné
(zkratka MI) a snažíme se prohloubit identitu nás coby jejich
členů. V jedné z přednášek (Krakov, r. 1919)
otec Kolbe na toto téma
hovoří:
„Podstata každé věci je dána cílem, pro který
existuje, proto i k poznání podstaty MI je nezbytné stanovit si její cíl. Ten je dvojí: konečný
a blízký. Konečným cílem každého stvoření je
vnější oslava Boží.“ (spisy č. 882)
Konečným cílem MI a stejně tak jako i konečným cílem každého člověka je oslava Boží.
Starý katechismus by řekl: „Jsme na světě,
abychom sloužili Bohu a po smrti se dostali
do nebe.“
Bohu patří sláva, protože je to on, kdo
stvořil tento svět, kdo mu dal řád a krásu.
Nenajde se ve světě nic, co by v Bohu nemělo
svůj původ. Celé tvorstvo, obrazně řečeno, je
v jeho ruce. A celé tvorstvo Boha oslavuje už
tím, že existuje. Neživá příroda i nerozumní
tvorové oslavují Boha tím, jak jsou krásně
a důmyslně stvoření. Rozumné bytosti (tedy
člověk a andělé) navíc oslavují Boha tím, že
ho poznávají svým rozumem a svou vůlí se
mu podřizují. Naopak nechválit Boha by pro
člověka znamenalo nesnažit se Boha poznat
a svou vůli mu odepřít.
S poznáním a vůlí je spojená láska. Když
někoho poznáme, jaký je dobrý a krásný, tak
chceme dělat všechno pro to, abychom neztratili přízeň té osoby a mohli být v její blízkosti.
Bůh, který je dobro samo, krása, láska, je hoden
milování v té největší možné míře. Proto, podle
přikázání, máme milovat Boha nade všechno,
celým svým srdcem, celou svou duší a celou
svou silou (srov. Dt 6,4-5; Mt 22,37).
Zde je na místě si stručně připomenout biblické dějiny člověka.
První lidé, Adam a Eva, přebývali v Boží
přítomnosti a těšili se z jeho blízkosti. Věděli
dobře, že vše, co jsou a co mají, je jeho darem.
Pochybnost o Boží lásce jim do srdce zasel

ďábel, který je navedl, aby byli Bohu neposlušní – aby odmítli Boha a sami chtěli být
jako Bůh. Hřích prvních lidí způsobil, že člověk ztratil vnitřní harmonii. Pocit viny vedl
člověka k tomu, že se začal před Bohem skrývat, protože nebyl schopen snést Boží dokonalost, stala se pro něho nesnesitelnou.
Člověk utíkal před Bohem i před zodpovědností za svou vinu, až nakonec žil tak, jako by
Bůh vůbec neexistoval.
Bůh však nepřestal člověka milovat a během
dějin se dával lidem poznat. Zvláštním způsobem se dal poznat Abrahámovi, Izákovi
a Jakubovi, jimž dal svá zaslíbení, že z nich
udělá velký národ, jenž bude Božím vlastnictvím. Tomuto národu se dával poznat nejen
jako Bůh všemocný, ale postupně i jako Bůh,
který je svému lidu Otcem.
Svou velkou otcovskou lásku nakonec Bůh
projevil tím, že poslal na svět svého Syna, který
se narodil z Panny Marie a dostal jméno Ježíš.
Tento Ježíš, nevinný Boží beránek, vzal na sebe
vinu člověka a smířil na kříži lidstvo s Bohem.
Adamova vina, jež přecházela z pokolení
na pokolení, byla konečně zaplacena. To, co
člověk nebyl s to vykonat vlastní silou – přinést
dostiučinění Boží spravedlnosti – to nakonec
vykonal Bůh sám. Člověk byl konečně vykoupen ze svého hříchu! Ale nejen to, člověk byl
nejen vykoupen ze své neblahé minulosti, ale
především pozván k něčemu vyššímu, aby se
totiž stal podle vzoru svého Vykupitele synem
Boha. Bůh chce být člověku Otcem již nejen
obrazně, ale skutečně. Zve nás, abychom přijali Ježíše a stali se Božími dětmi. Apoštol Jan
radostně volá: „Už nyní jsme Božími dětmi“
a „Naše společenství je s Otcem i s jeho Synem
Ježíšem Kristem“ (srov. 1 Jan 1,3; 3,2) a svatý
Pavel dodává: „Nepřijali jste přece Ducha otroctví, abyste opět propadli strachu, nýbrž
přijali jste Ducha synovství, v němž voláme:
Abba, Otče!“ (Řím 8,15).
Takže ptáme-li se, jaký je konečný cíl
Rytířstva Neposkvrněné, tak je to cíl, který
je ve shodě s konečným cílem každého člověka: Poznat Boha, přijmout jeho dar synovství
a projevovat mu za to radostnou vděčnost –
v tom je obsažena největší oslava Boha.
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Milí čtenáři, máme se z čeho radovat. Nejsme
na tomto světě jako výsledek slepé náhody
a cílem našeho života není zánik. Jsme zde
proto, že nás Bůh Otec povolal k synovství,
které začíná už nyní a svého naplnění dosáhne

v nebi. Touto radostí se máme dělit se všemi,
ale o tom si řekneme více příště.
br. Bohdan Heczko OFMConv,
provinční asistent pro MI

Milí rytíři a rytířky Ne
poskvrněné, ráda bych Vás
všechny a zároveň každého
jednotlivě srdečně pozdravila. Do redakce nám od Vás
přichází množství dopisů, ze
kterých je možné vyčíst, že se
pomalu mezi rytíři rodí vědomí sounáležitosti. Přesto, že
jsme roztroušení po různých
místech naší vlasti, máme
společný cíl, který nás duchovně spojuje – co největší
úcta a oslava Boha skrze odevzdání se Matce Boží.
Přesto, že jsme každý
jinde, máme možnost podniknout něco, co nám pomůže společně poslání MI naplnit. Snažíme se proto jezdit
na známá poutní místa, kde
se s Vámi můžeme osobně
setkat. Takováto příležitost
byla i 28. září během Národ
ní Svatováclavské pouti ve
Staré Boleslavi. Vzpomíná
me na řadu nádherných setkání s Vámi, kteří jste za
námi přijeli, přestože jste
museli překonat nemalé
překážky. Ve Staré Boleslavi
jsme mohli oslovit i mnohé
jiné poutníky či snad jen
kolemjdoucí, mezi nimiž
jsme rozdali na 1 200 výtisků časopisu Immaculata
a nabídli jim také medailky
a knížky týkající se MI. Byl
to nádherný slunečný den

foto: archiv MI

Zprávy z dění v MI

Náš stánek ve Staré Boleslavi

umocněný radostným setkáním s Vámi. Jistě za to
vděčíme i našemu českému
knížeti sv. Václavovi, u jehož
ostatků jsme se s úctou poklonili a jehož jsme prosili za odvahu a vytrvalost
ve službě Boží pro všechny
rytíře, vždyť sv. Václav byl
nejenom rytířem ve světském řádu, ale byl především zářným příkladem rytířství duchovního.
Až se někdy budete účastnit
větších poutí, rozhlédněte se
kolem, jestli neuvidíte bílý stan
s logy časopisu Immaculata

a Rytířstva Neposkvrněné.
Možná nás tam uvidíte. Vedle
Národní poutě na Velehradě,
Charismatické konference,
byla Stará Boleslav dalším
místem, kde jsme se s Vámi
mohli setkat. Bylo to také díky
tomu, že jste nám poskytli svá
tel. čísla a e-maily, jejichž prostřednictvím jsme Vás mohli
informovat. Kdo z Vás zatím
nedostává od nás informace
a měl by o ně zájem, ať nám
pošle své kontaktní údaje
(můžete vyplnit elektronický
dotazník na našem webu:
immaculata.minorite.cz).
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litaniích, kdy se snažil posluchačům poodhalit duchovní hloubku jednotlivých
invokací.
Těšetickou skupinku jsme
navštívili již podruhé. Bylo
potěšující vidět další nové
tváře a slyšet o jejich působení. Velký dík patří zvláště otci Janu Kulíškovi, který
se s velkou péčí věnuje duchovnímu rozvoji členů MI
v této lokalitě.
Díky aktivitě zdejší skupinky existuje nejenom živé
společenství rytířů a rytířek, ale vznikla i facebooková stránka Národního centra Rytířstva Neposkvrněné.
Budeme rádi, když tuto
stránku navštívíte a označíte „líbí se“.

Závěrem bych chtěla požádat o Vaši shovívavost,
pokud se Vám nedostane
rychlé odpovědi na Vaše dopisy, e-maily či SMS zprávy. Přestože v Národním
centru panuje čilý pracovní
ruch, práce je stále více, než
jsme schopni zvládat. Přesto
nás ale všechny Vaše dopisy a SMS zprávy těší, zvláště
pak, když nám píšete, že nás
doprovázíte svou modlitbou.
Vždyť bez Božího požehnání
a mocné ochrany Matky Boží
by bylo každé naše snažení
marné.
Pokoj a dobro do Vašich životů přeje
Jitka Navrátilová,
koordinátorka MI

foto: archiv MI

Víme, že více akcí bylo
zatím uskutečněno spíše
na Moravě než v Čechách.
Rádi bychom zajeli i na jiná
významná poutní místa, kde
bychom se mohli setkat jak
s Vámi, tak i dalšími poutníky. Zde je také prostor pro
Vás, kdy můžete připravit
půdu a pomoci nám se zorganizováním podobné akce.
Budeme vděčni za Vaše podněty a za nabídku aktivní
pomoci.
V měsíci září jsme také
navštívili místní skupinku Rytířstva Neposkvrněné
v Těšeticích u Olomouce.
Na setkání bratr Bohdan ho
vořil v rámci tematicky zaměřeného cyklu „S Pannou Marií
v roce víry“ o Loretánských
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Setkání Rytířstva v Těšeticích u Olomouce

foto: flickr | news.va
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Nechávat se
bez odporu

překvapit Bohem

Homilie Svatého otce při eucharistii
v Den mariánské úcty, nám. sv. Petra
(Řím 13. 10. 2013)
V žalmu jsme recitovali: „Zpívejte Hos
podinu píseň novou, neboť učinil podivuhodné věci“ (Žl 97,1). Dnes stojíme před
Pánovým divem: Marií! Pokorným a slabým
stvořením jako my, vyvoleným, aby se stalo
Matkou Boží, Matkou svého Stvořitele. S pohledem upřeným na Marii ve světle čtení,
která jsme slyšeli, chtěl bych se spolu s vámi
zamyslet nad třemi skutečnostmi: 1. Bůh nás
překvapuje, 2. Bůh nás žádá o věrnost, 3. Bůh
je naše síla.
Bůh nás překvapuje
Za prvé: Bůh nás překvapuje. Příběh
Námana, velitele vojsk krále Arama, je jedinečný. V touze po uzdravení z malomocenství
se Náman obrací na proroka Elizea, který
nevykoná žádný magický rituál ani po něm
nechce žádné mimořádné věci, nýbrž pouze
důvěru v Boha, a aby se ponořil do vod řeky,
nikoli však do velkých řek Damašku, ale
do malé řeky Jordán. Tato žádost Námana
udiví, zaskočí. Jaký to může být Bůh, který

žádá něco tak jednoduchého? Chce se vrátit nazpět, ale potom ten krok učiní, ponoří
se do Jordánu a vzápětí je uzdraven (srov.
2 Král 5,1-14). Ano, Bůh nás překvapuje.
Právě v chudobě, slabosti a pokoře se projevuje a dává Jeho láska, která nás zachraňuje,
uzdravuje a posiluje. Žádá jen, abychom následovali Jeho slovo a svěřili se Mu.
Taková je zkušenost Panny Marie. Neskrývá
svůj údiv nad Andělským zvěstováním. Údiv
nad tím, že Bůh, aby se stal člověkem, zvolil
právě ji, prostou dívku z Nazaretu, která nežije
v paláci mocných a bohatých ani nevykonala
mimořádné činy, ale je otevřena Bohu, dovede
se Mu svěřit, třebaže nechápe všechno: „Jsem
služebnice Páně: ať se mi stane podle tvého
slova“ (Lk 1,38). To byla její odpověď. Bůh nás
vždycky překvapuje, boří naše schémata, působí krizi našich plánů a říká nám: Důvěřuj mi,
neměj strach, nech se překvapit, vyjdi ze sebe
a následuj mne!
Ptejme se dnes všichni, zda máme strach
z toho, co by po nás Bůh mohl žádat anebo
po nás žádá. Nechávám se překvapit Bohem,
jak to učinila Maria, anebo se uzavírám
do svých jistot, do svých materiálních,
intelektuálních či ideologických jistot,
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do svých plánů? Opravdu nechávám vstoupit
Boha do svého života? Jak mu odpovím?
Bůh nás žádá o věrnost
V pasáži ze svatého Pavla, kterou jsme slyšeli,
se apoštol obrací k učedníků Timotejovi a říká
mu, aby pamatoval na Ježíše Krista a že vytrváme-li s Ním, budeme s Ním také kralovat.
A to je druhý bod: stále pamatovat na Krista.
Pamatování na Krista je trvání ve víře, Bůh nás
překvapí svojí láskou, ale žádá nás, abychom
Jej věrně následovali. My se můžeme stát „nevěrnými“, ale on nikoli. On je „Věrný“ a žádá
od nás tutéž věrnost. Pomysleme jen, kolikrát
jsme se pro něco nadchnuli, pro nějakou iniciativu či poslání, ale pak jsme to při prvních

„Bůh nás vždycky překvapuje, boří
naše schémata, působí krizi našich plánů a říká nám: důvěřuj mi,

neměj strach, nech se překvapit, vyjdi ze sebe a následuj mne!“
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problémech vzdali. A dochází k tomu, bohužel,
i v zásadních rozhodnutích, jakým je manželství. Je obtížné být stálí, věrní přijatým rozhodnutím a závazkům. Často je snadné přitakat,
ale každodenně opakovat toto přitakání se nedaří. Nedaří se být věrnými.
Maria přisvědčila Bohu a toto její přitakání otřáslo jejím prostým životem v Nazaretu.
Nebylo však jediné, ba dokonce bylo pouze
prvním z mnoha přitakání, která svým srdcem
učinila ve chvílích radosti, ale i bolesti, a tato
přitakání vyvrcholila pod křížem. Dnes je zde
mnoho matek. Pomyslete na to, kam až sahá
Mariina věrnost Bohu: nazírá svého jediného
Syna na kříži. Věrná žena, stojící na nohou,
zdrcená v nitru, ale věrná a silná.
A já se ptám: Jsem křesťanem „přerušovaně“, anebo vždycky? Kultura toho, co je provizorní a relativní, vstupuje také do života
víry. Bůh nás žádá, abychom byli věrní každý
den ve všedních skutcích, a dodává, že i když
my nejsme věrní, on je vždycky věrný a svým

milosrdenstvím nám neúnavně nabízí ruku,
aby nás pozvedl, povzbudil k pokračování
v cestě, k návratu k Němu a k vyznání naší
slabosti, aby nám daroval Svou sílu. A toto je
definitivní cesta: stále s Pánem i ve svých slabostech a také ve svých hříších. Nikdy však nevstupovat na cestu provizoria. Ta zabíjí. Víra je
definitivní věrnost, jako ta Mariina.
Bůh je naše síla
A poslední bod: Bůh je naše síla. Myslím
na deset malomocných z evangelia uzdravených Ježíšem. Potkají jej, zůstanou stát opodál
a volají: „Ježíši, Mistře, smiluj se nad námi“ (Lk
17,13). Jsou nemocní, touží být milováni a mít
sílu a hledají někoho, kdo by je uzdravil. A Ježíš
jim odpoví a všechny z jejich nemoci vysvobodí.
Je však zarážející, že jenom jeden z nich se vrátí,
aby velebil Boha a nahlas poděkoval. Ježíš sám
to konstatuje. Deset jich volalo, aby byli uzdraveni, a jenom jeden se vrátil, aby hlasitě děkoval
Bohu a uznal, že on je naší silou. Umět děkovat,
velebit Pána za to, co pro nás koná.
Podívejme se na Marii: první čin, který vykoná po Zvěstování, je skutek lásky vůči starší
příbuzné Alžbětě a první slova, která pronáší,
jsou: „Velebí má duše Pána.“ Je to chvalozpěv
a díkůvzdání Bohu nejenom za to, co učinil v ní,
ale za vše, co učinil v dějinách spásy. Všechno
je jeho darem. Kdybychom mohli pochopit, že
všechno je darem Božím, jak šťastné by bylo
naše srdce. Všechno je jeho darem. On je naší
silou! Říci děkuji je tak snadné, a přece tak obtížné! Kolikrát jen si v rodinách říkáme „díky“?
To je klíčové slovo vzájemného soužití. „S dovolením“, „promiň“, „děkuji“ – říkají-li se tato tři
slova v rodině, pak rodina prospívá. Kolikrát děkujeme tomu, kdo nám pomáhá, je nám nablízku a provází nás v životě? Často bereme všechno za samozřejmost! A děje se tak i ve vztahu
k Bohu. Je snadné jít Pána o něco prosit, ale jít
Mu poděkovat, to mne nenapadne…
Pokračujme eucharistií prosbou o Mariinu
přímluvu, aby nám pomáhala nechat se bez
odporu překvapovat Bohem, být každodenně
věrní, velebit jej a děkovat mu, protože je naší
jedinou silou. Amen.
přeložil Milan Glaser, česká sekce
Vatikánského rozhlasu, mezititulky redakce
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ěřím v Boha, Otce.
Těmito slovy začíná
Apoštolské vyznání víry. To, že
smíme Boha nazývat „otcem“,
je jádrem Ježíšova zjevení. On
sám nazývá Boha tak osobním, nezaměnitelným způsobem „Otče“, že toto oslovení převzala prvotní církev
do svých modliteb v aramejském originále „Abba“ (Řím
8,15; Gal 4,6). To proto, že se
Ježíš tak modlil k Bohu a tak
o Bohu mluvil a protože sám
naučil své učedníky oslovovat
Boha „Otče náš“.
Co znamená toto oslovení?
Je to jen jeden z mnoha obrazů? Je zaměnitelný, takže bychom mohli Boha oslovovat
„naše Matko“? Takové názory
je sice možné v poslední době
příležitostně slyšet, ovšem bez
naděje na úspěch.
V jakém smyslu je Bůh
„Otec“, nám zjevil Ježíš. Tímto
slovem vyjadřuje Ježíš svůj
niterný vztah k Bohu a současně sděluje, k jakému poměru k Bohu jsme povoláni
my. „Abba“ je dětský výraz,
něco jako naše „tatínku“,
který vyjadřuje hlubokou důvěrnost. Přesto však v něm
současně zaznívá velká úcta,
jako např. v Ježíšově modlitbě

v Getsemanské zahradě (Kat.
612): „Abba, Otče, tobě je
všechno možné; odejmi ode
mě tento kalich! Avšak ne co
já chci, ale co ty chceš“ (Mk
14,36-37). Až do posledních Ježíšových slov zůstává Bůh pro Ježíše „Otcem“:
„Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí!“ (Lk 23,34);
„Otče, do tvých rukou poroučím svého ducha“ (Lk 23,46).
Slova dvanáctiletého Ježíše
v chrámě (Kat. 534) dávají vytušit, že již žije ze vztahu
k Otci, který určuje vše ostatní:
„Nevěděli jste, že já musím být
v tom, co je mého Otce?“ (Lk
2,49.)
Ježíš sám má důvod pojmenovat tento vztah: „A nikdo
nezná Syna, jenom Otec, ani
Otce nezná nikdo, jenom Syn
a ten, komu to chce Syn zjevit“
(Mt 11,27). To ale znamená,
že žádný člověk, žádné stvoření nemělo nikdy s Bohem
tak důvěrný vztah k Bohu,
který by bylo možné srovnat
s Ježíšovým vztahem (Kat.
240). Ježíš je „Boží Syn“ a Bůh
je jedinečným způsobem
Ježíšovým Otcem: „Já a Otec
jedno jsme“ (Jan 10,30).
Ježíšovo oslovení „Otče“ vyjadřuje něco, co se nekonečně

foto: tiltedwindmills.com

Bůh, náš Otec

ukazuje na celém pozemském
rodičovství. Bůh je od věčnosti Otec jednorozeného
Syna, který je „soupodstatný s Otcem“, a proto „Bůh
z Boha“ (Kat. 242). Když
Ježíš mluví o svém Otci, to nemluví o Bohu pouhý člověk,
nýbrž věčný, vtělený Syn Boží
o svém věčném Otci, s nímž
je v Duchu svátém jedním
Bohem.
Milující vztah Boha k jeho
stvoření může být vyjádřen jak
otcovskými, tak i mateřskými
rysy (Kat. 239). Když nás Ježíš
učí, abychom jeho Otce vzývali také jako našeho Otce, pak
ovšem není toto oslovení zaměnitelné s jiným, neboť naznačuje něco podivuhodného,
co přesahuje celé lidské chápání: skrze Ducha svatého jsme
dostali, jak říká svatý Pavel,
„Ducha synovství“ (Řím
8,15). To neznamená nějaké
rodové určení (jako muž),
ale to, že jsme dostali podíl
na věčném vztahu Syna k Otci
(Kat. 2780): skrze Ježíše jsme
přijímáni do nejniternějšího,
blaženého života trojjediného
Boha.
z publikace „Základy
naší víry“ od Christopha
Schönborna, KNA 1996
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Bůh je ústřední skutečností všech
náboženství, ale pouze křesťanství
ukazuje Boha jako Otce všech lidí.

„Neotec“ ve světových náboženstvích
jiných náboženstvích je označován mnoha
termíny, ty mu ale nikdy nepřipisují otcovství lidského pokolení. V koránu např. čteme:
„Věříme v Boha a v to, co nám bylo sesláno.“
V islámu je Bůh jeden, vševládný, všemohoucí, všechno vidící a slyšící, milosrdný, slitovný
a odpouštějící. Nikde tam ale nenajdeme označení „Bůh Otec“.
V buddhismu si jeho vyznavači pod pojmem
„bůh“ představují všeobsahující nadčasovou
a nestvořenou Pravdu. Buddhistický bůh není
osobou.
V čínském taoismu je tzv. tao „stavem a skutečností, není činností ani formou. Může být
uděleno, ale i odňato…“. V žádném případě
nemá charakter božské podstaty, tím spíše
nelze mluvit o otcovství.
V hinduismu je mnoho bohů – a stále jich přibývá. Žádný z nich není ale otcem lidí. Pojem
„otec“ se objevuje teprve v novodobém hnutí
„Hare Krišna“, ale znamená otcovství v přeneseném, ne doslovném slova smyslu, otcovství
všech živých bytostí.

V
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Mocný Otec ve Starém zákoně
Pojem Boha jakožto Otce se objevuje teprve u Židů. Vztahuje se nejprve k budoucímu
Králi-Mesiáši: „Ty jsi můj Syn. Já jsem tě
dnes zplodil“ (Ž 2,6-7; Žid 1,5). Tuto myšlenku opakuje David ve třetí knize Žalmů.

Věřím
Navazuje tím na slova Jahveho ve II. knize
Samuelově: „Já mu budu otcem, a on mi
bude synem“ (2 Sam 7,14; Žid 1,5), kde
Bůh je představen jako Otec člověka: krále
Izraele. Toho kniha Moudrosti nazývá „spravedlivým“ a „nepohodlným“, neboť „odporuje našim plánům … a chlubí se, že má
za otce Boha“ (Mdr 2,16).
Prorok Izajáš říká ještě víc. Dítě, jehož narození předpovídá, nazývá „Věčným otcem“
(Iz 9, 5). Když „otcem“, tak je zde zásadní
otázka: otcem koho? Ukazuje se, že naším
otcem: „Vždyť ty jsi náš otec! Ty jsi, Jahve,
naším otcem!“ (Iz 63,16). Proroci líčí Jahveho
jako starostlivého Otce, který se otcovsky
stará o vyvolený národ, který„učil Efraima
chodit“, „bral ho na svá ramena“, „krmil ho“
(Oz 11,3-4) atd.
Abba, „Tatínek“ v Novém zákoně
O našem synovství a Božím otcovství
mluví jasně Nový zákon. Tuto pravdu zjevil
lidem ve vší plnosti Syn Boží a Syn člověka.
Osobnostní a otcovský charakter Boha nalézá své vyjádření především ve faktu Vtělení
Krista. Skrze ně Bůh sbratřil se sebou všechny
lidi. Ježíš nás vyzval: „Když se modlíte, říkejte
,Otče náš‘“ (srov. Mt 6,9; Lk 11,2)
Božími dětmi mají být v první řadě křesťané. Právě oni se musí stát zviditelněním
pravdy o Božím otcovství. Bůh není jenom
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přísný Otec-Soudce, ale milující, citlivý, chápající a rychlý k odpuštění „Abba – Tatínek“.
Tak se na něho obracel jeho Prvorozený
v nejtěžších chvílích: „Abba, Otče, Tobě je
možné všechno…“ (Mk 14,36). I sv. Pavel
píše ve svých epištolách o „našem vyvolení
za syny“ a našem právu obracet se k Bohu se
slovy „Abba, Otče!“
Otec sklánějící se k člověku v církvi
Nelze nadhodnotit, natož nesmíme podceňovat skutečnost, že člověk je povolán, aby
žil v blízkém vztahu s Bohem, a to až do té
míry, že naše lidství má být zbožštěno. Každá
lidská bytost je „z jeho rodu“ a křesťané jsou
tady „privilegováni“. Tato pravda byla jasně

zjevena a božská přirozenost byla člověku
„vštípena“ skrze svátost křtu.
Vznešenost Božího synovství, které jsme
ve křtu přijali, je závratná. Mohu hrdě povznést hlavu a těšit se, že mám v nebesích Otce
a u něho mám svůj domov a svou vlast. Je
to také výzva k většímu úsilí milovat druhého
člověka, vždyť každý je mým bratrem, s nímž
mám již zde na zemi budovat jednu velkou lidskou rodinu.
Kéž mohu každou neděli vyznávat v krédu
„věřím v Boha otce“ a radostně spolu s ostatními těšit se z Božího přijetí za syny.

foto: free-picture.net

v Boha Otce
P. Ignacy Kosmana OFMConv, RN 3/2011, překl.
-amm- 

Rozhovor s Bohem
Modlit se můžeme dnes právě tak jako kdysi. Kdo zakusil Boží přítomnost, nemůže žít bez modlitby, i kdyby to měly být jenom vzdechy.
Modlit se znamená vysílat své myšlenky k Bohu. I když se naše duše nejsou schopny „zcela
v Bohu ztratit“, jak tomu bylo u mystiků, přece jen každý z nás může pociťovat ve vztahu k Bohu
to, co žalmista Páně: „Když se ukládám na lože, myslím na Tebe, když vstávám, rozvažuji o Tobě.“
Nestačí už jen toto, abychom v rozhovoru s Bohem žili a utvářeli svůj život? Nedělat to by bylo
proti lidské přirozenosti. Celý Starý zákon a celý život Ježíšův jsou jedním velkým dialogem
s Bohem. Náš vlastní život je tento dialog, z něho žijeme a jednáme, on je naše zkušenost a naše
pravda. Když rozhovor s Bohem ochabuje, zhasíná i světlo našeho života, radost. A také naše
chuť k činnosti.
Liliane Giudice: Freude im Alltag, překl. -ram-
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Potřebujeme
dnes ještě
otce - Otce?
Provokativní otázka po hodnotě
otcovství může na jedné straně vyvolat
negativní reakci v podobě odpovědi:
nač si klást tak nesmyslnou otázku,
na straně druhé naši pozornost
obrací k daleko hlubším úvahám,
které nabývají na důležitosti právě
v dnešní době. Tedy v čase, kdy se
bojuje o identitu rodiny. Setkáváme
se s nebezpečnými názory, že rodinu
již nemusí tvořit muž, žena a děti, ale
třeba jen jeden z rodičů a dítě, či páry
stejného pohlaví. To má samozřejmě
vliv na vymezení role mužů a žen
a samozřejmě také na představy
o otcovství a mateřství.
Společenské příčiny krize otcovství
o to znamená být dobrým otcem? Obtíže
při hledání odpovědi na tuto zdánlivě lehkou otázku mají své kořeny ve velkých společenských proměnách moderní doby. Tyto
změny zpochybnily tradiční představy o rodině a rodinném chování, které bylo původně odvozeno od metafyzického pojetí světa, v jehož
centru byl Bůh. Ztráta kosmologické jistoty
opírající se o Boží řád vyvolává nejistoty, se
kterými se musíme vyrovnávat nejenom na individuální rovině, ale působí svými destruktivními účinky i na úrovni společenské. Rodina
tak přestala být chápána jako součást Božího
plánu s lidmi, ale lidé si začali rodinu a rodinné vztahy uspořádávat podle svých představ.
To, co by dříve nebylo vůbec myslitelné, jako je
např. manželství osob stejného pohlaví, adopce dětí homosexuálními páry, masové rozšíření antikoncepce a potratů, odmítání dětí kvůli
osobní prosperitě, potírání rozdílů mezi pohlavími, popírání role otce apod., se stalo realitou

C
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a přináší mnoho zranění na úrovni individuální i společenské.
Důsledky krize otcovství
Tato zranění se dotýkají právě snad nejvíce
hodnoty otcovství. Tím, že jsme jako společnost odmítli Boha – Otce, tím jsme znevážili
i roli otce pozemského. Zdá se, že obtíže dnešní doby si vybírají svoji daň zvláště na mužích. Jako by se žena dokázala daleko snadněji
pohybovat ve světě, který je méně přehledný.
Muži v tomto „nejistém“ terénu ztrácejí dříve
společensky dané a strukturované postavení. Setkáváme se s pojmy, jako je krize mužství, a čekárny terapeutů jsou plné mužů,
kteří se ztrácejí v nejistotě své vlastní identity.
Významní autoři zabývající se těmito otázkami (Augustyn 2004, Biddulp 2004, Eldredge
2004) poukazují na skutečnost, že krize mužství souvisí právě s absencí otce. S tou se
v dnešní době setkáváme velmi často. Nejde

proudů, které zpochybňují toto výsadní postavení muže jako otce a vychovatele dětí a je
na něho pohlíženo pouze jako na anonymního
dárce spermatu (sperm father), od kterého se
nejenomže nevyžaduje podíl na výchově, ale je
to považováno za něco nežádoucího. Pro zrození a výchovu dítěte již není zapotřebí celého
muže s jeho jedinečnou individualitou.
Je však možné jednoduše vyprázdnit obsah
pojmu otcovství, je možné obejít se bez otců,
aniž by došlo k fatálním důsledkům na potomky, otce, stejně jako na matku a celou rodinu?
Nechme v tuto chvíli hovořit odborníky a výzkumy, které se touto oblastí zabývají. Guy Corneau
(2012: 27) hovoří o tom, že absentující či nevhodně realizované otcovství přináší synům následující problémy: „… nedokážou si cenit sami
sebe, v dospívání jsou zmatení ve vztahu s vlastní sexuální identitou, potlačují svou agresivitu
a stejně tak i svou potřebu sebeprosazení, své
ambice a svou zvídavost. Také se u nich objevují problémy s učením. Často se u nich projevují problémy s přijímáním morálních hodnot,
s přebíráním zodpovědnosti, s vývojem smyslu pro
zodpovědnost a se závazky vůči druhým. A konečně nedostatečný vnitřní řád způsobuje určitou
změkčilost, absenci řádu a většinou komplikace v uspořádání vlastního života.“ Henry Biller
s odvoláním na řadu odborných studií poukavšak již jen o fyzickou absenci, způsobenou zuje na to, že vřelý a cituplný vztah mezi otcem
např. pracovními povinnostmi mimo rodinu, a synem posílí rozvoj mužské identity u syna. Pro
ale jde rovněž o to, že otcové se potýkají s ne- chlapce je otec vzorem mužnosti. Identifikace
jistotami, jakým způsobem by měli svou ot- chlapce s otcem je základním stavebním kamecovskou roli vykonávat. Tato situace je navíc nem, který je předpokladem pro přijetí mužské
ztížena i tím, že se dnes muži – otcové potýkají role. Umožňuje mu osvojení typicky mužského
s novými obtížemi, kterým dříve nebyli vysta- chování, mužského způsobu řešení zátěžových
veni. Zvýšení ekonomické soběstačnosti žen situací, pomůže mu vyrovnat se s agresivitou.
Otec, který žije ve funkčním vztahu se svou ženou,
Vztah otce k dceři je jedním ze základních činitelů, předává tak svému synu
které ovlivňují schopnost ženy těšit se úspěšnému vzor chování k jiným
ženám. Tím zvyšuje jeho
životu a manželství.
naději na úspěšný vztah
a manželství.
je pomalu vytlačuje z jejich tradiční role živiPřestože se v tomto příspěvku věnuji předetele rodiny. K tomu se navíc přidává ještě další vším otázce otcovství, které sleduji spíše ve vztanejasnost. To, o čem dříve neměli žádnou po- hu k synům, nelze se na tomto místě nezmínit
chybnost, a sice, že se z nich početím, či naro- o důležitosti otce u svých dcer. Kevin Lehman
zením dítěte stává otec, není dneska již tak sa- (2008: 9), opírající se o sociologické úvahy
mozřejmé. Sílí hlasy některých feministických Davida Popenoa, uvádí, že: „… vztah otce

foto: John Keith | Dreamstime.com
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k dceři je jedním ze základních činitelů, které
ovlivňují schopnost ženy těšit se úspěšnému životu a manželství. Starostliví otcové napomáhají
školním úspěchům dcer, posilují jejich psychické zdraví, zvyšují jejich empatii vůči ostatním
a dokonce upevňují jejich vědomí jakožto žen.
Autor ještě dodává, že kdyby se více mužů staralo
o život svých dcer, mnohem méně by jich hledalo
azyl před tyranským manželem.“  
Z výše uvedeného je patrné, že otcovství
není něčím, co se dá lehce odsoudit k zániku jako něco zastaralého či nepotřebného, ale
má své místo v přirozeném řádu společnosti.
Znevažování či popírání hodnoty otcovství pak
otevírá prostor autodestrukci jedinců i celé společnosti. Americký sociolog David Blankenhorn
(1996) poukazuje na to, že nepřítomnost otců
je tím nejdestruktivnějším trendem naší generace. Badatelé v oblasti sociálních věd spojují
nepřítomnost otce se širokým spektrem společenských problémů a vývojových nedostatků
u dětí, jako je problém nárůstu trestné činnosti,
závislosti na alkoholu a na drogách, těhotenství u nezletilých, promiskuita, vzdor vůči pravidlům, normám… Blankenhorn opírající se o výzkumná šetření National Fatherhood Initiative
ukazuje na úzkou souvislost mezi nepřítomností otce a pravděpodobností, že dítě nedokončí
školu, bude se pokoušet o sebevraždu, stane se
obětí sexuálního zneužití nebo bude později nezaměstnané. Výsledky šetření poukazují na to,
že chybějící otec je spolehlivějším předpokladem trestné činnosti, než je rasa, prostředí či
sociální chudoba.
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Otcovství ukotvené v Bohu
Téma otcovství má však pro křesťany daleko
širší přesah a význam. Přivádí nás k společenství s naším nebeským Otcem. Jestli jsem výše
popsala krásu a plody otcovství pozemského,
oč nepopsatelně větší musí být nádhera prožívat synovství s nebeským Otcem. Naplněné
otcovství je krásné a silné tím, že je založeno na vztahu. Krásný příklad prožívání vztahu
s Otcem nám ukázal Ježíš Kristus, nejenom
svým životem, ale i během svých nejtěžších
okamžiků, kdy v Getsemanské zahradě volal
ke svému Otci: Abba Otče (tatínku). V těchto
nesnadných chvílích oslovoval svého Otce výrazem, ze kterého je patrná intimita vztahu

mezi Otcem a Synem. A to je výzva i pro nás
a možná zvláště pro ty, kterým se z různých důvodů nedostalo daru zažít společenství se svým
pozemským otcem. Nebeský otec je zde pro
nás vždycky, i když náš pozemský otec nebyl
dostupný či selhal. Společenství s nebeským
Otcem je také jistota pro všechny pozemské
tatínky, že se na něj mohou při výchově svých
dětí spolehnout.
Na závěr mi dovolte ještě krátkou vzpomínku
na svého tatínka, který mi předal pěkný příklad
otcovství ukotveného v Bohu.
V myšlenkách se mi často objevuje vzpomínka na mého tatínka, kterého jsem často vídala modlit se v kleče. Je mi asi 10 let a ležím
nemocná v posteli. Můj tatínek se tentokrát
jde modlit k mé posteli. Nenutí mne modlit se
s ním, ale nechává mne v posteli, kde si čtu.
Cítím sílu jeho přítomnosti, která mi dodává nezměrný pocit bezpečí, jistoty a svobody.
Zároveň si však uvědomuji, že tento můj tatínek – hrdina se v pokoře sklání před někým,
od koho bere sílu a vyprošuje milosti pro svou
rodinu. Cítila jsem se tak nejenom součástí
své pozemské rodiny, ale díky svému tatínkovi jakoby se mi otevřely dveře i do společenství
s Otcem nebeským.
Přestože jsem již dávno vyrostla z holčičích
let, tato vzpomínka se stala trvalou součástí mé osobnosti a pomohla mi uvědomit si,
že být otcem je obrovským darem, který však
lze zvládnout, pokud jej realizujeme ve spojení s Bohem. Pokud se pozemský otec nechává
vést tím nebeským, pak i jeho děti jsou obdarovány plody tohoto nezměrného daru, kterým
otcovství je.
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Sedm tajemství
efektivního
otcovství
Objevujeme páté tajemství
efektivního otcovství: „Láska k matce
dětí.“ Níže uváděný text pochází
z knížky Sedm tajemství efektivního
otcovství od Kena Canfielda.

M

áma s tátou vedou domácnost. Rodina bere
od nich svůj původ a k nim se obracejí jejich
děti s prosbou o radu a směrnice. I když v rodině
existuje celá řada vztahů, manželství je prvním
a nejdůležitějším z nich. Co si myslíte, že se stane
s firmou, když dva klíčoví společníci začnou mezi
sebou bojovat kvůli rozdílným vizím o tom, jak
by se měl podnik rozvíjet, nebo kvůli osobním
sporům? I kdyby dokonce každý z nich ujišťoval pracovníky o své loajalitě a zaangažování pro
firmu, podnik jako celek začne prožívat těžké
chvíle. Dramaticky poklesne motivace i morálka pracovníků, každý z nich se bude zamýšlet
nad jistotou svého pracovního místa. Někteří vedoucí pracovníci odejdou k jiným zaměstnavatelům. Emoční nálada celé organizace závisí právě
na těchto dvou nejdůležitějších osobách ve firmě.
Manželství je však něco více než organizace,
je to živý organismus, v němž muž a žena tvoří
jedno tělo a děti jsou jeho živými buňkami. To
způsobuje, že manželský vztah je něčím absolutně výjimečným. Uvažme, jak by fungovalo lidské tělo, kdyby srdce a mozek přestaly spolupracovat. Nikdo si nemyslí, že by bylo projevem
zdraví, kdyby mozek náhle přestal připomínat
srdci o pumpování krve a srdce by zapomínalo o dodávání krve do mozku. Co by se asi stalo
s tělem takového člověka, u něhož by srdce
a mozek každý zvlášť usilovně pracoval na vlastním přežití, ale nespolupracoval by dohromady?
Jestliže v manželství vládne atmosféra nedůvěry,

celá rodina je tím zasažena. Jestliže v manželství se všechny záležitosti řeší v zlosti, potom se
i ke zlosti vychovávají děti. Jestliže mezi manžely
chybí dobrá komunikace, i děti vyrůstají v atmosféře „zlověstného“ ticha.
Na druhé straně, jestliže v manželství panuje vzájemná láska a úcta, celá rodina je podobně jako houba jakoby nasáklá touto láskou. Děti
pravdivě milujících se rodičů jsou jak květiny zasazené do úrodné půdy zahřívané teplým sluncem rodinného domova. Silný a zdravý manželský vztah je pro děti zárukou bezpečí. Nemusí se
obávat, že základy jejich světa se náhle zhroutí
a zanechají po sobě jen ruiny a prázdnotu.
Silný manželský svazek jako i všechna tajemství efektivních otců přináší dětem plody i dlouho po opuštění rodičovského domu. Rodiče,
kteří tvoří silný a pevný svazek, představují pro
děti vzor správných postojů, jednání a interakcí
mezi manželem a manželkou. Z takových rodin
vyrůstají slečny a mladíci připravení pro manželství. První setkání s manželstvím v jejich životě je
právě díky jejich mámě a tátovi.
Otcové, děti Vás velmi pozorně sledují. Jejich
podvědomí Vás neustále skenuje a do paměti si
zapisuje Vaše slova i tón hlasu. V očích syna, jenž
svůj zrak upíná k otci, se skrývá němá otázka:
„Co to znamená být mužem a otcem?“ Chlapci
se pokoušejí pochopit, kdo to jsou ženy – ta podivuhodná stvoření, která vypadají a chovají se úplně jinak. Tvoje chování a postoj

foto: Tatyana Gladskikh | Dreamstime.com
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vůči tvé manželce učí syna, jak se má chovat
k ženám a jak jim má projevovat úctu. Dcery
také z tebe nespouštějí svůj zrak. Vzájemné odevzdání v manželství může nahánět strach, proto
je pro děvčata důležitá odpověď na otázku, zda je
jejich maminka šťastná. Kolik měla štěstí ve své
životní loterii?
„Mámo, myslíš si, že se k tobě táta dobře
chová?“ zeptala se jistá třicetiletá Christine své
matky. Jako odpověď uslyšela příběh o tom,
jak se její máma kdysi dávno vrátila rozčílená
z práce domů. V práci se k ní šéf velmi špatně
zachoval a cítila se pak velmi ponížená. Když
potom večer doma připravovala večeři, slzy
ponížení jí kanuly do hrnce. Máma byla tak
nešťastná, že ani nebyla schopna zadržet pláč.
„Tvůj otec seděl u stolu, díval se na mne, ale ani
se nezeptal, co se stalo.“
„Proč ses teda vdávala,“ zeptala se dcera,
„manželství nic nedává, jenom utrpení.“ Tato
Christine si dosud nikoho nenašla. Měla již několik vážných nabídek, ale něco jakoby ji zadržovalo a nebyla schopna udělat rozhodný krok.
Tvůj postoj k manželství, tvůj model lásky
muže k ženě je mnohokrát napodobován
v manželství tvých dětí. Ještě než se na obzoru objeví „ten jediný“ nebo „ta jediná“, tvé
dítě díky tvému neuvědomělému vlivu si vytváří
svůj názor týkající se smyslu nebo nesmyslnosti
manželství. Když odejdou poslední svatebčané,
tvůj postoj stále formuje v mladém manželovi zdravý obraz manželských vztahů. V jistém
stupni jsi také zodpovědný za trvalost manželství tvých dětí; tvůj postoj v okamžicích manželských obtíží a nedorozumění má bezprostřední
vliv na rozhodnutí dětí o rozvodu nebo společném setrvání navzdory všem problémům.
Lehce si můžeme všimnout, že děti z rozvrácených rodin jednodušeji rezignují na boj o záchranu svého manželství než ty, které se vychovaly
v úplných rodinách. Celé pokolení našich dětí se
dívá, zkoumá a analyzuje ten podivuhodný útvar
zvaný manželství a kladou si otázky: „Proč jedni
o něm mluví s jiskrou v očích a jiní cedí skrze
zuby jenom nadávky?“ Jako rodiče jsme pro své
děti vzorem nadšení nebo znechucení pro manželský vztah.
Citace z knihy: Ken Canfield,
The 7 Secrets of Effective Fathers: Becoming the Father
Your Children Need

Pozvánka na film:

Courageous

(Odvážní)

Již bylo mnohokrát
řečeno, že mladí lidé
potřebují vzory, které
by mohli napodobovat. Nejpřirozenějšími
vzory jsou rodiče. Co
ale dělat, když rodiče z nějakého důvodu „nefungují“? Je třeba hledat. Dobrým
motivem k zamyšlení je film „Odvážní“, který
natočila křesťanská baptistická společnost
Sherwood Pictures v režii Alexe Kendricka.
Autoři o svém filmu říkají: „Ve filmu
Courageous sledujeme příběh čtyř policistů,
z nichž se každým nachází na jiné etapě otcovství a každý se snaží pochopit, co znamená být
dobrým otcem. Doufáme, že díky tomuto filmu
další pokolení dětí bude moci zakusit lásku
svého pozemského otce. A díky tomu objeví
lásku Otce, který je v nebi. To je zpráva o naději,
která nám byla darována v Ježíši Kristu. Chtěli
bychom navrátit srdce otců opět k dětem, proto
jsme udělali tento film.“
Tento film bude bezpochyby pro všechny otce
podnětem k tomu, aby se mnohem více zaangažovali pro svou roli stát se takovým otcem,
jakého děti skutečně potřebují. Film staví před
každého muže stále aktuální otázku: Opravdu
chceš projít životem jen tak pohodlně bez námahy, anebo se vzchopíš a půjdeš cestou odvahy?
V závěru filmu se hlavní postava na křesťanském shromáždění obrací na přítomné s touto
výzvou: Jako důstojník policie vymáhající právo
vidím probíhající devastaci společnosti a tím
i rodin. Selhávání otců, kteří opouštějí své rodiny, se krutě přenáší do životů jejich dětí. Věznice
jsou plné žen a mužů, které opustili jejich rodiče.
Tito lidé byli zraněni rodiči, kteří je měli milovat,
a oni tak žijí podle jejich vzoru. Je prokázané, že
rodina potřebuje otce, který dá svým dětem to,
co se nedá koupit, dá jim svůj čas. Žádné peníze,
dárky, počítače, internet nemohou nahradit čas,
který otec věnuje svým dětem. Má je učit, vést je
ke kázni, chránit je a tak získávat jejich srdce...
-red-
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Když jsem ještě pracoval v JZD, bylo tenkrát
běžné, že tam dávali pracovat za trest lidi,
kteří neměli o zemědělství „ani páru“. A tak se
stalo, že mi jednoho dne přidělili jako pomocníka železničáře, který se vrátil z protialkoholní léčby a půl roku nesměl pracovat na dráze.
„Janíčku,“ říkal mi, „já to tu mám na půl
roku, víš, jak je to strašné?“
Já mu na to: „Václave, já to tu mám na doživotí.“
„Tak to bych se radši oběsil!“
Nevěděl jsem, jestli se mi podaří nějak se odtamtud dostat, ale na nějaké braní života jsem
nikdy nepomyslel. Václav nebyl v jádru špatný chlap, byl i pracovitý, jen ta jeho „věčná
žízeň“ ho sužovala. Když jsme jeli kolem hospody, musel jsem zastavit, aby si mohl skočit
pro zápalky, jak říkal. Bylo mi jasné, že to
nebyly jen ty zápalky, o nichž mluvil. Ale nic
jsem s ním nepořídil. Přesto byly chvíle, kdy
se s ním dalo opravdu rozumně promluvit.
Někdy začal i sám.
Jednou mi povídá: „Kdysi jsem někde četl, že
zavržení budou muset na věčnosti pořád dělat
to, co za živa dělali na zemi. To je prima, napadlo mi, tak to já budu moci pořád pít! Ale po té
léčbě, kterou jsem prodělal, vidím, že to bude

přece jenom trest. Víš, když nám tam píchli
jakousi injekci, mohli jsme už potom pít, co
jsme chtěli a kolik jsme chtěli. Jenže potom se
člověku zvedl žaludek a ať chtěl nebo ne, vrhl
a vrhl. A pak po tabletkách stačilo jen čichnout
k tomu, co měl člověk rád, a bylo tu nové zvracení. A tak stále dokola. Představ si, že by to
bylo pořád a věčně. To by bylo skutečné peklo,
toho bych se bál!“ dodal nakonec vážně.
Po půl roce jsme se rozloučili, šel na své bývalé pracoviště, bohužel i s tou svou závislostí.
První věcí, kterou udělal, když se vrátil na pracoviště, byl prodej těžkého železničářského
kožichu, který tam „vyfasoval“, aby měl za co
pít. Žena ho opustila, živil se potom, jak se
dalo. Měl různá krátkodobá zaměstnání. Byl
více hladový než najedený. Více zmrzal, než
se někde ohřál. Nakonec ho našli jednu zimu
mrtvého, zmrzlého ve skříni, kde hledal úkryt
před zimou v domku, v němž nikdy netopil.
Nechtěl bych ho odsuzovat. Vinu na jeho
zpackaném životě měli jeho rodiče, kteří mu
vše dovolili a už jako školákovi splnili každé
jeho přání. Když ho kdysi učitel ve škole tělesně potrestal, rodiče učitele udali a ten byl pak
odsouzen. A myslel to s jejich synáčkem lépe
než ti rodiče. Mám zde podobných rodičů víc
a bojím se o budoucnost jejich dětí. Kéž by nezavinili jejich zkázu časnou ani věčnou.
Z deníku Otce Jana Topenčíka

foto: iplaneta.cz
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jejímu jsou zpravidla argumentem v rukou zastánců
potratu, kteří se snaží přesvědčit veřejnost o tom, že
právě kvůli takovým případům je zapotřebí zachovat
Informace o znásilněné nezletilé dívce, které odmítají
provést potrat, vždycky rozdmýchá emoce. Stoupenci
právo na potrat a že nikdo
„práva na svobodnou volbu“ s triumfem uvádějí
nemůže donutit ženu, aby
porodila dítě násilníka, propodobné příběhy jako důkaz nelidského rozměru
zákazu potratu a zastánci opačného tábora obvykle
tože by to byla do nebe volající krutost. Proti těmto
zahanbeně utichnou, protože zpravidla netuší, jak se
v takové diskusi zachovat a co říci tváří v tvář tragédii
názorům se s mimořádnou
znásilněného dítěte.
vnitřní silou staví Irene,
která tvrdí: „To nebylo pouze
le jakkoli je znásilnění obrovským trau- dítě násilníka, ale bylo to také moje dítě,“ a domatem a muž, který se zločinu dopustil, dává: „Potrat mi v ničem nepomohl, bylo to jen
by měl být přísně potrestán, neobjevuje se ani další a mnohem hlubší znásilnění mé osoby.“
jeden důvod, proč by znásilnění mělo být důvo- Na závěr ještě vyznala docela tichým hlasem,
dem dalšího zločinu, jakým je zabití nevinného že sama vděčí za svůj život pouze okolnosti,
dítěte. Zločinu, který ostatně v ničem a niko- že její maminka nešla na potrat po znásilněmu nepomáhá – jak ukazuje výzkum i svědec- ní, jakkoli o tom uvažovala. „Jsem také dítví celé řady žen. To je zapotřebí mít na paměti, tětem počatým ve stejné situaci,“ prohlásila.
když nám zastánci potratu podsouvají další „Zastánci názoru, že dítě, které je plodem znátéma – tentokrát z Chile – které nás má do- silnění, nemá právo na život, mi jedním dechem
vést až k uznání, že zabití dítěte je nutnost a že říkají, že jsem neměla právo přijít na svět a že
každý, kdo se tomuto řešení staví na odpor, jsem tu vůbec neměla být,“ uzavřela se stěží
je krutý sadista prahnoucí ublížit nevinnému skrývanými emocemi.
dítěti.
„Podstoupila jsem potrat poté, co jsem byla znásilněna. Dodnes toho lituji. Dala jsem se vést stra„Stojí před vámi žena, která lituje, že pod- chem, tvrdili mi, že potrat je jen drobný zákrok
stoupila potrat,“ začala Irene van der a že vyřeší můj problém,“ vypráví ve svém svěWende svou promluvu před plným audi- dectví Angelina Steenstra na stránce Rebeky
toriem v aule Varšavské lékařské univerzity. Kiessling. „Nakonec jsem se rozhodla. Potrat
Pro veřejnost nezajímající se o problematiku ukončil život mého dítěte a zahájil tak následnou
pro life bylo toto svědectví nepochybně překva- část mého života, naplněnou utrpením a bolespivé. Irene totiž byla znásilněna, v důsledku tí,“ dodává. Dopodrobna pak líčí, jak bylo zabičehož přišla do jiného stavu. Příběhy podobné to její dítě. „Během zákroku jsem byla při vědomí. Nedali mi celkovou narkózu. Prožívala jsem
paniku, strach a stud, když mi sevřeli nohy do kovových kleští. Cítila jsem, jak mi do těla zavádějí
chladné chirurgické nástroje. Ostrá fyzická bolest mi pronikala tělem, když vyškrabávali dítě
z mého lůna. Slyšela jsem zvuk odsávačky, která
vyprazdňovala mou dělohu, a viděla jsem nádobu, která se plnila krvavými ostatky mého dítěte. Uvědomovala jsem si tu hrůzu: „Co jsem to
udělala?” Byla jsem vyděšená, šokovaná a cítila
jsem nesmírný žal. Začala jsem plakat a věděla

Znásilnění neomlouvá
zabití prenatálního plodu
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jsem, že to, co se
stalo, se už nedá
vrátit, že nelze
vyprázdnit tu
nádobu. Bylo
to tak strašně definitivní.
Najednou jsem
věděla, že to, co
jsem udělala,
bylo zlé. Cítila
jsem to do hloubi duše, byla
jsem zodpověd
ná za smrt.
Angelina Steenstra
Porušila jsem
zákon nezabí
jet nevinnou lidskou bytost,“ vyznává žena.
„Pamatuji si, že jsem chtěla umřít a myslela jsem
si: ,Nenávidím tě, už nemáš jak to vrátit.‘ Po zákroku mi dali něco na spaní. Nechtěla jsem se
probudit. Celou cestu domů jsem proplakala,“
říká Angelina Steenstra.
Později podnikla všechno možné, jen aby zapomněla na to, co se stalo. Změnila si jméno,
vystřídala zaměstnání, přestěhovala se a chtěla začít znovu. Její bolest, žal a stud to ale
nezmírnilo ani v nejmenším. Nepomohl únik
k alkoholu, drogám či sexuálním dobrodružstvím. Život se jí vymknul z rukou a pomýšlela
na sebevraždu. Hledala pomoc u terapeutů,
ale ani to nepomáhalo. To všechno jen proto,
že v sobě chtěla přehlušit prostou pravdu, kterou si uvědomovala kdesi hluboko v nitru, že
potrat je zlo, protože zbavuje života jinou lidskou bytost, jak sama prohlašuje. Tuto situaci nezměnila dokonce ani svatba, která před

ní znovu otevřela otázku, má-li být matkou.
Workoholismus a přesčasová práce ji měla
uchránit před manželským životem a tím, co
s sebou partnerský vztah nese: mít děti a být
matkou. Bylo to cosi, co ji bytostně děsilo, ale
co vůbec netlumilo touhu po mateřství. Vůbec
nejhorší bylo to, že to Angelině připomínalo
potrat a vyvádělo ji to z rovnováhy, stejně jako
pouhý zvuk vysavače nebo zubařská vrtačka.
Každý výroční den potratu jí byl dalším důvodem k depresi.
Ale to nejhorší mělo teprve přijít. Po více než
desítce let přišla Angelina znovu do jiného
stavu. Záhy se však ukázalo, že jde o mimoděložní těhotenství. V takové situaci povoluje
i katolická církev odstranění poškozeného vejcovodu spolu s dítětem pro záchranu matčina
života. Jenže ona se s tím nehodlala smířit.
Teprve po mnohahodinovém rozvažování souhlasila s ukončením mimoděložního těhotenství, situaci přetruchlila a pochopila, že totéž
musí prožít i ve vztahu ke svému prvnímu dítěti. Pomohl jí přitom snímek dítěte po potratu. „Plakala jsem, protože jsem dovolila, aby se
něco takového stalo mému dítěti,“ vyprávěla.
„Plakala jsem, protože jsem je ztratila. Ale byly
to slzy uzdravení“, dodává. Později poprosila
své děti o odpuštění (je to jeden z prvků psychologického uzdravení žen po potratu) a nakonec si uvědomila, že už nesmí dál mlčet
a že musí začít bojovat za život. „Potrat ani
v nejmenším neodstranil fakt znásilnění ani
mě od něj neosvobodil. Jenom dodatečně zničil
mě i moje okolí a zničil živé bytosti. Proto dodnes lituji, že jsem jej podstoupila,“ zdůrazňuje
Angelina Steenstra.

II

Tato vyprávění samozřejmě nezaujmou
pozornost mainstreamových médií.
Proto je nezaujme ani životní svědectví Rebeky Berg. Ta byla znásilněna, když jí
bylo osmnáct let, v důsledku čehož přišla do jiného stavu. Když se o tom násilník dověděl,
snaží se ji přinutit k potratu, ale ona odmítla.
Rozhodla se porodit dítě a dát je k adopci. Bála
se, ostatně jako její rodina, že pokud to neudělá, později, kdykoli se podívá do tváře svého
synka, bude v něm vidět násilníka. „Ale když
se narodil a když jsem ho uviděla, náhle šly
všechny ty obavy stranou. Zamilovala jsem
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si ho a jsem šťastná, že
spolu tvoříme rodinu“
– zdůrazňuje Rebekah
Berg. Jejímu synovi je
teď devět let. A pokud
ji dnes něco přivádí
k zuřivosti, není to její
dítě, ale skutečnost, že
příběhy podobné tomu
jejímu mohou být zneužívány k propagaci
potratu. „Nenávidím,
když je můj příběh
a příběh mého syna využíván k propagaci zabíjení jiných dětí,“ proRebekah Berg
hlašuje ostře.
Anna Slaugh Richey
byla zneužívána svým otčímem od útlého dětství. Když jí bylo dvanáct, poprvé otěhotněla.
Neřekla o tom nikomu kromě něho. Byla vystrašená a osamělá. Muž přinutil vyděšené dítě
k potratu. O rok později ale děvčátko znovu
otěhotnělo, jenže po zkušenosti prvního potratu tentokrát otčímovi nic neřeklo. Matka si
ale po nějaké době všimla, že tělo její dcerky se
začíná měnit, a dostala z ní přiznání těhotenství. Jakmile se matka dověděla, kdo je otcem,
okamžitě se sbalila, popadla děti a odstěhovala
se. Později ohlásila celou věc na policii. Otčím
byl nakonec odsouzen na deset let do vězení.
Anna ale byla vystavena neustálému nátlaku,
aby znovu podstoupila potrat. Přesvědčovali
ji terapeuti, psychologové i lékaři, kteří si byli
absolutně jisti tím, že je to nejlepší východisko. Jenže odvážné děvče s nimi nesouhlasilo. „Ve škole jsme se učili, že DNA dítěte pochází od obou rodičů, a to znamenalo, že dítě
je z poloviny moje. Také jsem si uvědomovala, že dítě bude v následujících měsících v mém
těle, a proto bude více moje nežli jeho. Věděla
jsem i to, že jestli podstoupím potrat, udělám
přesně to, co si on přál, a že to bude jeho
další vítězství nade mnou. Nejenom že by
ve mně zabil nevinnost, ale také by zabil
mou dcerku,“ vypráví a ještě dodává, že
ačkoli by jí potrat pravděpodobně zjednodušil život, právě narození dítěte
bylo jednou z věcí, o které se vyplatí
bojovat.

Těhotenství pro ni bylo mimořádně obtížnou dobou. Byla drobná a její věk s sebou nesl
obrovské riziko. Mnozí lidé se od ní odvrátili,
a přece v sobě statečně nosila dítě. Když pak
na ultrazvuku slyšela, jak mu bije srdíčko,
zamilovala si je, jak sama přiznává. „Právě
v tom okamžiku jsem se rozhodla, že o adopci nemůže být řeč,“ zdůrazňuje. Josey Ann
se narodila předčasně, ale zdravá, 28. června 1995. Zpočátku se o ni starala především
babička, tak aby matka-teenagerka mohla
dokončit studium. Nyní má manžela, který
miluje ji i její dceru, a spolu s mužem mají
ještě další čtyři děti. A když ji občas přepadne
noční můra, zahání ji úsměvem své nejstarší
dcery. „Pouze se občas otřesu při pomyšlení,
že bych se kdy mohla rozhodnout pro potrat
a že by tu teď nebyla,“ vyznává. Josey je teď
osmnáct let, hraje na kytaru, připravuje se
na vysokou školu a je aktivní v místní farnosti. „Ona je jedním z mnoha důvodů, proč
vím, že potrat je zlo. Je to člověk a byla jím od samého početí. Kdybych
ji potratila, svět by
tak přišel o nádhernou bytost,“
zdůrazňuje Anna
Slaugh Richey,
statečná žena
vyrostlá z malé
třináctileté hrdinky, která
se proti mínění všech
rozhodla
porodit
dítě.
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III

Všechna tato vyprávění nalézají své
potvrzení ve výzkumu vědců z Elliot
Institute. Ti zkoumali celkem 192 znásilněných žen, které otěhotněly. 69 procent
těchto žen se rozhodlo porodit dítě, 29 procent
podstoupilo potrat, a 1,5 procenta potratilo přirozenou cestou. Jejich odpovědi načrtávají jasný
obraz. Potrat u znásilněné ženy je pohodlný
především pro její okolí, ale jí samé to žádné
dobro nepřináší. 80 procent žen, které podstoupily potrat po znásilnění nebo po incestním
útoku, uznává, že to bylo špatné řešení. Většina
z nich zdůrazňuje, že jim to ani v nejmenším nepomohlo vyrovnat se s traumatem a že to jejich
trauma jen ještě prohloubilo. Takřka polovina
těch, které se rozhodly zabít své dítě, dnes zdůrazňuje, že to udělaly kvůli tlaku okolí, rodiny
a lékařů. Pokud se potrat týkal nezletilých, nebyla to děvčátka sama, ale jejich rodiče a vychovatelé, kteří se dožadovali zabití dítěte. A nakonec

Mezi znásilněnými ženami,
které přivedly své dítě
na svět, neexistuje ani jediná,
která by litovala svého
rozhodnutí.

nejvýmluvnější údaj: Mezi znásilněnými ženami, které přivedly své dítě na svět, neexistuje
ani jediná, která by litovala svého rozhodnutí. Autoři průzkumu z Elliotova institutu také
uvádějí, že neexistuje žádný seriózní průzkum,
který by prokázal, že by potrat přinesl jakýkoli
psychický užitek ženám, které otěhotněly jako
oběti zločinu. Chybí důkazy, že by se tím rychleji
dostaly z traumatu po znásilnění nebo že by se
s ním snáze vyrovnávaly.
Přívrženci potratu operují pouhými emocemi.
V podobných debatách je ale zapotřebí emoce
utišit, protože ty neslouží dobru žen ani dětí.
Zastáncům potratu ostatně také vůbec nejde
o tyto dvě hodnoty, nýbrž o to, jak přesvědčit
veřejnost, že potrat je občas nutný, aby si tak
otevřeli vrátka vedoucí k legalizaci zabíjení nenarozených, a to už zdaleka nejen v případě
znásilnění, ale i v jiných situacích, až k pouhému přání matky. Drama znásilněných – jak
ukazuje využívání příběhů takto postižených
žen k propagaci zabíjení nenarozených dětí,
a to nejen v Chile – je využíváno k propagaci potratu ze strany mocné lobby, které vůbec nejde
o ženy či děti, ale o to, aby dodávala svým klinikám neustále nové objekty k likvidaci...
Tomasz P. Terlikowski
Zdroj: http://www.fronda.pl

K výročí encykliky „Humanae Vitae“

V srpnu r. 1968 vydal tehdejší papež Pavel VI. encykliku „Humanae Vitae“, která vyvolala
obrovské pobouření v liberálních a socialistických kruzích. Krátce předtím v květnu studenti
v Paříži zahájili totiž obrovské demonstrace proti prý „přísné buržoazní morálce v oblasti sexu“.
Přidali se studenti i v jiných zemích, došlo i na rozbíjení výloh obchodů a zapalování aut.
Publikovat za této situace papežský dokument na obhajobu autentické sexuální morálky
ve smyslu katolického učení bylo od papeže Pavla aktem osobní odvahy. Encyklika byla odmítnuta nejen v nekatolickém světě, ale i v řadách modernisticky smýšlejících katolíků. Nejvíce vadilo, že papež v tomto okružním listu potvrdil tradiční katolickou nauku o nepřípustnosti užívání
umělé antikoncepce. Odpůrcům ale unikl jeden velmi důležitý detail. Papež Pavel zde brilantně
prezentuje hlubokou teologii života, manželství a rodiny. Odmítnutí umělé antikoncepce a schválení metod přirozeného plánování rodičovství je až logickým vyústěním krásných myšlenek autentického katolického humanismu. Celá encyklika směřuje k závěru, že manželství, v němž se
stávají muž a žena jedním srdcem a jednou duší, je naplněním a vyvrcholením lidského života.
„Humanae Vitae“ je tedy obhajobou věrné manželské lásky, otevřené k dávání života. Navazuje
na předchozí papežské dokumenty tohoto druhu, především na encykliku „Casti Connubii“ Pia
XI. z r. 1930. Není o nic méně aktuální než před 45 lety, kdy byla vydána, naopak ještě více, neboť
řádné a věrné manželství je ve větší nevážnosti než tenkrát.
Ralf Oppermann, KU 3/2011, překl. -kb-
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Pius XII.

Zbabělec, nebo hrdina?
(6. díl – dokončení)
Pomluvy, vycházející z fantazírujícího dramatu německého publicisty Rolfa
Hochhutha „Náměstek“, se staly normou očerňování papeže Pia XII. Prim tady
hráli komunisté. Západní liberálové se však rádi připojili. Hysterická obvinění
Pia XII. odvracela totiž pozornost od skandálního postoje celého Západu vůči
Hitlerovi a Židům v době druhé světové války.

P
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apež Pius XII. nejenže nemlčel o hitlerovských zločinech, ale hlasitě a důrazně je
odsoudil. Před ještě ostřejším odsouzením ho
zastavila starost o osudy té části židovské populace, která nalezla útočiště před deportacemi v církevních zařízeních. Židovské organizace si toho byly vědomy, proto po válce zahrnuly
Pia XII. mnoha projevy uznání za jeho postoj
a aktivitu.
Iniciativy zaměřené k očernění papeže Pia
započaly teprve v 60. letech (i když komunis
tická propaganda rozšiřovala příležitostné
klepy už předtím). Bezprostředním precedentem se stalo známé drama Rolfa Hochhutha.
Nutno zdůraznit, že se jedná o smyšlený příběh a smyšlené události, i když podané sugestivně. Hierarchové římské kurie jsou tady
představeni v nepříznivém světle, jako by se
nejprve chtěli zalíbit fašistům a potom aliantům. „Náměstek“ byl poprvé uveden r. 1963
v Berlíně a potom v dalších 20 zemích světa.
Pro zajímavost: V tehdejším komunistickém
Polsku byl hrán r. 1966, v roce milénia křtu
polského národa.
Samozřejmě mnoho význačných osobností dementovalo Hochhuthovy výjevy
jako absolutně nepravdivé (např. Robert
M. Kempner, bývalý šéf americké delegace
žalobců u Norimberského tribunálu, soudícího po válce nacistické zločince), ale teze byla
nosná a to – jak se ukázalo – nikoli náhodou.
Na odhalení opony zakrývající pozadí
tohoto divadelního kusu bylo třeba počkat si

až do pádu komunismu ve východní Evropě.
V lednu r. 2007 popsal v americkém „National
Review“ celou operaci její přímý účastník Ion
Mihai Pacepa, bývalý generál rumunské komunistické rozvědky. Ukázalo se, že zhruba
rok a půl po smrti Pia XII. v únoru r. 1960
sovětský diktátor Nikita Chruščov nastolil
plán na snížení autority Vatikánu na Západě.
Rusové celou akci řídili, hlavními vykonavateli byli Rumuni. Ti odeslali do Vatikánu
své agenty, vydávající se za kněze, údajně
pronásledované komunistickým režimem.
Některým se podařilo proniknout i do tajného vatikánského archivu se záměrem najít

kompromitující dokumenty na Pia XII.
z doby války. Protože se žádné takové materiály nenašly, předložily výzvědné služby
německému spisovateli Hochhuthovi, do té
doby úplně neznámému, zcela smyšlené podklady, aby na jejich základě sestavil uvedené
drama. Dnes víme, že tiskem vydalo tento
kus jako první jedno německé nakladatelství,
jež bylo expoziturou sovětské rozvědky KGB.
Založil je generál Ivan Agajants, specialista
KGB na dezinformace.
Potom už všechno pokračovalo ve vyježděných kolejích – agenti KGB a tzv. levicoví intelektuálové se postarali, aby „Náměstek“ se
stal bestsellerem.
Zbigniew Parafianowicz v „Dzienniku“
31. ledna r. 2007 cituje výpověď italského
specialisty na záležitosti Vatikánu Andrei
Tornielliho, který tvrdí, že podobným způsobem se pokoušely tajné služby kompromitovat Jana Pavla II. hned po jeho volbě papežem. Akce ale rychle shořela, protože Karol
Wojtyla na rozdíl od Eugenia Pacelliho žil
a manipulace byla proto značně obtížnější.
Potlačení výčitek svědomí?
Je těžké ubránit se dojmu, že hysterická obvinění Pia XII. a potažmo celé katolické církve chtěla ve skutečnosti odvrátit pozornost
od skandálního postoje celého západního
světa vůči Hitlerovi a Židům během druhé
světové války i před ní. Koncem 30. let přecházelo z jedné země do druhé mnoho uprchlíků z hitlerovského Německa ve stálé obavě,
že je chytí policie a deportuje zpět. Francie
a Anglie se předháněly v ústupcích Hitlerovi
a po útoku Německa na Polsko nesplnily
své spojenecké závazky a nezahájily vojenskou akci
na pomoc napadenému Polsku.
V průběhu války
západní země dlouho
nechtěly slyšet – navzdory zprávám polské podzemní Zemské
armády – o holokaustu Židů. V okupované
Francii vznikla kolaborantská vláda, sídlící

foto: dioscg.org | 3.bp.blogspot.com
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v lázeňském městě Vichy, jež spolupracovala
s Němci při deportaci Židů.
Shrnutí celého seriálu
Suchá fakta, která jsme uvedli, dokazují, že
tvrzení o údajné podpoře nacismu ze strany
Pia XII. je lživé. Rovněž tak neodpovídá pravdě, že papež neodsoudil hitlerovské zločiny.
Naopak, Pius XII. protestoval intenzivněji

než jakákoliv jiná světová autorita.

Když se ukázalo, že oficiální vystoupení
jenom zvyšují hitlerovský teror, Vatikán dal
přednost tajným aktivitám: diplomatickým
zákrokům, pomoci při emigraci Židů do zemí
nezasažených válkou, příkazům církevním institucím, aby ukrývaly Židy s celými rodinami.
Tím Církev zachránila stovky tisíc osob před
deportacemi a smrtí v plynových komorách.
Pius XII. za to dostal ještě během války a zejména po ní řadu poděkování od židovských
organizací i jednotlivců.
Důkazy odhalují, že „černá legenda“ byla

vyrobena a rozšířena sovětskou rozvědkou na osobní příkaz Nikity Chruščova

s pomocí rumunské rozvědky a za potlesku levicových intelektuálů. Mezi nacismem a katolicismem existoval nepřekonatelný mystický
konflikt, který si dokonale uvědomovali nacisté, proto podnikli řadu iniciativ k likvidaci katolické církve a k nahrazení katolického kultu
pohanskými, pangermánskými pověrami.
P. Marek Piotrowski, Rycerz Niepokalanej 6/2011,
překl. -rmPozn. překl.: K doplnění článku bylo též použito studie
„Pierre Blet SJ: Pius XII.“,
vyd. Matice cyrilometodějská, Olomouc 2001
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Katoličtí učitelé oběťmi
novopohanského nacismu
Hitlerovský režim v Německu pronásledoval, věznil
a popravoval nejen katolické kněze, ale i příslušníky
katolické inteligence, především pedagogy. Tisíce z nich pro Emil Darapsky
obranu morálních hodnot a pro pomoc pronásledovaným
bližním riskovaly své životy – a mnohdy je i položily.
Typickými vzory jsou tady učitelé Emil Darapsky a Anton
Knab z diecéze Mohuč.

O
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ba učili, že všichni lidé jsou Božími tvory,
a proto každý lidský život je nedotknutelný a musí být chráněn. To odporovalo nacistické ideologii, jež hlásala, že existuje také „méně
cenný“ život duševně a fyzicky postižených,
který může být prý „z lásky k nim“ odňat, aby
byli „zbaveni“ svého utrpení. Učitel Knab toto
žákům uváděl na pravou míru zejména v hodinách náboženství, které vyučoval na základní
škole spolu se světskými předměty. Nacisté jej
r. 1939 za jeho názory propustili ze školství a zakázali mu dokonce hrát v kostele na varhany, což
Knab celý život dělal. V té době mu již bylo 61 let.
Dostal se do sledováčku gestapa. Knab
po svém vyhazovu ze školy odešel do důchodu,
na nějž měl již nárok. Ve vesnici, kde žil, měl
ale mezi lidmi značnou autoritu. Ti se k němu
obraceli i s dotazy na politické dění, které si nedokázali vysvětlit, kolísali mezi věrností režimu
a nespokojeností s důsledky, jež přináší válka
a nacistický teror. Knab jim objasňoval nemravnost nacismu a jeho neslučitelnost s křesťanstvím. Gestapu se donesl jeho údajný výrok, že
„Stalin a Mussolini jsou ďáblové, ale Hitler je
arciďábel“. Byl zatčen a počátkem r. 1944 postaven před soud. Soudci však mu nebyli schopni
inkriminovanou větu prokázat, proto jej i jeho
ženu, která stanula před soudem spolu s ním,
osvobodili. Gestapo ale na základě mimořádných pravomocí, jež mu poskytoval zákon, nemuselo rozsudek respektovat – a proto učitele
Knaba jako „politicky nebezpečného“ a „narušujícího obranu země před nepřítelem“ deportovalo do koncentračního tábora Dachau. Tam
jej 14. března r. 1945, tedy krátce před osvobozením, esesácký dozorce ubil rýčem.

Podobně
dopadl i jeho podstatně
mladší kolega Emil
Darapsky. Byl gymnazijním profesorem s vynikajícími
výsledky, jak vyplý- Anton Knab
vá z hodnocení jeho
nadřízených. Přesto byl ze školské služby propuštěn s odůvodněním, že chodí každý den
do kostela na mši, je silně spojen s Katolickou
církví, a proto prý není naděje, že by z něj mohl
někdy být nacionální socialista. Hitlerovský
režim požadoval, aby učitelé byli oddáni nacistické ideologii.
I jeho začalo sledovat gestapo, především korespondenci. Darapsky v jednom dopise matce,
která měla strach, že bude odveden na frontu, počátkem r. 1944 napsal, že nemusí mít obavu, protože „tato nesmyslná válka se už chýlí ke konci“.
To se mu stalo osudným. Byl zatčen pro trestný
čin „podlamování branné síly německého lidu“
a odsouzen r. 1944 k trestu smrti. U soudu mu
také připočetli jako přitěžující okolnost jeho katolicismus a výchovu studentů v katolickém a nikoli v nacionálně socialistickém duchu. Poprava gilotinou se uskutečnila 30. října r. 1944. Profesoru
Darapskému bylo 38 let.
Osud obou pedagogů je dokladem toho, že
nacismus a katolicismus byly absolutně neslučitelnými naukami, což si nejvíce uvědomovali
vedle duchovních právě katoličtí intelektuálové.
Mučednická smrt těchto dvou učitelů je klade
jako vzory statečného odporu proti satanské
ideologii a věrnosti katolické víře až k prolití krve.
Eduard Werner, Fels 5/2013, překl. -kb- 

Odmítli pošlapat kříž
P

apež bl. Jan Pavel II. svatořečil r. 1988
117 vietnamských katolických mučedníků. Byli mezi nimi zahraniční misionáři i domorodí kněží, jakož i vietnamští věřící laikové od urozených až k prostým venkovanům.
Všichni položili svůj život pro Krista během
krvavého pronásledování od 17. do 19. století. První katolíci byli popraveni r. 1630 z popudu místních vyznavačů pohanského konfu
cianismu, v té době většinového náboženství.
Poté se střídaly jako příliv a odliv časy relativního klidu pro katolíky s časy krvavé perzekuce. Definitivní konec pronásledování nastal
r. 1883 (po II. světové válce však v komunistickém Severním Vietnamu vypuklo nové krvavé
pronásledování, které se od r. 1975, kdy se komunisté zmocnili také Jižního Vietnamu, rozšířilo na celou zemi – pozn. red.).
Předtím ale právě v 19. století mnoho vietnamských katolíků položilo pro Krista svůj
život. Bylo to zejména za vlády tyrana Tu-duka
(1847–1883), kdy se podle historiků „rozpoutalo hotové peklo“. Po vietnamských katolících se
žádalo pouze jedno: aby pošlapali kříž a tím veřejně deklarovali své zřeknutí se Krista. Značná
část katolíků dala však přednost krutým mukám
a smrti. „Nemohu splnit tvůj rozkaz, protože
mi to nedovoluje mé náboženství. Vždycky jsem
kříž uctíval – a ty teď chceš, abych jej zneuctil?“
řekl soudci jeden z mučedníků Bui van Minh.
Soudce se rozzuřil, přikázal sedřít Buiovi kůži
z těla a potom ho stít. Jeho hlavu vhodili do řeky.
Kati přímo závodili v krutostech. Stětí
mečem nebo udušení bylo pokládáno za nejmilosrdnější trest. Poprava neminula žádného, kdo odmítl zapřít svoji víru. Nejčastěji se
používalo ukřižování s tím, že kříže s těly mrtvých nebo umírajících byly posléze položeny
přímo na cesty několik vedle sebe, aby kolemjdoucí museli po nich šlapat. Když policie při
razii našla v nějakém venkovském domku kříž
nebo svaté obrázky, byli všichni obyvatelé vesnice svázáni ve svých obydlích, aby nemohli
utéct, a celá vesnice se potom zapálila. Někteří
katoličtí křesťané byli předhozeni rozzuřeným
slonům. Často kati své katolické oběti před
popravou krutě mučili, například bičováním,

pálením rozžhaveným železem,
vbíjením hřebů
pod nehty apod.
Jeden 74letý stařeček se na mučidlech zřekl své
víry. Potom ale
litoval a prohlásil, že je připraven „umřít pro svého Boha“.
Rozzuřený soudce jej dal zbičovat tak, že jeho
tělo bylo jedna veliká zkrvavená hmota. Potom
ho nechali ve vězení zemřít hladem.
Pavel Le-bao-Tinh byl vietnamským poustevníkem. Žil v jeskyni a živil se ovocem a rýží,
kterou si pěstoval. Když hlásal Boží slovo
ve vsi Thak-to, chytili jej a postavili před místní mandariny (šlechtice). Uvrhli jej do vězení
v Hanoji, kde strávil 7 let s řetězy na šíji. Pak jej
propustili, ale po nástupu Tu-duka znovu zatkli a popravili mečem. Pavel po svém propuštění přijal kněžské svěcení a stal se představeným semináře. Před popravou napsal z vězení:
„Díky Boží milosti já zakouším uprostřed muk
pocity radosti, protože nejsem sám, Kristus je
se mnou. On nese celou zátěž kříže, já jenom
to nejlehčí rameno. On není jenom pozorovatelem mého boje, on sám bojuje spolu se mnou
a vítězí.“
Mezi vietnamskými mučedníky bylo i 11 španělských dominikánů a jejich 11 vietnamských
spolubratří, 10 misionářů – hlavně francouzských – mezi nimi i Theophane Venard, oblíbenec sv. Terezie z Lisieux, dále 26 kněží-Vietnamců, 20 katechistů a 39 laiků. Beatifikace
vietnamských mučedníků probíhaly postupně.
První vykonal již r. 1900 papež Lev XIII., který
povýšil ke cti oltáře 64 osob, pár let později
sv. Pius X. blahoslavil 28 mučedníků. Dalších
25 osob zařadil mezi blahoslavené r. 1951 Pius
XII. Všech 117 mužů a žen, kteří položili svůj
život pro Krista, prohlásil za svaté r. 1988
papež Jan Pavel II. 117 je symbolické číslo.
Ve skutečnosti bylo mučedníků mnohonásobně víc, opravdový počet zná jenom Bůh. Církev
slaví jejich památku 24. listopadu.
Hagiographus, Źródlo 21. 11. 2010, překl. -kb-

foto: wikimedia.org | ioffer.com
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Nepromarněte
tento čas

„Gram zlata
je velmi
drahý, protože
je ho málo. Čas
je drahocenný jako
zlato.“

V

(Efezským 5,15-16)

foto: www.tinnybuddha.com

e jménu Otce i Syna i Ducha svatého!
V dnešním čtení jsme slyšeli slova apoštola Pavla o čase: „Nepromarněte tento čas,
neboť nastaly dny zlé.“ Řekl to stručně... Dny
jsou zlé, život krátký, musíme to mít na paměti, musíme to cítit celým srdcem a musíme pochopit, jak drahocenný je čas, který
nám byl svěřen. Někdo se domnívá, že uvažování o tom, jak čas rychle utíká, znamená smutné úvahy o něčem, co nás tíží a přivádí na chmurné myšlenky. Ale není tomu
tak. Naopak, čas nás každou minutu posouvá
směrem k věčnosti, každou minutu se nás
ptá – co jsi za ni udělal?
Jsme v tomto světě hosté. Hosté na krátkou,
velmi krátkou dobu, přišli jsme z tajemství
a do tajemství odcházíme. Ale Pán nám ukazuje, že náš krátký pozemský život pro nás má
obrovský význam, protože je školou věčnosti.
Naše duše, naše osobnost a naše svědomí,
vše, co je v nás odleskem božského, vše tu
roste a je vychováváno.
Člověk, který svůj čas promarnil, promrhal
ho pro maličkosti, pro malicherné a ubohé
věci, prožívá strašlivé pocity. Když pohlédne
zpět, zjišťuje, že jeho život už uplynul ve zbytečných starostech, v prázdném, neplodném
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tlachání, v jakýchsi falešných činech, o nichž
možná ani nestálo za to přemýšlet, protože
čas běží.
Čas nemůžeme vrátit ani o vteřinu zpátky,
proto nás sv. Pavel prosí: Šetřte čas, neztrácejte ho zbytečně, neprokecejte ho, nezabíjejte ho maličkostmi. Nezapomínejte, že každá
minuta má svou cenu. Každá hodina může
člověka připravit o věčný život. – Když na to
budeme myslet, budeme mít jiný vztah k životu, ke svým povinnostem a pracím, ke všemu,
co nás obklopuje. Stavíme se k tomu obezřetně, protože víme, že dnes nebo zítra můžeme být povoláni k odpovědnosti. Představte
si, že všichni můžeme zahynout teď, dneska.
Polovinu z nás už trápí vážné nemoci a kráčíme ke konci života. Ostatní mohou zahynout
v jediném okamžiku.
Opakuji ještě jednou: není to důvod k malomyslnosti, ale k přemýšlení o správném životě, o odpovědnosti, o tom, s čím odejdeme
a s čím předstoupíme před Boha, co jsme
stihli a dokázali udělat v tomto životě z toho,
co po nás žádalo naše svědomí a naše povinnosti. Jak krásný, jak doopravdy naplněný se
stává život, když cítíme, že jsme za něj zodpovědní! Vědomí, že budeme skládat účty,
nás má povzbuzovat, posilovat, díky němu
bychom neměli ochabovat, zapovídávat se,
propadat malomyslnosti, nečinnosti, malichernostem a zbytečnostem. Proto bylo dřív
zvykem mít doma lidskou lebku, aby připomínala smrt, dokonce bývaly i nápisy: Memento
mori – Pamatuj na smrt! Pamatuj, abys žil
správně, usebraně, z poznání, v lásce, v práci,
chápaje, že to není nadlouho.
Kolik je na zemi kamenů! Miliony a miliardy. Šlapeme po nich, chodíme kolem a nevšímáme si jich. Ale zlato se vyskytuje v zrnkách.
Gram zlata je velmi drahý, protože je ho málo.
Čas je drahocenný jako zlato. Proto mějme
každý pevnou zásadu, že s ním budeme nakládat s úctou. Když pracujeme, tak pracujme,
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Li
sto
pad
ové
té ma
„Nádherný den,“ řekla babička a otevřela
okno. „Je to jako na počátku září, a ne v polovině listopadu. Slunečno a teplo.“
„Pojďme na hřbitov,“ navrhla Anička.
„Pomodlíme se tam za strýčka Jožku. Zemřel

prostředek pro to hlavní. Jíme, oblékáme se
a pracujeme, abychom přežili, ale přežíváme
jen kvůli růstu ducha. Čím bychom se jinak
lišili od zvířat nebo rostlin, které se také živí,
rostou a množí se?
Proto šetřte časem za svého života i pro
svou duši a chovejte se k němu jako k velkému Božímu daru. Znám několik lidí, kteří byli
smrtelně nemocní, ale Pán jim dal čas. Jak ti si
ho vážili a děkovali Bohu za to, že mohou žít
ještě rok, dva, neznámo, jak dlouho. Najednou
jasně pocítili, jak je čas potřebný. Proč bychom
my měli čekat na smrtelné nebezpečí nebo
na nemoci, když je lepší dnes uposlechnout
slov apoštola Pavla: „Nepromarněte čas, neboť
nastaly dny zlé...“ Amen.
Převzato z knihy Alexandra Meně „Rozbít led“,
Nakladatelství Triáda 2004

tak náhle. Nebyla jsem doma, když pro něj
přijela sanitka. Po třech hodinách už nežil.
Nikdy už s námi nepůjde na procházku. Je to
smutné.“
„Nemysli na to, moje milá. Taková byla Boží
vůle a my s tím nic nenaděláme. Můžeme se
jedině modlit, aby ho Bůh přijal do svého království.“
***
„Paní Staňová říkala, že náš strýc měl krásnou, šťastnou smrt a my že za ni máme děkovat Bohu. Tomu nerozumím,“ začala Anička,
zapálila kalíšky a pokračovala: „Smrt není
přece něčím šťastným, jenom velikým smutkem, neštěstím. Teta Zuzka byla zarmoucená
a zlomená. Náhle ztratila nejbližšího milovaného člověka. I pro nás, pro celou rodinu je to
bolestná ztráta. Uplynulo už šest neděl a my
stále strýčka oplakáváme. Proč máme děkovat
Pánu Bohu?“
„Podívej se, Aničko, paní Staňová mluvila o strýčkovi, ne o nás. Pro něho byla smrt
opravdu krásná a šťastná. Takový náhlý odchod ze světa bez dlouhotrvajícího utrpení je
dobrodiním, zvláštní milostí od Pána Boha.
Především ale proto, poněvadž smrt, i když
tak náhlá, nezastihla strýčka nepřipra
veného.“

foto: astrolife.cz

když se modlíme, tak se modleme, když odpočíváme, tak odpočívejme. Ale nic nemáme
dělat bezmyšlenkovitě a zbytečně.
Existuje rčení: zabíjet čas. Je to hrozivá
pravda. Protože čas – to je náš život. Pokud
ho zabíjíme a zbytečně jím plýtváme, zabíjíme
vlastní život. Zkoumejte sami sebe, myslete
na to, snažte se, abyste nic nedělali zbytečně,
naprázdno, planě a neplodně.
A na závěr: když nám apoštol říká:
„Nepromarněte čas, neboť nastaly dny zlé,“
pak nás jeho slova učí rozlišovat v životě to
nejdůležitější, podstatné od méně důležitého.
Hlavní je to, co nás utváří jako lidi. Hlavní je
to, co si vezmeme na onen svět, rysy, které
nám zůstanou, až budeme vetší, staří, sešlí
a mrtví tělesně, ale naše duše bude žít. Hlavní
je to, co každý z nás nashromáždí za svého
života jako poklad. Všechno ostatní je jen
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„Jak to?“ ozvalo se děvče. „Strýček nic netušil. Vrátil se s tetou z procházky. Po večeři
chtěli s tetou ještě vyjít ven, protože večer byl
příjemný a teplý. Vůbec nebyl připravený na to,
co potom přišlo.“
„Mýlíš se, dítě moje,“ odpověděla babička.
„Jde o jinou přípravu. Strýček před dvěma
dny byl u svaté zpovědi a svatého přijímání,
takže máme velkou naději, že zemřel ve stavu
posvěcující milosti. To je pro nás, věřící
a praktikující katolíky, velmi důležité. Pro
tetu Zuzku – i když se jí stýská – je tato skutečnost jistě velikou útěchou. Mnoho lidí se
dlouhá léta modlí o takovou smrt.“
„Rozumím,“ odpověděla Anička. „Ty jsi, babičko, také tak připravena na smrt?“
„My s dědečkem každý první pátek přistupujeme ke svaté zpovědi a ke svatému přijímání.
To velice pomáhá vytrvat v dobrých předsevzetích, dodává síly, prostě pomáhá být lepším.“
„Nedávno jsme se s Janou a Hankou rozhodli chodit nejméně jednou za měsíc, především
na první pátky, ke svaté zpovědi. Ale Pavel to
uslyšel a řekl, že to dělají jenom staré babky,
které mají strach před smrtí, a vysmál se nám.“
„Pavel nemá pravdu,“ řekla babička.
„Umírají nejen staří, ale i mladí lidé. Hynou

Proměna
nepřítele
v apoštola

D
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rahé děti, Pán Ježíš předpověděl: „Když
mě pronásledovali, budou pronásledovat
i vás. Když má slova zachovali, budou zachovávat i vaše.“
A hned po seslání Ducha Svatého začalo
obojí. Velice mnoho lidí přijímalo víru v Pána
Ježíše a snažili se zachovávat jeho slova. Ale
nepřátelé Pána Ježíše je začali pronásledovat.
Především apoštoly, ale pak i ostatní věřící.
Vyhrožovali jim, pomlouvali je, věznili a zabíjeli. Ty, kteří byli zabiti pro víru v Krista, nazýváme „mučedníky“.
První z nich byl svatý Štěpán. Byl výborným
spolupracovníkem apoštolů. Mnozí z těch,

náhle – při neštěstích, katastrofách, ve válkách. Většina jich se jistě bojí smrti, ale snaží se
na ni nemyslet. Ale od dobré přípravy na smrt
závisí i náš věčný život, naše spása. Uvažuj
o tom, Aničko.“
***
„Babi, musela jsem myslet na naši včerejší
rozmluvu. To samé téma jsme totiž probírali
dnes při výuce náboženství. Je to listopadové téma: dobrá smrt a příprava na ni. Mluvilo
se také o zpovědi na první pátky. Paní katechetka nás k tomu vyzývala. Já spolu s Janou
a Hankou jsme se rozhodli začít už od prosince. Z chlapců Roman a Vašek už to dělají, jsou
to ministranti. Své první pátky obětuji za strýčka Jožku, stýská se mi po něm.“
„Dobře jsi udělala, moje milá. Já s dědečkem
ti připomeneme, kdybys náhodou zapomněla,
ano?“
„Super. A ještě něco, babi. Představ si, že
Pavel potom za námi přišel a omluvil se, že se
nám vysmíval. Také se chce zapojit a chodit
na první pátky ke zpovědi.“
„Vidíš, moje drahá, co dokáže dobrý příklad,“
odpověděla radostně babička.
Zofia Śliwowa, Źródło, překl. -ram-

kteří se s ním seznámili, uvěřili v Krista. Ale
to podnítilo proti němu nepřátelství velerady,
toho sboru, který nedlouho předtím odsoudil
Pána Ježíše. Přivedli svatého Štěpána, odsoudili ho k smrti a ubili kamením.
Byl přitom a souhlasil s tím mladý muž,
který se jmenoval Šavel. S Pánem Ježíšem
se nikdy nesetkal, jen o něm slyšel pomluvy od jeho nepřátel. Proto nenáviděl křesťany. Začal je s pomocí ozbrojenců vyhledávat
a spoutané odvádět do vězení. Když se dověděl, že mnoho křesťanů uprchlo z Jeruzaléma
do města Damašku, dal si napsat pověření,
aby i tam mohl vyhledávat a zatýkat. Když
tam přicházel s několika ozbrojenci, najednou ho oslnilo veliké světlo, on padl k zemi
a ve světle se ukázal Pán Ježíš a řekl: „Šavle,
proč mě pronásleduješ?“ Zeptal se: „Kdo jsi
Pane?“ Pán Ježíše odpověděl: „Já jsem Ježíš,
kterého ty pronásleduješ.“ Zeptal se: „Pane
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veliký chrám. V nádvoří před vchodem je veliká socha svatého Pavla. Na jejím podstavci je
nápis, že je to hlasatel pravdy a učitel národů.
Nyní je svatý Pavel v nebeské radosti. Shledal
se s Pánem Ježíšem, kterého miloval celým
srdcem a kterému sloužil až do mučednické
smrti. A je stále mocným ochráncem a pomocníkem Kristovy církve.
Když často slyšíme při mši svaté slova jeho
listů, prosme ho, aby nám pomáhal podle nich
také žít. A abychom také my pomáhali druhým
nacházet víru v Pána Ježíše.
S přáním Božího požehnání a ustavičné
ochrany Panny Marie
Vás všechny srdečně zdraví
Váš P. Bohumil Kolář

kresba: copticsaints.wordpress.com

co chceš, abych udělal?“ Pán Ježíš řekl: „Jdi
do Damašku a tam se to dovíš.“ Pán Ježíš
zmizel, ale Pavel oslepl. Jeho průvodci ho museli vést za ruku.
V Damašku se Pán Ježíš ukázal jednomu
z křesťanů, který se jmenoval Ananiáš, a vyzval ho, aby šel k Pavlovi. Ale Ananiáš se bál
toho obávaného pronásledovatele. Pán Ježíš
mu řekl: „Neboj se! On přinese mé jméno,
víru ve mne, k mnoha národům. I když přitom
také bude mnoho trpět.“ Když Ananiáš přišel,
Pavel zase náhle začal vidět. Chtěl být pokřtěn
a hned začal veřejně mluvit o Pánu Ježíši, že je
to očekávaný Spasitel světa. Křesťané i jejich
nepřátelé byli tím úžasně udiveni. Mnozí lidé,
kteří ho slyšeli, dokonce i mnozí nepřátelé
Krista, také uvěřili v Krista. Ale jiní nepřátelé
ho začali pronásledovat a chtěli víru v Krista
zničit. Svatý Pavel vzpomínal: „Do žaláře jsem
se dostal častěji, týrání jsem zakusil nad veškerou míru, v nebezpečí smrti jsem se octl častokrát. Pětkrát jsem dostal čtyřicet ran bez jedné,
třikrát jsem byl bit pruty, jednou kamenován,
třikrát jsem ztroskotal na lodi, den a noc se
zmítal na širém moři. Často na cestách, v nebezpečích na řekách, v nebezpečích od lupičů,
od vlastního národa, od pohanů, v nebezpečích v městě, v neobydlených krajích, na moři.“
Ale Pán Bůh ho chránil a pomáhal mu.
Svatý Pavel procestoval mnoho zemí. Po zemi
i po moři. Mnoho lidí v řadě národů přivedl
k víře v Krista, k naději, k lásce k Bohu i k lidem
a ke spáse ve věčné radosti. Napsal také řadu
listů, které jsou v Novém zákoně. Všude, kam
přicházel, si získával výborné spolupracovníky,
řadu z nich vysvětil na jáhny nebo kněze nebo
biskupy. A tak všude rostla Kristova církev.
Svatý Pavel bývá znázorňován s mečem. I když
nikdy nenosil meč ani mečem proti nikomu nebojoval. Ale napsal: „Meč ducha je slovo Boží.“
Tímto mečem bojoval, všude hlásal slovo Boží,
tím vítězil. Ukázalo se, že meč ducha, slovo
Boží, je mocnější než všechny zbraně.
Po mnoha létech byl svatý Pavel v době krutého pronásledování křesťanů v Římě odsouzen
k smrti, stejně jako svatý Petr, a sťat mečem.
To je druhý důvod, proč bývá znázorňován
s mečem. Křesťané ho s velkou úctou pohřbili
a navštěvovali jeho hrob. Když pronásledování přestalo, postavili nad jeho hrobem krásný
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Poděkování
Děkuji všemohoucímu a milosrdnému
Bohu, Panně Marii, všem andělům a svatým,
kteří mi pomáhají každý den v životě na vozíku a opatrují moji rodinu, maminku a bratra.
Čtenář Jiří z Ostravy

Panno Maria, děkuji Ti za vyslyšení mé
prosby za svátost pomazání nemocných pro
mého manžela. Odpusť, že tento slib plním
až teď.
Tvá rytířka Františka

Plním svůj slib a chci veřejně poděkovat
Neposkvrněné Panně Marii a milosrdnému
Ježíši za vyslyšení mých proseb za velké zlepšení mého zdravotního vztahu. Byla jsem 4x
v roce v nemocnici po operaci ledviny a močového měchýře, vždy pod narkózou. Teď je
vše v pořádku a já stále děkuji za Boží milost,
která mě provázela po celou dobu.
Jsi, můj dobrý Bože, má síla a statečnost, jen
v Tebe doufám.
Děkuji Ti, Panno Maria, za Tvoji přímluvu.
Stále nosím u sebe Tvoji medailku a děkuji
za ochranu. Prosím také o modlitby za svou
dceru a její rodinu, za milost víry pro ně. S důvěrou je svěřuji opět pod ochranu Panny Marie
ustavičné pomoci.
Děkuji, že stále nad námi držíš svůj ochranný plášť.
rytířka Jana
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Před 80 lety v tom parném létě v čase žní
16. srpen je mým dnem narození. Pak šťastně splynulo dětství, láskyplná máma i starostlivý tatík každý rok vodili nás na pouť
na Křemešník.
Však na nejkrásnější místo pozvala mě Panna
Maria se starou tetou, na pouť do Medžugorje.
Tam u Ní byli jsme snad z celého světa děti,
mezi námi byl i biskup černé pleti. V překrásném kostele v té podvečerní chvilce ještě
v době zjeveních dětský hlásek růžencem vyprošoval lásku na Mamince. Tam dětem dala
jsi odpověď té věčné otázce o smyslu života:
„Vraťte se k prostotě, k míru a ku lásce!“

Na horu Križevac křížovou cestou prožitou
bosi jsme stoupali ke kříži s Kristem v bolu
na vrcholu.
Tam úchvatným pohledem přímo okouzleni
zhlíželi od kříže, na kterém je vyryt rok mého
narození. Dávali jsme průchod té nepopsatelné slasti, hymny jsme zpívali na pozdrav milované vlasti.
Tak plynul život, mnohé jsem z lásky vykonal jen Pánu Bohu, pro jeho větší čest a slávu
věnoval. Obdělával pole, tu potřebnou práci,
kterou On mi dal. Jak jsem byl šťastný, když
jsem je orával. Vždyť člověk je především stvořený k práci, tak jako k letu jsou stvořeni ptáci.
Teď marně přemýšlím, Maria, jak bych
za život upřímné díky vzdal, ale Ty stejně víš,
že jsi pro mě víc než ta moje máma, kterou
jsme na světě tolik miloval!
Vena

Plním slib, chválím a hluboce se klaním
Trojjedinému Bohu, Panně Marii, naší mamince, a všem svatým přímluvcům v nebi za vyslyšení proseb za syna a vnuka. Děkuji řádovým
sestrám sv. Kříže, centru pro rodinu a všem
lidem dobré vůle za modlitby. Můj Pane, děkuji za každodenní požehnání pro celou rodinu
a celý svět. A prosím o modlitbu za manžela
a sourozence, syny a jejich rodiny, novokněze
a všechny zasvěcené osoby.
vděčná rytířka Olga

Chci poděkovat P. Marii touto cestou za naše
děti a všechny milosti, které jsme obdrželi
na poutním místě Turzovka. Velká vděčnost
patří i sv. Josefovi.
čtenářka Věra

Touto cestou bych chtěla ze srdce poděkovat nejsvětější Panně Marii a nebeskému
Otci za uzdravení T. K., souseda, který zhruba před dvěma měsíci havaroval na motorce. Jeho zdravotní stav byl vážný. Vzali mu
ledvinu, slezinu, po operaci měl vysoké teploty, dlouho byl na ventilační podpoře. Když
jsem prosila Pannu Marií za jeho uzdravení, slíbila jsem Jí, že Jí touto cestou poděkuji.
Děkuji má nebeská Maminko, za uzdravení T. K.
čtenářka Barbara
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Před 3 roky jsem musel jít na operaci s ledvinou, na které jsem měl nádor. Operace dopadla dobře s Boží pomocí. Po operaci, kdy
jsem se zotavoval, jsem prožil hluboký duchovní zážitek, v němž jsem cítil velkou blízkost Panny Marie a Pána Ježíše a já jsem
jim svěřoval své zdraví. Při následující vizitě, kdy mně převazovali ránu, se pan asistent, co mě operoval, moc divil, že mám ránu
zacelenou. Moc děkuji Panně Marii a Pánu
Ježíši za uzdravení, že nemám žádné potíže.
Za všechno dobro jsem jel poděkovat Panně
Marii na Hostýn.
Panno Maria a Pane Ježíši, moc Vás prosím
o zdraví a děkuji Vám za ochranu.
František z Mostu

Děkuji Panně Marii, sv. Norbertovi a všem
svatým za přímluvy při uzdravení z těžší nemoci a za narození zdravého krásného vnoučka. Na prosby všech svatých se naší rodině
dostávají mnohé milosti od Pána. Díky, naše
nebeská Maminko!
vděčná rytířka z Moravy

Plním slib naší předrahé Matičce Panně
Marii a svatým za zdárnou operaci očí a za synovo ukončení studia maturitou. Jako bonus
milostí pro mou rodinu se nám dostalo navíc
ještě „obrácení“ mé dcery v Medžugorje.
Nekonečné „děkuji za vše“ Neposkvrněnému
srdci Panny Marie.
čtenářka z Ratíškovic

Dne 29. 9. 2013 uplynulo 40 let, co jsme přijali v kostele sv. Barbory v Karviné-Loukách
svátost manželství.
Chceme touto cestou poděkovat za dobrodiní, která jsme za celou dobu společného života
obdrželi od Nejsvětější Trojice.
Zvláštní dík patří také Panně Marii, která nad
námi stále drží svůj ochranný plášť.
vděční rytíři Alžběta a Tadeáš

Schylovalo se k bouřce, foukal vítr, obloha
zčernala a začínalo pršet. Se synem jsme začali utíkat domů, abychom moc nezmokli.
Najednou zafoukal tak silný vítr, že nadzvedl
střechu výtahárny, která spadla z 5. patra paneláku dolů těsně za námi.
„To bylo ale štěstí,“ byla má první myšlenka.
Teprve později mi došlo, že jsme jen tak tak
unikli smrtelnému nebezpečí.
Bože, děkujeme ti za záchranu života a tobě,
Panno Maria, že jsi opět držela nad námi svůj
ochranný plášť.
tvůj rytíř T.

Děkuji Bohu za práci a zároveň prosím
za kolegyni, aby i jí to dobře dopadlo a práce
jí zůstala. Též prosím o dar zdraví pro rodiče.
Děkuji.
Vaše pravidelná čtenářka Milada

Chci poděkovat za Boží ochranu, za dar zdraví a za vyslyšení prosby za mého syna.
Děkuji.
věrná čtenářka Marie

O modlitbu prosí
Prosím Svatého Ducha a Pannu Marii
o pomoc a přímluvu za vnučku a syna
a jejich situaci v rodině.
Vaše věrná odběratelka Božena

Prosím o modlitbu za dceru, která se odvrátila od víry.
rytířka Kamila

Chvála Kristu, prosím o modlitbu za svoji
maminku Josefku Š., kterou čeká operace
a následná léčba. Děkuji.
Vaše čtenářka Šárka

Prosím o modlitbu za Jarmilu H. a vnoučata. Děkuji.
čtenářka z Růžené

Prosím o modlitbu za sestřenici, která je
po vážné operaci. Děkuji.
čtenářka Marie

29

IMMACULATA / NEPOSKVRNĚNÁ

Itálie: Ve městě Carpi byl
blahořečen italský novinář a představený Katolické
akce Odoardo Focherini
(1907–1944). Slavnostního
aktu, který vedl prefekt vatikánské Kongregace pro svatořečení kardinál Angelo
Amato, se účastnil i Giorgio
Lampronti, jeden z Židů, jenž
byl díky novému blahoslavenému zachráněn. Focherini
ve spolupráci s janovským
kardinálem Raimondem Man
zinim organizoval během německé okupace Itálie záchranné akce ve prospěch italských
Židů, ale i těch, kteří uprchli
z Polska a dalších zemí. Byl zatčen gestapem a zemřel v koncentračním táboře Hersbruck
v Německu.
Radiovaticana 18. 6. 2013,
Fronda 17. 6. 2013

Vatikán: Kardinál Raymund
Burke, prefekt vatikánské
Apoštolské signatury, pocházející z USA, prohlásil doslova: „Jestli nebudou představitelé Katolické církve
hlásat nauku o ochraně nenarozeného života v její plné
síle a jestli nenaleznou silnou
podporu laiků, potom Církev
zklame.“ Dále vatikánský
prelát řekl, že všichni katolíci
by se měli maximálně angažovat na obranu nenarozeného života. Zmínil také narůstající tlak Evropy na Polsko
a Irsko, aby připustily homosexuální manželství a potraty
v neomezeném rozsahu.
Kath.net 19. 6. 2013
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Velká Británie: Laura
Keynessová, praprapravnučka zakladatele evoluční teorie Charlese Darwina, kterou

odpůrci křesťanství využívají jako „důkazu“ neexistence Boha, se stala katoličkou.
Vyrostla v intelektuální agnostické rodině, byla pokřtěna,
ale vychována zcela nenábožensky. Matka se později stala
buddhistkou. Na studiích
v Oxfordu si přečetla knihu
předního propagátora novodobého ateismu Richarda
Dawkinse „Vymyšlený Bůh“
a dospěla k názoru, že „ateis
mus tohoto typu je zárodkem netolerance a pohrdání
lidmi“.
Fronda 13. 6. 2013

Rakousko: „Potrat je dílem
ďábla,“ prohlásil světící biskup Salcburku mons. Andreas
Laun. „Dnes se toto zřídkakdy slyší, ačkoliv Ježíš pořád
o ďáblovi mluví. Ano, potrat je

Zprávy

je infikováno HIV 6 milionů
lidí. Podle těch samých statistik bylo v r. 2011 94 tisíc
děvčat základních škol těhotných, 77 tisíc jich podstoupilo potrat, některé mladší než
10 let. Jihoafrická republika
patří k zemím, kde je již dlouhou dobu zavedena ve školách
sexuální výchova.
Glaube und Kirche 6/2013

Egypt: Soud v Káhiře nařídil
uzavřít tamní kancelář německé nadace Adenauer-Stiftung
a její zaměstnance odsoudil
do vězení na 2 až 5 let vězení.
Důvod? Prý se věnovali hlásání křesťanství, na což neměli
povolení úřadů.
GK 6/2013

Venezuela: Arcibiskup José
Azuaje, předseda latinskoamerické Caritas, vyzval celou
Církev k nekompromisnímu boji proti hladu ve světě.
Poukázal také na to, že zatímco v mnoha rozvojových státech lidé umírají v důsledku
nedostatku potravin, ve vyspělých zemích se naopak jídlem plýtvá.

Nasz Dziennik 13. 6. 2013

dílem ďábla, které v relativně
krátké době obsáhlo celý svět,
v některých zemích se dokonce potrat etabloval jako ,lidské
právo‘ nebo ,právo ženy‘, jako
idea, která je šílenstvím.“
Kath.net 5. 6. 2013

Jihoafrická
republika:
Podle úředních statistik je
28 % všech žákyň základních škol HIV pozitivní. 4 %
žáků jsou virem HIV infikována. Z 50 milionů obyvatel

Polsko: Tisíce polských
kněží riskovaly za II. světové
války své životy pro záchranu Židů. Vyplývá to z výsledků bádání organizace Vědecké
sdružení Drohiczyn, které
ve spolupráci s podkomisí
episkopátu USA shromažďuje údaje k tomuto tématu.
Prozatímní počet kněží, kteří
takto riskovali, činí více než
600, z toho přes 150 to zaplatilo smrtí. Uvedené počty se
však vztahují pouze k oblasti
Drohiczynska, skutečná čísla
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budou daleko vyšší. Hodně
aktivní byly též ženské kláštery, více než 300 jich ukrývalo hlavně židovské děti,
ve Slonimu tamní sestry za to
esesáci všechny postříleli
včetně kněze Adama Satacha,
který jim děti přiváděl.
Nasz Dziennik 19. 7. 2013

USA: Kenneth Reyes, kněz
a podplukovník duchovní
služby armády USA, čelí disciplinárním problémům na základě žaloby tzv. Fundace
pro náboženskou svobodu.
Zveřejnil na internetu esej,
kde na základě svých osobních
zkušeností napsal, že v bitvě
při bezprostředním ohrožení
života ateisté svůj ateismus
ztrácejí. Za tento „fundamentalismus“ a toto „duchovní
násilí“ má být Reyes zbaven
své funkce v armádě.
Kath.net 29. 7. 2013

Polsko: Podle přední gynekoložky dr. Moniky Malewské
je antikoncepce jednoznačně
škodlivá. Může způsobit poruchy vidění, někdy i slepotu,
ochromení dýchání, což může
někdy vést i ke smrti, poškození žaludku a také rakovinu
prsu.
Fronda 7. 6. 2013

Kolumbie: Koncem srpna se
měl konat na Katolické univerzitě v Bogotě kurz propagující
ideologii gender a homosexualitu. Na zákrok nuncia Sv.
stolce a episkopátu země byla
tato akce odvolána jako odporující katolické nauce.
Fronda 16. 8. 2013

Velká Británie: Známá
britská rozhlasová a televizní

stanice BBC odvysílala historický dokument o španělské
inkvizici. Otevřeně se v pořadu konstatovalo, že tzv.
„černá legenda“ o ní je založena na lži. Vznikla v 16. století v Anglii, ve Francii a jiných
zemích jako protišpanělská
propaganda. Inkvizitoři nebyli fanatickými kněžími, velmi
často ani nešlo o kněze, ale
o právnicky vzdělané laiky.
Útrpného práva čili mučení
bylo užíváno velice zřídka, zatímco u světských soudů, především v Evropě, mnohem
častěji, zvláště v protestantských zemích. Inkviziční vězení bylo ve Španělsku nejlepší a nejlidštější. Čarodějnické
procesy španělská inkvizice
nevedla a odmítala je. V celém
Španělsku v průběhu 16. století poslala španělská inkvizice
na smrt 50 lidí, černá legenda však mluví dokonce o statisících. V celé Evropě od 13.
do 18. století má katolická inkvizice na svém kontě 3–5 tisíc
obětí, což je podstatně méně
než u protestantů, a nedá se
vůbec srovnat s počty obětí
protikřesťanských režimů posledních staletí. V Německu
byl tento 45minutový dokument odmítnut.
Kath.net 8. 8. 2013

Pákistán: Tragický masakr v Pešáváru s 126 mrtvými a 166 raněnými „posílil
víru pákistánských křesťanů.
Do kostelů přichází více věřících než dříve,“ řekl P. Bonnie
Mendes, spolupracovník pákistánské komise pro charitu
a komise Iustitia et Pax. „Víra
posílila křesťany v tom, že odpouštějí vrahům.“ Křesťané
podporují snahu vlády jednat

s Tálibánem. „Není jiná volba
než jednání a respekt k vládě
zákona.“

ResClaritatis 13. 10. 2013

Vatikán: Papeže Františka
dnes dopoledne navštívil také
prezident Světové banky pan
Jim Yong Kim. Americký lékař
korejského původu po setkání
sdělil, že se nemluvilo o hospodářství, nýbrž o morálce.
Naléhání papeže Františka,
aby se chudí lidé účastnili
hospodářského růstu, se shoduje s úsilím Světové banky,
uvedl Kim. Prezident Světové
banky papeži vysvětlil, že se
tato instituce zásadně změnila: „Dříve nás zajímal
pouze nárůst, nyní se zaměřujeme na hledání práce pro
chudé a investici do lidí, bez
které není hospodářský růst
možný.“ Kim, který sám před
dvaceti lety manifestoval proti
existenci Světové banky, papeže vyzval ke spolupráci při
potírání chudoby a pozval jej
k návštěvě washingtonského
sídla této instituce.
RaVat 28. 10. 2013

Vatikán: „Největší katastrofou počínajícího 21. století
je globální válka proti křesťanství a to, že média o této
strašlivé skutečnosti téměř
mlčí. Každou hodinu je někde
na světě zabito pro svoji věrnost Kristu zhruba 11 křesťanů.“ Autorem těchto vět je
známý americký specialista
na Vatikán John Allen. Článek
o pronásledování křesťanů
zveřejnil na základě údajů poskytnutých Sv. Stolcem v britském časopise „Spectator“.
Kath.net 7. 10. 2013
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Všem dobrodincům, kteří přispěli finančním darem na krytí výrobních nákladů,
vyjadřujeme srdečné Pán Bůh zaplať.
Prosíme všechny čtenáře našeho časopisu, aby jej zapůjčili také svým přátelům a známým
a takto umožnili Neposkvrněné získávat srdce lidí pro Ježíše.

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.
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Detail mozaiky z apsidy
kostela sv. Pavla ve zdi, Řím. Foto:
Lawrence OP

A

slyšel jsem veliký hlas od trůnu: „Hle, příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi
nimi a oni budou jeho lid; on sám, jejich Bůh, bude s nimi a setře jim každou slzu z očí.
A smrti již nebude, ani žalu, ani nářku, ani bolesti už nebude – neboť co bylo, pominulo.“
Ten, který seděl na trůnu, řekl: „Hle, všecko tvořím nové.“ A řekl: „Napiš: Tato slova jsou
věrná a pravá.“
A dodal: „Již se vyplnila. Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec. Tomu, kdo žízní, dám napít
zadarmo z pramene vody živé. Kdo zvítězí, dostane toto vše; já mu budu Bohem a on mi bude
synem. Avšak zbabělci, nevěrní, nečistí, vrahové, cizoložníci, zaklínači, modláři a všichni lháři
najdou svůj úděl v jezeře, kde hoří oheň a síra. To je ta druhá smrt.“
z knihy Zjevení sv. apoštola Jana (Zj 21,3-8)

„Nejvyšší, slavný Bože,
osviť temnoty mého srdce
a dej mi, Pane, pravou víru,
pevnou naději
a dokonalou lásku,
moudrost a poznání,
abych splnil
tvůj svatý a pravý příkaz.“
sv. František z Assisi

Foto: minorite.cz

Řád minoritů přijímá nové kandidáty
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