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Slovem Božím je Panna obtěžkána.
Cestou putuje, bude přivítána?

sv. Jan od Kříže
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Úmysly modliteb Rytířstva Neposkvrněné 

Prosinec – Aby díky rozjímání o tajemství Božího Vtělení v nás rostla 
touha po připodobnění se Kristu a po lásce k bližním podle měřítek 
evangelia.
Leden – Aby chudý příchod Ježíše mezi lidi nás vedl k pokoře 
a jednoduchosti, s níž budeme schopni přijímat bližní, které potkáme 
na své životní cestě.
Únor – Abychom se od Neposkvrněné učili zachovávat si vnitřní 
chudobu, která nám pomůže vnímat Boží znamení a uschopní nás 
přijímat všechny Boží milosti.

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 pro-
buzení a největšímu vzrůstu Tvé slávy v tolika zbloudilých a lhostejných duších a tímto způ-
sobem 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.

První strana obálky: vitráž Zvěstování, Cathedral of our Lady of the Angels, Los Angeles. Foto: Slices of Light | flickr.com

„Nepokojné je lidské srdce, dokud nespočine v tobě, Bože,“ vyznává svatý 
Augustin po dlouhém bezvýsledném hledání štěstí mimo Boha. Totéž cítíme 
všichni z vlastní zkušenosti: nic konečného nám tedy nemůže postačit. Proto 
může být naším cílem jedině Bůh. Chceme poznat, zamilovat si a mít Boha, sjed-
notit se s ním a jakýmsi způsobem se v něho proměňovat, zbožšťovat se.

Sv. Maxmilián M. Kolbe



Zdrávas, příčino naší obnovy, 
skrze niž se v nás obraz Boží, zohavený hříchem, vrací k původní kráse;  
tvým příchodem lidstvo odhazuje závoj hříchu a obléká se v roucho slávy. 
Sténajíc pod starou kletbou vyhnané lidstvo toužilo po osvoboditeli  
a ruce spínalo k nebi; míjelo století za stoletím, pokolení za pokolením  
a všichni po tobě volali:
Ó jitřenko, jasem svým zastiňující veškeré hvězdy,  
zářící v paprscích slunce, jež z tebe co nevidět vyjde,  
ukaž se již na kraji nebes, zasvitni světu a vydej nám slunce,  
jež rozptýlí temnoty bludu a viny. 
Kéž již z tebe vzejde světlo a zaplaší temnoty hříchu, pokrývající zemi  
od té chvíle, kdy nám v ráji zapadlo slunce Lásky a věčné Moudrosti.  
Konečně jsi přišla na svět, skrze tebe je člověk vyrván záhubě  
a vrací se k dřívějším sídlům; setřásl otrocká pouta  
a sám jimi spoutal svého zotročitele a svůdce. 
Předobrazovalo tě Gedeonovo rouno, záruka vítězství;  
jak rosa na rouno sestoupil na tebe vítězný Vládce,  
jenž přemohl smrt, vinu i ďábla;  
tvé neposkvrněné početí bylo radostnou zvěstí tohoto vítězství. 
Ó holubice, nesoucí lidstvu záruku míru a svobodu těm,  
kteří strádali v žaláři, ty, která jsi skončila hrůzu potopy;  
uklidni přívaly duše zmítané vášní  
a doveď mě k tomu,  
jehož jsi zrodila světu.

(z řecké liturgie)

text ze sbírky: Mariánské modlitby, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2006
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Milí Rytíři Neposkvrněné
Srdečně Vás pozdra-

vuji a jsem rád, že 
se opět po více než 
dvou měsících může-
me setkat na stránkách 
našeho časopisu.

Pokračujeme v úva-
hách nad identitou rytí-
ře Neposkvrněné, kým 
máme být, oč máme 

usilovat. Jak jsme si řekli minule, konečným 
cílem MI je co největší sláva Boží. Znovu 
si je třeba připomenout, že Bůh je nejvyšší 
a celé dobro, nejvyšší moudrost, spravedl-
nost i krása, původce všeho bytí, plnost života. 
Slova nejsou s to vyjádřit skutečnost, kterou je 
Bůh a zcela přirozeně si zaslouží chválu. Je-li 
Bůh takový, potom minout se s ním by zname-
nalo minout se s jediným naším životním štěs-
tím – život nenaplnit, smysl bytí nenajít, trvalé 
radosti nedosáhnout.

Z biblických dějin víme, že první lidé žili 
v Boží blízkosti, mohli bychom říci, že pili pl-
nými doušky ze zdroje života, štěstí a dobra. 
Ďáblovou závistí však byli oklamáni, a místo 
aby hledali štěstí a naplnění života u svého 
Stvořitele, začali mu nedůvěřovat a začali si své 
štěstí hledat po svém mimo Boha. Velice brzy 
však poznali, že svým odvrácením se od Boha 
ztratili vnitřní harmonii, začali se propadat 
do temnoty zlých skutků, dopadlo na ně pro-
kletí smrti a jejich touha 
po trvalém štěstí zůstala 
nenaplněná.

Avšak Bůh nepone-
chal člověka v temnotě 
jeho hříchů. Ježíš, Boží 
Syn, přijetím lidské-
ho těla a svým naroze-
ním se v Betlémě vstou-
pil do dějin lidí. Svým 
křížem pak vstoupil 
do temnoty našeho nitra 
a za cenu své vlastní krve 
nás vykoupil. Jeho láska 
k nám se nezastavila ani 
před smrtí, ale zvítězila 
nad ní zmrtvýchvstáním.

Nyní volá každého z nás: „Pojď za mnou!“ 
Ujišťuje nás, že kdo jde za ním, nebude chodit 
v temnotě, ale bude mít světlo věčného života 
(srov. Mk 1,17; Jan 8,12). Tady se dostáváme 
ke klíčovému rozhodnutí našeho života. Každý 
z nás musí učinit rozhodnutí, zda se přimkne 
k Ježíši, naváže s ním osobní vztah a nechá se 
jím jako jeho učedník vést, anebo zda nebude 
dbát jeho výzvy a půjde si vlastní cestou. První 
volba nám již dnes otevírá cestu ke štěstí věč-
ného života, ta druhá nás ponechává v neu-
těšené materiální dočasnosti, jejíž koncem je 
neutěšená věčnost – zavržení.

Bůh si však nepřeje, abychom šli do věčné-
ho zavržení, ale abychom se odvrátili od své 
zlé cesty, vrátili se zpět k Bohu a měli od něho 
plnost života. 

V MI říkáme, že blízkým cílem Rytířstva je 
„usilovat o obrácení hříšníků ...“. Je tím mí-
něno právě ono rozhodnutí se pro Boha, roz-
hodnutí navázat s ním vztah přátelství, úcty 
a lásky, rozhodnutí opustit cesty svévole a na-
vrátit se ke spravedlnosti, kdy se učíme rozlišo-
vat dobro od zla podle Božích norem. 

Tím, že dovolíme Bohu, aby nás vedl, bude 
v nás růst „nový“ člověk naplněný Božím 
řádem, z něhož pramení pokoj a radost, avšak 
„starý“ člověk v nás bude muset odumírat, 
což bývá bolestný proces. Zde se nesmíme 
zaleknout, ale spíše s důvěrou hledět do bu-
doucna. Svatý Petr nás povzbuzuje, abychom 

„Podstata každé věci je dána cílem, pro 
který existuje, proto i k poznání charakteru MI je nezbytné sta-
novit si její cíl. Ten je dvojí: konečný a blízký.
Konečným cílem každého stvoření je vnější oslava Boží (...). 
Proto konečným cílem MI je oslava Boží, a to nejen větší, nýbrž 
ta největší možná z naší strany. (...)
Blízkým cílem je potom to, k čemu se přímo směřuje a co slou-
ží jako prostředek k dosažení konečného cíle. (...) MI považuje 
za svůj blízký cíl snahu o obrácení nevěřících, zvláště těch ne-
šťastníků, kteří zaslepeni pozdvihují zločinnou ruku přímo proti 
svému nejlepšímu Otci, tzn. zednářů; a to vše v péči a prostřed-
nictvím Neposkvrněné Marie Panny. (...)“

M. M. Kolbe, spisy 882
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Milí Rytíři Neposkvrněné neochabovali: „I když vás musí trápit teď ještě 
na krátký čas všelijaké zkoušky (...) za to bu-
dete jásat v nevýslovné a zářivé radosti, až do-
sáhnete cíle své víry, totiž spásy duše“ (srov. 
1 Petr 1,3-9).

Na pomoc je nám dána také úchvatná Maria, 
kterou si Bůh vyvolil a připravil k mimořád-
nému poslání. Ona, Boží milostí uchráněna 
jakékoliv poskvrny hříchu, zcela uvěřila Bohu, 
a to tak dokonale, že se stala Matkou Božího 
Syna. Od ní se teď učíme důvěře v Boha a jí 
svěřujeme proces našeho obrácení.

Usilovat o obrácení hříšníků také znamená 
pomoci druhým k nalezení Boha, podělit se 
s nimi o dar, který nám Bůh v Ježíši dal. Vždyť 
je-li Bůh tak žádoucí dobro a v Ježíši nám ote-
vřel k němu cestu, potom nepodělit se o něho 
s druhými by bylo projevem velkého egoismu 
a lhostejnosti a prozrazovalo by to, že „nový“ 
člověk se v nás ještě moc nerozvinul. Ježíš 
mluví o lidech bez víry jako o zatoulaných ov-
cích bez pastýře, které jsou vydány všanc dra-
vým vlkům. On sám – dobrý pastýř – je hledá, 
ale zároveň posílá všechny své učedníky, aby je 

hledali spolu s ním, aby i ti zatoulaní byli nako-
nec zachráněni.

Avšak jsou i takoví, kteří se vůči Boží lásce 
zcela zatvrdili. Nechtějí odumírat „starému“ 
člověku a nechtějí podřídit svůj život Boží vládě. 
Dokonce někteří dělají všechno možné, aby ty, 
kteří by chtěli za Bohem jít, od jejich rozhodnu-
tí odvrátili. Sv. Maxmilián o nich říká, že „za-
slepeni pozdvihují zločinnou ruku přímo proti 
svému nejlepšímu Otci“ a vyjmenovává zvlášť 
svobodné zednáře. I tyto lidi Bůh hledá, aby je 
zachránil. V Rytířstvu chceme na ně zvlášť pa-
matovat, a to jednak proto, aby se i oni zachrá-
nili, a také proto, aby přestali šířit zlo, jež je dů-
sledkem života bez Božího řádu.

Maria – Neposkvrněná, pokorná služebnice 
Páně, je naší nejlepší průvodkyní na cestě na-
šeho vlastního obrácení i v úsilí o obrácení ji-
ných. Bůh si ji vyvolil za Matku Spasitele a také 
ji dal za Matku nám všem. Jí se svěřujeme, aby 
nás naučila milovat Boha tak dokonale, jak ho 
miluje ona. To je naše rytířská cesta k Bohu.

br. Bohdan Heczko OFMConv,  
provinční asistent pro MI

Zprávy z dění v MI

Milí rytíři a rytířky Neposkvrněné,

konec roku je časem, kdy máme přirozenou 
potřebu ohlédnout se za uplynulým časem, 

abychom zvážili, co se podařilo a nad čím je 
zapotřebí ještě zapracovat. Právě uvědomění 
si a reflexe již prožité zkušenosti nám může 
být zdrojem poučení a naděje pro nadcháze-
jící rok.

Stejně tak i my, v Národním centru Rytířstva 
Neposkvrněné a v redakci časopisu Immaculata 
svůj pohled obracíme zpět, abychom prozkou-
mali naše celoroční snažení a úsilí. Chceme 
především zvážit, nakolik se nám podařilo do-
sáhnout cílů, o které jsme usilovali, a nakolik 
se tyto ukázaly být reálnými při naplňování po-
slání Rytířstva Neposkvrněné.

Jak z předchozích čísel časopisu víte, stano-
vili jsme si konkrétní cíle, kterými bychom se 
chtěli spolu s Vámi přiblížit k hlavní myšlence 
Rytířstva, kterým je bezvýhradné se svěření 

do rukou Matky Boží, aby nás použila k usku-
tečnění Božích plánů. 

Šlo nám především o to: (1) rozjet formač-
ního program pro rytíře Neposkvrněné, (2) 
podporovat vznik aktivních skupinek Ml, (3) 
navázání spolupráce s kněžími, kteří by se stali 
duchovními pastýři našich skupinek.

Ad 1. Zahájení formačního programu jsme 
považovali za zvláště důležité. Ukazuje se, že 
všichni potřebujeme proniknout do hloub-
ky toho, co znamená být rytířem a rytířkou 
Neposkvrněné v dnešní době. Přesto, že se 
jedná o běh na dlouhou trať, první krůčky jsme 
již uskutečnili. V letošním roce se nám s po-
mocí Boží podařilo zrealizovat dvě víkendová 
setkání, která byla zaměřena na hlubší porozu-
mění identity rytíře Neposkvrněné. Zatím jsme 
Vás neinformovali o tom posledním, které pro-
běhlo koncem října. Setkání bylo výjimečné 
také tím, že za námi přijel z Polska otec Jacek 
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Pędziwiatr, který nám přivezl velmi vzácnou 
relikvii. Jednalo se o růženec, který měl s sebou 
svatý Maxmilián M. Kolbe v koncentračním tá-
boře Auschwitz (Osvětim). Tím, že otec Jacek 
pochází z Osvětimi a jeho tatínek měl řadu 
bolestných zkušeností s gestapem i s fungová-
ním nedalekého koncentračního tábora, měla 
jeho přednáška o svatém Maxmiliánovi a jeho 
úctě k Marii zvláštní punc autenticity. Jak 
nám potvrdili účastníci víkendového setkání, 
velmi silně se jich dotklo, když si při společ-
né modlitbě mohli vzít do rukou tento relik-
viář a přiložit vlastní růženec k růženci svaté-
ho Maxmiliána. Víkendová setkání se tak pro 
mnohé stala zdrojem povzbuzení ve víře i po-
sily v jejich osobním rozhodnutí prohlubovat 
své odevzdání, jak to učinil svatý Maxmilián. 
Přesto, že z hlediska celkové formace jsou tato 
setkání kapkou v moři, jsme šťastni, že se nám 
podařilo rozjet víkendová setkání. Doufáme, 
že v následujícím roce Vás budeme moci po-
zvat na další dvě „víkendovky“. 

Ad 2. Dalším cílem, o který dlouhodobě usi-
lujeme, je podpora vzniku nových aktivních 
skupinek členů Rytířstva Neposkvrněné. 

Z Vašich mnohých dopisů bylo zřejmé, že se 
cítíte být osamoceni ve Vašem „rytířském“ po-
slání a uvítali byste společenství dalších rytí-
řů a rytířek, v rámci něhož byste mohli sdílet 
úsilí o naplnění poslání Ml. Přestože vzniklo 
několik nových skupinek, zjišťujeme, že tento 
úkol přesahuje naše možnosti. Abychom ale-
spoň zčásti mohli tuto osamělost duchovní-
ho souputnictví zmírnit, rozhodli jsme se pro 
uskutečnění několika akcí, v rámci nichž vy-
tváříme podmínky pro to, aby se mohli čle-
nové MI setkávat. Předně jsme pokračovali 
v návštěvách existujících skupinek, kam jsme 
dostali pozvání. Díky tomu jsme navštívi-
li místa, jako je Praha, Kunovice, Karolínka, 
Uherský Brod, Uherské Hradiště, Těšetice 
u Olomouce, Těšín, Žernůvka. Jsme si však 
vědomi, že nejsme schopni Vás všechny na-
vštívit a povzbudit ve Vašem poslání. Proto 
jsme letos zvolili i další způsob, jak Vám být 
blíže. V červnu jsme uskutečnili první Národní 
pouť Rytířstva Neposkvrněné v Blatnici pod 
Svatým Antonínkem. Vnímali jsme jako velké 
požehnání, že připutovali poutníci nejenom 
ze Slovácka, ale také z ostatních míst České 

Říjnová víkendová obnova pro MI v Českém Těšíně
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republiky a ze Slovenska. Stejně jako loni jsme 
jeli v červenci na Národní pouť na Velehrad, 
abychom i zde byli nablízku rytířům, kteří 
na tuto pouť připutovali. S mnohými z Vás 
jsme se zde mohli konečně poznat tváří v tvář 
a povzbudit se ve společném poslání. Ještě ten-
týž měsíc jsme se účastnili Katolické charis-
matické konference v Brně. Mnozí z letošních 
rytířů a rytířek byli osloveni právě na této kon-
ferenci. Protože většina našich cest se usku-
tečnila na Moravě, hledali jsme příležitost, jak 
navštívit rytíře v Čechách. Tak jsme se letos 
dostali poprvé na Národní Svatováclavskou 
pouť do Staré Boleslavi. Mnoho nezapome-
nutelných setkání s poutníky nám ukázalo, 
že i ve vzdálenějších místech je mnoho rytířů 
a rytířů čekajících na společenství s ostatními 
členy MI. Tuto záležitost svěřujeme s důvěrou 
do rukou naší Paní a věříme, že nám ukáže, 
kam by měly naše další kroky vést. 

Všechna tato setkání přinesla své plody také 
v tom, že do Rytířstva se hlásí stále noví a noví 
členové. Za poslední rok jich přibylo 92, díky 
čemuž je v české knize rytířstva zapsáno 9 991 
členů. Přestože je nás k knize MI zapsáno po-
měrně hodně, stále je mnoho těch, kteří neměli 
možnost se potkat s ostatními rytíři. Osobně se 
nám jeví jako nejlepší příležitost, jak překonat 
osamělost ve Vašem „rytířském“ poslání, účast 
na již vzpomínaných duchovních cvičeních. Ta 
nejenom že osamělým srdcím dávají možnost 
zakusit společenství, ale jsou také zároveň od-
razovým můstkem ke vzniku nových skupinek. 

Ad 3. Množství členů v Rytířstvu Neposkvrněné 
je spojeno také s potřebou dobrých duchovních 
pastýřů, kteří by bděli nad našimi společenství-
mi. Jak všichni víte, kněží je velmi málo. Přesto 
však můžeme říci, že Vaše modlitby a často i Vaše 
osobní snaha přispěly k navázání spoluprá-
ce s dalšími kněžími. Věříme, že postupně na-
jdeme více kněží, kteří by se věnovali programu 
Rytířstva. 

Děkujeme Pánu Bohu, že nás provázel tímto 
rokem, že nám dodával odhodlání jít dále 
a nevzdávat se navzdory těžkým okamžikům 
i našim nedokonalostem. Na tomto místě by-
chom chtěli poděkovat také každému z Vás, 
kteří jste nám věnovali své modlitby. Nesmírně 
si jich vážíme a děkujeme za ně. Nakonec 
chceme poděkovat naší Paní, jejíž až hmata-
telnou přítomnost jsme pociťovali po celý rok. 
Do jejíž ochrany svěřujeme všechny rytíře a ry-
tířky a celé své snažení. 

Mnoho Božího požehnání a ochrany Matky 
Boží přeje

Jitka Navrátilová, koordinátorka MI 

P. Jacek Pędziwiatr, asistent pro MI za diecézi 
Bielsko-Biala, s relikviářem obsahujícím růženec 
sv. Maxmiliána

Účastníci duchovní obnovy s růžencem 
sv. Maxmiliána 
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Dobrý den, drazí bratři 
a sestry,

V Krédu, kterým každou 
neděli vyznáváme svoji víru, 
prohlašujeme: „Vyznávám je- 
den křest na odpuštění hří-
chů.“ Je to jediná výslov-
ná zmínka nějaké svátosti 
v celém Krédu. Křest je vskut-
ku „branou“ víry a křesťan-
ského života. Zmrtvýchvstalý 
Ježíš zanechal apoštolům 
tento odkaz: „Jděte do celého 
světa a hlásejte evangelium 
všemu tvorstvu! Kdo uvěří 
a dá se pokřtít, bude spasen“ 

(Mk 16,15-16). Posláním 
církve je evangelizovat a od-
pouštět hříchy skrze svátost 
křtu. Vraťme se však ke slo-
vům Kréda. Vyjádření lze roz-
dělit na tři části: „vyznávám“, 
„jeden křest“, „na odpuštění 
hříchů“.

1. „Vyznávám“. Co to zna-
mená? Je to obřadní výraz 
podtrhující důležitost před-
mětu, tedy křtu. Vyslovením 
těchto slov totiž stvrzuje-
me svoji pravou identitu Bo- 
žích dětí. Křest je v určitém  
smyslu průkazem totožnosti 

křesťana, jeho narození, jeho 
zrození v církvi. Vy všich-
ni znáte datum svého naro-
zení a slavíte narozeniny, že? 
Všichni slavíme narozeni-
ny. Položím vám jednu otáz-
ku, kterou jsem už jednou 
kladl, ale učiním tak znovu: 
Kdo z vás si pamatuje datum 
svého křtu? Ať zvedne ruku… 
Je vás málo (biskupů se ne-
ptám, abych je neuvedl do úz-
kých…). Učiňme však jedno. 
Dnes, až se vrátíte domů, zjis-
těte si den svého křtu, hle-
dejte, protože jsou to druhé 

Katecheze Svatého otce na gen. audienci

nám. sv. Petra, 13. 11. 2013
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jeden křest na odpuštění hříchů
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narozeniny. První narozeni-
ny se týkají narození k živo-
tu a druhé narození v církvi. 
Uděláte to? Je to domácí úkol: 
zjistit den, kdy jsem se narodil 
v církvi, a děkovat Pánu za to, 
že nám v den křtu otevřel 
bránu své církve. Ke křtu se 
zároveň váže naše víra v od-
puštění hříchů. Svátost poká-
ní či zpovědi je totiž jakýmsi 
„druhým křtem“, odkazu-
je vždycky k tomu prvnímu, 
aby jej upevnila a obnovila. 
V tomto smyslu je den našeho 
křtu počátkem cesty, krásné 
cesty k Bohu, která trvá celý 
život. Je to cesta obrácení, 
která je neustále podporová-
na svátostí pokání. Pomyslete 
na to, že když se jdeme vyzpo-
vídat ze svých slabostí a hří-
chů, přicházíme prosit Ježíše 
o odpuštění, ale také tímto od-
puštěním obnovujeme křest. 
A to je krásné. Každá zpověď 
je v určitém smyslu slave-
ním křtu. Zpověď proto není 
pobyt v mučírně, nýbrž slav-
nost. Zpověď je pro pokřtě-
né! Slouží k očistě bělostného 
šatu naší křesťanské důstoj-
nosti!

2. Druhý prvek: „jeden 
křest“. Tento výraz odkazu-
je ke slovům sv. Pavla: „Jeden 
Pán, jedna víra, jeden křest“ 
(Ef 4,5). Slovo „křest“ zna-
mená (v řečtině) doslova „po-
noření“, a tato svátost je sku-
tečně pravým duchovním 
ponořením do Kristovy smrti, 
z níž povstáváme spolu s Ním 
jako nové stvoření (srov. Řím 
6,4). Je to obrozující a osvěcu-
jící obmytí. Obrození, protože 
uskutečňuje narození z vody 
a z Ducha, bez něhož nikdo ne-
může vejít do nebeského krá-
lovství (srov. Jan 3,5). 

O s v í - 
cení, pro-
tože ve křtu je  
člověk naplněn 
Kristovou milos-
tí, „pravým, světlem, 
které osvěcuje každého 
člověka“ (Jan 1,9) a zahání 
temnotu hříchu. Proto se při 
obřadu křtu rodičům dává za-
pálená svíce naznačující toto 
osvícení. Křest nás zevnitř 
osvěcuje Ježíšovým světlem. 
Mocí tohoto daru je pokřtě-
ný povolán k tomu, aby se 
sám stal „světlem“ – světlem 
víry, které obdržel – pro bra-
try, zvláště pro ty, kteří jsou 
v temnotách a nevidí na ho-
rizontu svého života záblesky 
světla.

Můžeme se ptát: je pro mne 
křest událost minulosti, izo-
lovaná na určité datum, které 
vy si dnes zjistíte, anebo 
živou skutečností, která se 
v každé chvíli týká mojí pří-
tomnosti? Cítíš se silným 
silou, kterou ti Kristus dává 
svojí smrtí a svým vzkříše-
ním? Anebo se cítíš skles-
lým a bez síly? Křest dává 
sílu a světlo. Cítíš se osví-
cen světlem, které přichází 
od Krista? Jsi mužem, ženou 
světla? Anebo člověkem po-
strádajícím Ježíšovo světlo? 
Je třeba přijmout milost křtu, 
který je darem, a stát se svět-
lem pro všechny.

3. Nakonec krátký nástin 
třetího prvku: „na odpuštění 
hříchů“. Ve svátosti křtu jsou 
odpuštěny všechny hříchy, pr-
votní hřích a všechny osobní 
hříchy, jakož i všechny tresty 

za hřích. 
Křtem se 

otevírá brána 
k účinné novos-

ti života, který není tísněn 
tíží negativní minulosti, ale 
okouší již krásu a dobro-
tu nebeského království. Jde 
o mocný zásah Božího milo-
srdenství do našeho života 
pro naši spásu. Tento spáso-
nosný zásah neodnímá naší 
lidské přirozenosti její sla- 
bost – všichni jsme slabí 
a všichni jsme hříšníci – a ne-
snímá z nás odpovědnost 
za prosbu o odpuštění, kdy-
koli pochybíme. Nemohu se 
dát pokřtít víckrát, ale mohu 
se zpovídat a tak obnovit mi-
lost křtu. A je to, jako bych 
přijal druhý křest. Pán Ježíš 
je tolik dobrý a nikdy neo-
chabuje v odpouštění. I když 
se brána křtu, kterou nám 
do církve otevřel, trochu při-
vře kvůli našim slabostem 
a hříchům, zpověď ji znovu 
otevře, protože je jakýmsi 
druhým křtem, který nám 
odpouští všechno a osvěcu-
je nás, abychom pokračovali 
v Pánově světle. Pokračujme 
tedy v radosti, protože život 
je třeba žít s radostí Ježíše 
Krista, a ta je Pánovou mi-
lostí.

Přeložil Milan Glaser, česká sekce 
Vatikánského rozhlasu

Pomyslete na to, že když se jdeme vyzpovídat 
ze svých slabostí a hříchů, přicházíme 
prosit Ježíše o odpuštění, ale také tímto 

odpuštěním obnovujeme křest. A to je 
krásné. Každá zpověď je v určitém 

smyslu slavením křtu. Zpověď 
proto není pobyt v mučírně, 

nýbrž slavnost.
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Edita Steinová, řeholním jménem 
sestra Terezie Benedikta od Kříže patří 
k nejvýznamnějším postavám nejenom 
dějin církve, ale také naší doby. 
Svým životem a také svou smrtí nám 
zanechala velký odkaz člověka – ženy, 
pro kterou je nadevše hledání pravdy, 
která ji přivedla ke hledání Boha, 
jemuž se zcela odevzdala jak ve svém 
životě, tak ve své hrdinské smrti 
v koncentračním táboře v Auschwitz- 
-Birkenau v Osvětimi v roce 1942. Svatý 
otec Jan Pavel II. ji v roce 1992 prohlásil 
za svatou. Níže uvedený text vychází 
z jejího díla Vánoční tajemství (2013), 
ve kterém vysvětluje podstatu Vánoc 
a jejich význam pro naše vykoupení. 

Vánoční čas v sobě nese neopakovatelnou 
atmosféru, která má schopnost svým ta-

juplným způsobem zasáhnout srdce snad  
každého z nás. Čím to je, že lidé dokážou více 
než kdy jindy právě na Vánoce odpouštět, na-
cházet v srdci pokoj či dát nějaký peníz těm, 
kteří strádají? Je to snad tím, že ze všech ob-
chodů zní koledy a obchodníci nás pod růz-
nými záminkami zvou k nákupu dárečků pro 
naše blízké? Pokud bychom krásu vánočního 
poselství odvozovali pouze od vnějších pro-
jevů, které svou přemírou působí spíše vtíra-
vě než příjemně, pak by duch Vánoc rozséval 

spíše prázdnotu, nepokoj a shon. Tajemství 
a poselství Vánoc má moc působit obdivu-
hodným způsobem právě proto, že nevychází 
z hmotné podstaty, ale odkazuje k těm nejhlub-
ším duchovním tajemstvím Boží Lásky, která 
se tak podivuhodně projevila na nás na lidech.

Sestra Terezie Benedikta od Kříže, již znají 
mnozí pod jménem Edita Steinová, poodhr-
nuje závoj tohoto vánočního tajemství a dává 
nám nahlédnout do jeho hloubky. Vydejme se 
proto i my v jejích šlépějích a snažme se ales-
poň trochu porozumět tomu, čím Vánoce jsou 
a v čem spočívá jejich velikost a krása. 

Vánoce jsou spojeny s tajemstvím Vtělení. 
Bůh, nejvyšší dobro a láska, nám posílá svého 
jediného Syna. Stvořitel lidského rodu nám na-
bízí své božství, zatímco sám přijímá lidské tělo. 
Bůh se stává synem člověka, aby se lidé mohli 
stát Božími dětmi. Jen stěží lidským rozumem 
můžeme pochopit velikost a lásku toho, který 
se nám daruje a nabízí nám podíl na Božím 
království. Přestože se lidé od Boha odvrátili, 
nabízí jim to nejcennější, co má, aby je získal 
zpět a nabídl jim účast na životě věčném. 

V této kráse a dobrotě Boží Edita odhaluje hlu-
bokou pravdu o tom, že tajemství Vtělení velmi 
úzce souvisí s tajemstvím zla. Vždyť i Betlémská 
hvězda je hvězdou temné noci. Jasně prozářila 
temnotu, aby oznámila, že Bůh je s námi a bez-
pečně vede k sobě ty, kteří jej s opravdovostí 
srdce hledají. Syn věčného Otce sestoupil ze slávy 

Vánoční tajemství  
v inspiraci Edity Steinové
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mnebe, neboť tajemství zla zahalilo zemi do noci. 
Temnota pokryla zemi a on přišel jako světlo, 
které „svítí v temnotě a temnota ho nepohlti-
la“. Těm, kteří ho přijali, přinesl světlo a pokoj; 
pokoj s Otcem v nebi, pokoj se všemi, kteří jsou 
stejně jako oni dětmi světla a dětmi nebeské-
ho Otce a hluboký vnitřní pokoj srdce; ovšem ne 
pokoj s dětmi temnoty. Jim Kníže pokoje nepři-
náší pokoj, nýbrž meč. Přestože Edita zdůraz-
ňuje pokoj, který přichází s tajemstvím Vtělení, 
nenahlíží na Ježíška v jesličkách v nějakém sen-
timentálním rozpoložení, ale velmi realisticky 
poukazuje na propojení s tajemstvím zla. Proti 
světlu, které sestoupilo z nebe, vystupuje noc hří-
chu o to černěji a hrozivěji. Dítě v jesličkách nata-
huje ručky a jeho úsměv už jako by chtěl říci to, co 
později vysloví ústa muže: „Pojďte ke mně, všich-
ni, kdo se lopotíte a jste obtíženi.“ Tato výzva 
se vztahuje ke každému z nás zcela osobním 
způsobem. Staví nás před rozhodnutí, zda pů-
jdeme za ním a budeme jej následovat v tajem-
ství Vtělení, či jej odmítneme a vydáme se ces-
tou zla. Ježíš ve své výzvě „pojď za mnou“ nás 
staví před rozhodnutí mezi světlem 
a temnotou. Vložíme-li své ruce 
do dlaní Božského Dítěte a řek-
neme-li své „Ano“ na jeho „pojď 
za mnou“, pak jsme jeho a je volná 
cesta, aby jeho božský život mohl 
přejít na nás. Tímto rozhodnutím 
pro následování Krista v našich 
životech máme účast na uskutečnění Božího 
Vtělení. Každý, kdo náleží Pánu, nese jeho ne-
beské království skrytě v sobě. Nebylo mu odňato 
jeho pozemské břemeno, dokonce mu bylo mnohé 
další naloženo; avšak to, co nesl v sobě, byla síla, 
jež dávala křídla, činila jho mírným a břímě leh-
kým. Tak je tomu dnes s každým Božím dítětem. 
Božský život, který byl v duši zapálen, je světlem, 
které přišlo do temnoty, je zázrakem svaté noci. 

Následovat tajemství Vtělení znamená tedy 
zcela se vydat Bohu se vším, čím jsme a co máme. 
Toužit po tom, být s ním, spočinout u něj a v něm. 
Jedině to může náš život proměňovat a navracet 
zpět k původci života, od kterého jsme se vzdá-
lili. Tajemství Vtělení nás tak uvádí do společen-
ství Lásky s Bohem. Edita hovoří o tom, že být 
s Bohem je to nejdůležitější. Je-li Bůh v nás a je-li 
Bůh láska, pak nemůžeme, než milovat své bratry. 
Skrze společenství lásky s Bohem tak zakoušíme 

i společenství lásky s ostatními bratry a sestrami. 
V tomto ohledu každému z nás bylo dáno povo-
lání lásky vůči našim bližním, ale nejenom k těm, 
se kterými jsme spřízněni, ale také těm, kteří jsou 
od Boha vzdáleni. Tak jako Kristus přišel kvůli 
hříšníkům a ne kvůli spravedlivým, tak i my, pokud 
v nás Kristova láska žije, potom jednáme jako On 
a jdeme za ztracenými ovcemi. Láska Boží tak 
není nám dána pouze jako dar, který má být vyu-
žit jen k našemu prospěchu a růstu, ale Boží láska 
má skrze nás působit i na jiné. Kristus přišel, aby 
pro Otce získal zpět ztracené lidstvo; a ten, kdo 
miluje jeho láskou, chce lidi pro Boha, ne pro sebe. 

Vánoce skrývající v sobě tajemství lásky i bo-
lesti je pro každého z nás výzvou, abychom 
proměněni Boží láskou měli odvahu přijmout 
do svého života Ježíše a odvahu jej nabíd-
nout i těm, které nám Bůh poslal do cesty. 
Vždyť právě na Vánoce je vedle těch, kteří přijali 
do svého srdce pokoj, vzrůstající počet těch, kteří 
zažívají velkou osamělost a beznaděj. Zvláště 
v posledních letech k nám zaznívají smutné 
zprávy o tom, kolik lidí si sáhlo na život v průbě-

hu vánočních svátků. Není vůbec překvapivé, že 
pro lidi, kteří nerozumějí tomu, co významného 
se událo v Betlémě, a nevidí v tom spásonosné 
důsledky pro svůj život, zažívají opak toho, co 
tajemství Vánoc s sebou přináší. Místo rados-
ti bolest, místo naděje beznaděj, místo spasení 
zatracení. Je zde tedy velký úkol a výzva pro kaž-
dého z nás. Staňme se živým Betlémem, ve kte-
rém se narodí Boží syn! Radostné světlo z tohoto 
Božího přebývání přinášejme i ostatním, aby 
Boží láska našla svůj příbytek i u nich. Vánoční 
tajemství tak nechť ať prozáří naši duši i tělo, 
abychom i my v jednotě s narozeným Kristem 
mohli být světlem, které prozařuje temnotu noci 
a je nadějí tomuto světu.

Jitka Navrátilová

Použita literatura: Edita Steinová: Vánoční tajemství,  
2. vydání, Kostelní Vydří, KNA 2013. 

Vánoce skrývající v sobě tajemství lásky i bolesti 
jsou pro každého z nás výzvou, abychom 
proměněni Boží láskou měli odvahu přijmout 
do svého života Ježíše a odvahu jej nabídnout 
i těm, které nám Bůh poslal do cesty. 
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Jeden skotský katolický kněz v jednotce měl     
 s sebou dudy. Zahrál tedy na ně latinskou 

koledu „Adeste, fideles“. Vojáci se připojili svým 
zpěvem, který se nesl zasněženou krajinou přes 
zákopy nepřátel do šíře i do dálky. Němci, nad-
šeni touto dojemnou melodií, se ovšem nechtěli 
nechat zahanbit. Jeden z nich měl kytaru, za-
hrál tedy „Stille Nacht, heilige Nacht“ – a desít-
ky hlasů spolubojovníků se připojily ke zpěvu. 
Pak už jedna koleda střídala druhou, anglické si 
kontrovaly s německými. 

Nakonec se stalo něco neuvěřitelného. Vojáci 
na obou stranách vylezli ze zákopů a šli beze 
zbraně proti sobě. Marně důstojníci křičeli, ať 
se vrátí, že je to past. Nepřátelé ve válce teď stáli 
čelem k čelu, podávali si ruce a přáli si pěkné svát-
ky, brzké ukončení války a šťastný návrat domů. 
I důstojníci podlehli tomuto kouzlu a připojili se 
ke svým vojákům. Z válečného proviantu se vy-
táhly zásoby, pojedlo se a popilo. Skotští a ně-
mečtí vojáci se navzájem seznamovali, ukazovali 
si rodinné fotografie a vyprávěli o svých životech. 

Štědrovečerní idylka ale skončila, nastal čas 
vrátit se každý do svého zákopu a znovu se vzá-
jemně zabíjet. Jenže většina vojáků na obou stra-
nách odmítla. Přiznali se, že už nejsou psychic-
ky schopni střílet a házet granáty na někoho, 
s kým si o štědrovečerní noci pěkně povykládali 

a o němž zjistili, že je normální člověk jako oni 
se stejnými starostmi i radostmi, má tak jako 
oni své zaměstnání, manželku a děti, své před-
nosti i slabosti. I někteří důstojníci prožili totéž. 
Výsledkem toho byla žádost o převelení jinam.

Přihlásila se totiž o své právo psychologická 
zákonitost, podle níž se mnohem snadněji bo-
juje na život a na smrt proti anonymnímu nepří-
teli, kterého propaganda vylíčila jako krvežíz-
nivého netvora, fantoma bez srdce. Použít však 
smrtící zbraň proti někomu, koho jsem osobně 
poznal a dokonce se s ním i spřátelil, to už jde 
mnohem hůř, pokud ve mně neodumřel veškerý 
cit a smysl pro lidskost. 

Je příznačné, že tento příběh se odehrál a měl 
takové vyústění o štědrovečerní noci, kdy si celý 
křesťanský svět připomíná narození Spasitele. 
Právě jeho vstup do lidských dějin znamená 
zrušení veškeré ponuré anonymity, která brání 
vidět v člověku člověka! On je vítězem nad od-
lidšťující a člověka degradující anonymitou! 
Tím, že se Boží Syn vtělil a narodil jako člo-
věk, je každý lidský jedinec osloven Bohem, 
který ho volá jménem. Vstupem Božího Syna 
do konkrétní historie přestává být člověk pou-
hým bezvýznamným anonymním kolečkem 
jakési hrůzné mašinerie, nazývané „masou“, 
která je snadno manipulovatelná v rukou ďábla 

Stalo se 
na 

Štědrý 
večer

Bylo to za první světové války ve východní Francii na Štědrý den. V zákopech stáli 
proti sobě Němci a skotská jednotka britské armády. Oficiálně platilo, že boje 
na svátek Narození Páně probíhat nebudou. Jenže nikdo nevěřil, že druhá strana 
slib dodrží. Vojáci v zákopech, Skotové i Němci, byli proto ve střehu.
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i v rukou zločinců. Vtělený Bůh, Bohočlověk mu 
teď ukazuje, že má pro něj obrovskou cenu, zve 
jej k účasti ve svém království. Smrtí na kříži mu 
poodhaluje šokující tajemství své úžasné lásky. 

Tolik Bůh. A co člověk? Jak odpoví na tuto Boží 
lásku? Vojáci v uvedeném příběhu ukázali směr. 
Jestliže Bůh vidí vždycky a všude uprostřed všech 
zmatků a prekérních situací konkrétního člově-
ka, jednotlivce, jemuž podává ne pouze pomoc-
nou ruku, ale dokonce i sama sebe, potom ani 
člověk jako bytost stvořená k Božímu obrazu ne-
může jednat jinak. Šokující Boží láska mění jeho 
srdce, samozřejmě pokud je on sám před ní ne-
zatvrdí. Vánoční poselství o vstupu Boha do lid-
ských dějin s motivací nekonečné a rozumem ne-
pochopitelné lásky, jež neváhala jít až na kříž, je 
zde proto, abychom se právě touto láskou nechali 
proměnit a naplnit tak první stránky Písma sva-
tého, kde se praví, že člověk byl stvořen k Božímu 
obrazu. Bůh miluje člověka, proto i já ho musím 
milovat a snažit se mírnit jeho utrpení, v tom spo-
čívá hlavní princip proměny srdce.

Karol Wojtyla, pozdější papež bl. Jan Pavel II. 
ve svém dramatu „Bratr našeho Boha“ prezen-
tuje rozhovor polského světce a dobrodince chu-
dých Alberta Chmielowského s jedním socialis-
tou, který nadutě odmítá jeho charitativní služby 
žebrákům a bezdomovcům a tvrdí, že jedině re-
voluce, provedená masou proletářů, je schopna 
vytvořit lidštější svět. Z dialogu obou mužů na-
konec vyplývá podstatný rozdíl křesťanství a bez-
božeckých ideologií: Křesťanství staví na kon-
krétním člověku, jednotlivci, ten má pro něho 
prvořadou hodnotu, zatímco komunismus, na-
cismus, osvícenský liberalismus a další -ismy za-
jímá pouze masa, zástup, dav. Kam tato jedno-
stranná orientace na masu, v níž se jedinec ztrácí 
jak zrnko písku v poušti, vede, ukázaly názorně 
genocidy moderních totalit od Francouzské re-
voluce v 18. století až po Maovu „kulturní“ revo-
luci v komunistické Číně 20. století.

Církevní nauka vždycky zdůrazňovala jedin-
ce, konkrétní osobu. Žádný náboženský sys-
tém mimo křesťanství neodděluje striktně hřích 
od hříšníka, zlo od jeho pachatele. Katolická cír-
kev ve smyslu nauky sv. Augustina a sv. Tomáše 
Akvinského pořád učila, že hřích, blud a zlo je 
třeba nenávidět, ale hříšníka milovat, protože 
je to konkrétní člověk, pro něhož přišel na svět 
Spasitel a pro něhož zemřel na Kalvárii. Každý 
člověk bez rozdílu je Bohem pozván, každého 
volá jménem: zdravého i nemocného, dosud ne-
narozeného i dospělého, juniora i seniora, muže 
i ženu. Odepřít druhému toto Boží pozvání je 
hříchem proti lásce k bližnímu. Nezvěstovat 
jiným Krista ze zbabělosti nebo z falešného 
synkretismu ve smyslu „všechna náboženství 
vedou ke spáse“ nebo skrývat svoji víru zname-
ná zatajovat Boží pozvání k věčné hostině těm, 
jimž On účast na ní nabízí. 

Ještě horším hříchem je potom znemožnit toto 
pozvání lidem, kteří se dosud nenarodili. Zločin 
umělého potratu brání těmto nejnevinnějším 
bytostem poznat přirozeným způsobem Krista 
a jeho bezmeznou lásku. Současná propotra-
tová mentalita vychází právě z ignorance faktu, 
že člověk není anonymním kolečkem ve ves-
mírném soukolí, ale bytostí stvořenou k obrazu 
Božímu, kterou sám Všemohoucí volá jménem. 
Propotratová propaganda se snaží světu na-
mluvit, že člověk v matčině lůně je anonymním 
shlukem buněk, dokonce jakýmsi anonymním 
nepřítelem, který brání ženě v udržení životní 
úrovně a v pracovní kariéře. Odstranění anony-
mity, poznání, že děťátko pod srdcem matky je 
konkrétní lidská osoba, představuje proto i tady 
účinnou cestu k likvidaci umělých potratů. 

Takže požehnané a krásné Vánoce! Prožijme 
je s radostným vědomím, že díky příchodu Syna 
Božího na svět nejsme už ztracenou a bezvý-
znamnou kapkou v lidském moři, ale osobou 
s důstojností bytosti stvořené k Božímu obrazu, 
bytosti, kterou On sám volá jménem a zve k ne-
beské hostině.

R. Malý
Záběry z filmu: Šťastné a veselé (2005) 
Režie: Christian Carion
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Svobodní zednáři! Toto téma je 
neustále žhavé a vzbuzuje zájem. 
Nelze se divit. Podstatu zednářství 
tvoří tajné společnosti, lóže. A co 
je tajné, tam začne pracovat lidská 
zvědavost, množí se pravdivé 
i nepravdivé zvěsti. My katolíci 
víme, že svobodné zednářství je 
fenoménem, který vznikl v osvícenství, 
jež se netajilo svojí snahou zlikvidovat 
Katolickou církev. Ponecháme proto 
v tomto našem novém historickém 
seriálu stranou všechny otázky, kdo 
z minulých či současných politiků byl 
nebo je v lóži – a budeme sledovat 
výhradně vztah Církve ke svobodnému 
zednářství, jak je doložen na základě 
písemných dokumentů. To je důležité 
hlavně proto, aby současný katolík 
věděl, jaký postoj má vůči zednářství 
zaujmout, a nepodléhal iluzím. Rytíři 
Neposkvrněné, hlásící se k odkazu 
sv. Maxmiliána Kolbeho, jsou vyzváni 
přímo jím, aby se za obrácení zednářů 
modlili. Tím spíše je prospěšné, aby 
o nich a jejich vztahu k Církvi něco 
věděli. 

Ideový původ svobodného zednářství
Označení „svobodný zednář“ pochází ze 

středověku z anglických slov „Free Mason“, 
což znamená „svobodný kameník“. Tito řeme-
slníci nepodléhající žádné vrchnosti byli svo-
bodnými dělníky, nabízejícími své služby pře-
devším stavitelům gotických katedrál. Každá 
stavba chrámu byla řízena materiálně i ideově 
z hutě, tzn. ze zvláštní dílny, kde se zpracová-
val materiál a kde se také všechno projekto-
valo. Tato huť se anglicky nazývala „lodge“, 
česky „lóže“. 

Tito svobodní kameníci se sdružovali do ná-
boženského bratrstva, jež se identifikovalo 
s lóží. Uvnitř ní se zachovávala přísná disciplí-
na mlčení o pracovních technologiích, k nimž 
brzy přibyla symbolická řeč tajuplných znaků, 
hájících pracovní a výrobní tajemství. Většinou 
se jednalo o obrazce pracovních nástrojů a ob-
lečení: trojúhelníky, kladívka, lžíce, zednic-
ké zástěry apod. Členové lóže se považovali 
za něco exkluzivního, výjimečného, postupně 
se vyvinuly i rituály přijímání do lóže a postup-
ného seznamování s jejím tajemstvím.

Světská i náboženská symbolika lóží se tak vy-
víjela v utajení a bez kontroly Církve i veřejnos-
ti, proto nebyla uchráněna před pronikáním 

Katolická církev 
Zednářská lóže The United Grand 
Lodge of England v Londýně
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věroučných bludů. Velmi brzy do lóží pronikly 
gnostické hereze. „Gnóze“ je starořecké slovo 
a znamená „poznání“. Nejde však o přiroze-
né poznání lidským rozumem, ale o mystické, 
nadpřirozené poznání skrytých pravd a tajem-
ství, k němuž mohou dospět pouze mimořád-
ně osvícení lidé. Zcela logicky tedy gnostické 
hereze maximálně přitahovaly členy lóží, kteří 
se považovali díky svému stavitelskému a ka-
menickému umění a symbolice, jíž rozuměli 
pouze oni, za nadřazené zbytku obyvatelstva. 

Gnosticismus ohrožoval Církev již ve sta-
rověku a stál u počátků většiny bludařských 
sekt a hnutí ve středověku. V průběhu 17. sto-
letí zakořenilo u většiny evropských zednář-
ských lóží tzv. rosenkruciánství, které je ty-
picky gnostickou herezí. Německý spisovatel 
Johann Andrea z Adelsbergu, opírající se o pů-

vodní středověkou legendu, vytvořil literární 
a mytickou postavu Chrétiena Rosenkreuze. 
Jeho příjmení znamená „růže a kříž“. Kříž 
ale není symbolem vykoupení v křesťanském 
slova smyslu, nýbrž lidské námahy a utrpení, 
jež souvisí s vývojem člověka, který symbo-
lizuje růže. Zjednodušeně řečeno člověk žije 
na tomto světě ve stavu utrpení, z něhož se 
může osvobodit pouze tím, že pozná svůj vlast-
ní vývoj, související s vývojem (evolucí) celé 
přírody. Toto poznání je dáno pouze několi-
ka zasvěcencům, kteří mají schopnost přesáh-
nout sebe sama a proniknout do tajemných sfér 
přírody, jež v sobě skrývá Boha. Rosenkruciáni 
nevěří v transcendentního Boha, stojícího nad 
světem a vesmírem, ale v panteistického Boha 
uvnitř přírody, Bůh a příroda jsou pro ně jedno 
a totéž. 

Cesta k „vyššímu poznání“ vede podle rosen-
kruciánů skrze magické rituály, které převzali 
z orientálních náboženství: z perského zoro-
asterismu, starořeckého pythagoreismu, hin-
duismu, buddhismu, egyptského kultu boha 
podsvětí Osirida a z židovské kabbaly (nauka 
o „skrytém“ poznání a okultismu). 

Kromě gnostického a okultního rosenkru-
ciánství pronikl také do lóží filozofický směr 

raně osvícenského deismu: Bůh sice stvořil 
svět i člověka, ale o jejich další existenci se ne-
stará a nechává všechno, aby se řídilo svými 
vlastními zákony. Osvícenský filozof Voltaire 
v 18. století to formuloval tak, že Bůh je jako 
hodinář, jenž sestavil hodinový stroj – a potom 
si ho již nevšímá, neboť on běží sám od sebe. 
V lóžích se ujal pro takto deisticky chápané-
ho Boha termín „Velký architekt vesmíru“. 
V tomto systému nemělo žádné místo Boží 
vtělení a vykoupení, neboť jestliže Bůh člověka 
pouze stvořil a dál se o něho nestará, tak ani 
Ježíš Kristus nebyl Bohem, nýbrž jenom vel-
kým mudrcem a filozofem.

Tento osvícenský deismus nebyl v rozporu 
s okultním rosenkruciánstvím, oba směry se 
naopak v lóžích perfektně doplňovaly. Velký 
architekt vesmíru mohl bez problémů svět 

a vesmír stvořit a potom se v přírodě „rozpus-
tit“. Deismus nevylučoval víru v různé duchy, 
s nimiž člověk může komunikovat za pomo-
ci magie a tím dosáhnout „vyššího poznání 
a štěstí“.

První konstituce zednářství a reakce 
Církve

Klíčovým letopočtem pro svobodné zednář-
ství je rok 1717, kdy v jedné londýnské hos-
podě se sešli zástupci rosenkruciánských 
a deistických lóží, aby uzavřeli „jednotu“. 
Presbyteriánský pastor James Anderson sepsal 
poté r. 1723 první konstituci „Lóže svobod-
ných zednářů“. 

V této konstituci se píše: „Řád svobodných 
zednářů byl ustanoven k zušlechtění člověka: 
milováníhodného člověka, vzorného občana 
a dobrého poddaného, nezlomného ve svých 
slibech, věrného ctitele Boha přátelství, spíše 
přítele ctnosti než odměny…“ 

S tím by bylo možno i z katolického hle-
diska celkem souhlasit. Přesto však o pou-
hých 15 let později r. 1738 papež Klement 
XII. v bule „In Eminenti“ píše tato silná slova: 
„Ustanovujeme a nařizujeme odsoudit 
a zakázat sdružení, shromáždění, sjezdy, 

a svobodné zednářství (1)
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konvence či jiné, které obsahují termín ,svobo-
dozednářský‘ “. Dále papež přikazuje věřícím 
„neudržovat žádné styky s takovými sdruže-
ními pod trestem exkomunikace, která bude 
naložena na bedra všech, kdo neuposlechnou 
toto naše nařízení…“

Další papež Benedikt XIV. r. 1751 v bule 
„Providas“ označuje svobodné zednářství jako 
„zaslouženě se těšící špatné pověsti“ a dodá-
vá, že „členství v této sektě vede ke zlu a ne-
pravostem“. 

Klement XIII. vydává hned dvě buly proti 
zednářství a encykliku „Christianae republice 
salus“ r. 1766, kde pranýřuje „troufalost ne-
přátel, lidí odsouzeníhodných, kteří se oddali 
mýtům, aby vzkřísili z popela absurdity bez-
božnosti, které byly již tolikrát pohřbeny…“. 

Následně potom Pius VI. v encyklice 
„Inscrutabile“ r. 1775 označuje zednáře jako 
„lidi, kteří jsou posedlí šílenstvím přizpůsobe-
ní se nové době a ohrožují tím samou podsta-
tu racionality přírody a pokoušejí se obrátit ji 
v trosky… tito lidé skrývají ničemnost své dok-
tríny v půvabných slovech a krásných formu-
lacích, aby zlákali a oklamali mnoho lidí mezi 
slabými, aby nakonec všichni odmítli svou víru 
nebo alespoň v ní byli zvikláni…“.

 „Půvabná slova a krásné formulace“, o nichž 
hovoří papež Pius VI., se dají vztáhnout 
na výše uvedené věty Andersonovy konstituce. 
Proč byli papežové tak ostří vůči zednářům? 
Z jakých zkušeností vycházeli?

Zednářské lóže se začaly z Anglie rozšiřovat 
po celé Evropě. Utajení jim usnadňovalo cestu 
k politické moci a poskytovalo prostor k zavá-
dění proticírkevních opatření, jež často vyústi-
la v otevřené pronásledování. 

I když Andersonova konstituce nepřekračo-
vala rámec společenské konvence a postrádala 
viditelný vztah k jednotlivým vyznáním, ideo-
logie, kterou zednářské lóže po Evropě šířily 
a pro niž získávaly hlavně vysoce postavené 

osobnosti včetně církevních hodnostářů, zna-
menala ve skutečnosti nové náboženství, jež 
bylo v diametrálním rozporu s katolickou na-
ukou. Na to museli papežové reagovat. 

To, že zednářství není ve skutečnosti huma-
nitní naukou snášenlivosti, za jakou je často 
vydáváno, ale novým náboženstvím, potvr-
zuje r. 1871 americký generál a čelný zednář 
Albert Pike, považovaný za největšího ideo-
loga svobodného zednářství. Ve svém spise 
„Morálka a dogma“ píše doslova: „Svobodné 
zednářství je dědicem tradice starověkých 
mystérií a zachovává původní podání pr-
votní víry. Nejstarší pravdy jsme převza-
li ze zend-avetismu a védismu, od Platona 
a Pythagora, z Indie a Persie, od Féničanů, 
Řeků a Egypťanů, jakož i ze svatých knih 
židovských. Zednářství je náboženstvím se 
vším všudy. Všechny tyto uvedené doktríny 
tvoří náboženství a filozofii zednářství. Proto 
do kompetence zednářství patří nejen výuka 
politických, morálních a filozofických pravd, 
ale také náboženských. Svět k nám brzy přijde 
hledat své vládce a velekněze.“

O Ježíši Kristu a Katolické církvi ani slovo. 
Z těchto zdrojů zednářství nečerpá, naopak je 
s nimi v totálním rozporu, protože pohanské 
kulty, mající magickou a satanistickou ko-
notaci, se s křesťanstvím sloučit absolutně 
nedají. 

Intriky proti Katolické církvi se zámě-
rem zcela ji zničit jsou písemně doloženy. 
Ve Španělsku františkán José Torrubia hned 
v první polovině 18. století si vyžádal od svých 
představených zvláštní povolení a vstoupil 
do zednářské lóže, aby poznal pravý stav věcí. 
Zjištění předčilo všechny jeho obavy. Ve své 
zprávě sděluje, že „zednáři holdují sodomii, 
magii, kacířství a ateismu“. 

K podobnému zjištění dospěly církevní auto-
rity také v Portugalsku, kde byla odhalena do-
konce kriminální činnost tamních lóží a plány 
na totální likvidaci Katolické církve. 

To všechno vyústilo ve velké pronásledová-
ní katolíků, jež započalo v 18. století právě 
v Portugalsku a bylo ukončeno krvavou geno-
cidou za Velké francouzské revoluce. O tom 
budeme psát v příštím čísle.

Radomír Malý

Zednářský znak – úhelník 
a kružidlo. Písmeno „G“ 
znamená „geometrie“ nebo 
„gnosis“ (řecky „poznání“), 
přisuzovány jsou i mnohé 
další významy. Používá se 
i varianta bez písmene „G“.
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To, že člověk je tělesně-duchovní bytost, 
která v sobě spojuje duchovní a hmotný 

svět, je pravda, kte rou každý člověk může 
svým rozumem nahlédnout. Přesto stále 
existují omyly, které mají závažné důsled ky. 
Materialismus např. popírá existenci duše 
a vidí v lidech pouze součást hmotného světa. 
Naopak dnes široce rozšířené gnostické, eso-
terické proudy učí, že člověk je prý v hloubi 
srdce božský duch, který spadl do jemu ne-
přátelského materiálního světa.

Víra zde přichází rozumu na pomoc a utvr-
zuje ho ve správném úsudku, že člověk má du-
chovní a ma teriální stránku. Biblická zpráva 
o stvoření to říká ob raznou řečí: „Hospodin 
Bůh uhnětl člověka z prachu hlíny a vdechl 
do jeho nozder dech života, a tak se stal člověk 
živou bytostí“ (Gn 2,7).

Tělo a dech života jsou dílem Božím, avšak 
te prve „duše“ dělá člověka člověkem, jí je po-
doben Bo hu jako věrný obraz (Gn 1,27).

Proto je také duše cennější než tělo (Kat. 
363). Mučedníci ve všech dobách věděli, že dů-
ležitější je zachovat Bohu věrnost, než uchovat 
svůj tělesný život za cenu zrady. Již ve Starém 
zákoně řekl stařec Eleasar, kterého chtěli 

přinutit, aby překročil Boží příkazy: „Snáším 
ukrutné bolesti bičování na těle, v duši však je 
s radostí trpím pro bázeň před ním“ (2 Mak 
6,30). Kristus sám nás učí: „A nebojte se těch, 
kdo zabíjejí tělo – duši zabít nemohou. Spíše 
se bojte toho, který může zahubit v pekle duši 
i tělo“ (Mt 10,28).

To nemá co dělat s „pohrdáním tělesným 
živo tem“ (Kat. 364). Bůh nemohl říci větší 
„ANO“ vůči tělu než vtělením svého Syna. 
Tělesně se Kristus na rodil, jeho vzkříšení je 
tělesné, ve svém oslaveném těle sedí „po Boží 
pravici“, tělesně jsme s ním spojeni skr ze svá-
tosti (srov. Kat. 1116), zvláště prostřednic-
tvím eucharistie. Tvoříme s Kristem jedno tělo 
a smíme být údy jeho těla (Kat. 789). „Nevíte, 
že vaše tělo je chrá mem Ducha svatého, který 
ve vás bydlí?“ (1 Kor 6,19).

Tělo a duše jsou stvořeny pro Boha. „Tělo 
však není pro smilnění; je pro Pána“(1 Kor 
6,13). Dlužíme tělu úctu, svému tělu i tělu bliž-
ního, zvláště tomu, kdo trpí. „Oslavujte proto 
Boha svým tělem“ (1 Kor 6,20).

Christoph Schönborn, „Základy naší víry“, KNA 1996

Tělo a duše
Každému člověku je znám fakt, že mezi dušev ními 
a tělesnými skutečnostmi je rozdíl. Bolesti zubů jsou 
něco jiného než duševní soužení. Myšlení je něco 
jiného než zažívání. A přesto obojí patří k tomu 
samé mu člověku. Právem říkáme: „Já“ mám bolesti 
hlavy nebo „já“ rád poslouchám hudbu. Jak říká 
koncil, „člo věk je jednota duše a těla“ (Kat. 364).
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Proč Církev – při veškerém milosrdenství 
a úctě k člověku – jasně, zásadně a rozhod-

ně odporuje homosexuální lobby? Vyplývá to 
z její podstaty, jinak by totiž popřela samu sebe.

Především je nutno principiálně stanovit, 
čím je homosexualismus. Tady si konkurují 
dvě koncepce. Ta první říká, že jde o jednu 
z mnoha oprávněných forem lidské existence 
a rozdíl mezi heterosexuálem a homosexuá-
lem je podobný, jako mezi brunetem a blondý-
nem. Ta druhá tvrdí, že je jednou z tisíce po-
ruch, jež zasahují z různých důvodů tu a tam 
naše tělo i našeho ducha. 

Přijmeme-li první koncepci, hlásanou homo-
lobby, pak není o čem diskutovat a je nutno 
přiznat všem lidem s homosexuálními sklony 
tatáž práva jako heterosexuálům. Uznáme-li 
ale za správnou tu druhou koncepci, již za-
stávají hlavně katoličtí křesťané, pak je třeba 
snažit se maximálně pomoci lidem s těmito po-
ruchami, zvláště v dospělosti, kdy osamoce-
ni a vystaveni různým nakažlivým chorobám 
sbírají neblahé plody svých skutků. Na homo-
sexualitu nutno pohlížet jako na jednu z tisíce 
poruch a zvráceností, které Bůh dopouští jako 
důsledek stavu dědičného hříchu a jejichž lé-
čením se zabývá reparativní terapie. S tím sou-
visí i neúnavný boj s homoideologií, která se 
stala opiem nahrazujícím víru. Tento boj zahá-
jil sám Kristus, když vedl válku s podvody fa-
rizeů. Ve prospěch této druhé koncepce mluví 
důvody biblické, teologické a lékařské.

Důvody biblické
Již v první knize Mojžíšově v kapitole 18 čteme 

o tom, jak Bůh zničil Sodomu a Gomoru pro 
hříšný život jejich obyvatel. Tam se také dovídá-
me o homosexualismu jako o obzvlášť těžkém 
a Hospodina urážejícím hříchu. Podobnou his-
torii nacházíme i v knize Soudců v 19. kapitole. 
V Novém zákoně potom píše sv. Pavel: „Nemylte 

se! Ani lidé nečistí, ani modláři, ani cizoložníci, 
ani změkčilci, ani chlapcomilci… nebudou mít 
účast v Božím království…“ (1 Kor 6,9n). 

Důvody teologické
Pro Církev má neodvolatelnou průkaznost 

nauka hlásaná vždycky a všude. Tou je mj. 
i odsouzení aktivního homosexualismu. O tom 
mluví i Katechismus Katolické církve v bodech 
2357–9 a 2396. Tam se hlásá, že samotné neza-
viněné homosexuální sklony nejsou hříchem, 
ale zkouškou, výzvou, aby homosexuál s nimi 
bojoval tak, jako každý člověk musí bojovat se 
svými zlými náklonnostmi. Hříchem je teprve, 
když jim podlehne. Církev vyzývá k pomoci ho-
mosexuálům soucitem, laskavostí a podáním 
pomocné ruky v boji se svými pokušeními. 

Papež bl. Jan Pavel II. byl tady velmi zásadový. 
Pseudohomomanželství označoval vždycky jako 
„politováníhodnou zvrácenost“. R. 1999 se ote-
vřeně postavil Evropskému parlamentu, který 
vyzýval k legalizaci takových svazků: „Evropský 
parlament neoprávněně poskytl právní základ 
zvrácenému chování, jež odporuje Božím zámě-
rům... Není dovoleno falšovat mravní normy…“ 
(L’ Osservatore Romano č. 199). A v dokumen-
tu Kongregace pro nauku víry r. 2003 Jan Pa- 
vel II. s kardinálem Ratzingerem společně na-
psali: „Jestliže všichni věřící mají povinnost od-
porovat legalizaci homosexuálních svazků, tak 
katoličtí politici jsou k tomu zavázáni zvláštním 
způsobem v rovině, která je jim vlastní…“ A bl. 
Matka Tereza tvrdí: „Musíme žít ve shodě s plá-
nem, podle něhož jsme byli stvořeni: homosexu-
alismus není přirozený.“ 

Církev zde postupuje podobně jako Kristus s ci-
zoložnou ženou. Brání důstojnost člověka, chrá-
ní ho před nenávistnými útoky, ale na konci říká 
tak jako On: „Jdi, a od této chvíle již nehřeš!“ 
Církev brání a chrání prostitutky, narkomany, 
alkoholiky a gaye, zakládá pro ně terapeutická 
centra, ale říká jim: „Už nehřešte, nechoďte dále 
touto cestou, toto je cesta smrti…“

Důvody lékařské
Aktivní homosexuálové statisticky 4x častěji 

propadají depresím, 5x častěji nikotinismu, 6x 
častěji sebevražedným úmyslům. Žijí v průmě-
ru – v závislosti od intenzity své homoaktivi-
ty – o 8–20 let méně než ostatní muži. 

Non 
possumus! 
Nemůžeme!
Církev vůči homosexuální ideologii
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Gayové představují v Německu 60 proc., 
v Kanadě 70 proc., v Indii 86 proc. všech ne-
mocných na AIDS, ačkoliv tvoří pouhá 4 pro-
centa populace. Pravděpodobnost onemocnění 
touto nevyléčitelnou chorobou je u nich 73–85x 
vyšší než u ostatních. Podobně je tomu i s jinými 
nakažlivými pohlavními chorobami. 

Nepotvrdila se také teorie, že homosexuální 
sklony jsou geneticky podmíněny. Navzdory 
intenzivnímu bádání nebyl nalezen gen homo-
sexualismu. Prostým vyvrácením této teorie 
je fakt, že z jednovaječných dvojčat (a tudíž 
geneticky identických) jedno může tyto sklo-
ny mít a druhé nikoliv. Nejde tu tedy o geny. 
Místo toho terapeuti gayů tvrdí, že nezna-
jí mezi svými pacienty takové, kteří by měli 
dobré vztahy se svými otci. Otec v jejich ro-
dinách byl v principu nepřítomen, ať už fy-
zicky nebo duchovně (byl slabý). Matka tak 
přebírala obě rodičovské role a tím se stala 
pro syna někdy příliš hrozná a citově vzdále-
ná. Tím v chlapci narůstal strach před ženami, 
nechuť k nim a zároveň touha po opravdovém, 
mužském otci. Homosexualismus ve svých po-
čátcích je proto často hledáním otce, a když 
potom je chlapec sexuálně zneužit gayem, 
tyto první zkušenosti se u něho mohou ustálit 
na celý život. Jedná se tedy o disfunkci osob-
nosti vyplývající z disfunkce rodiny.

Druhým důležitým činitelem jsou pravděpo-
dobně hormonální poruchy v těhotenství, tj. 
přítomnost příliš mnoha ženských hormonů 
v těle matky, které neumožňují u chlapce dosta-
tečný vývin mužských vlastností. Tato převaha 
ženských hormonů je často důsledkem antikon-
cepce, zejména tehdy, kdy žena ji bere, aniž ví, 
že je už těhotná.

Homoideologie
Program zformulovaný hlavními gay aktivis-

ty na shromáždění v americké Virginii r. 1988 

stanoví tuto strategii pro změnu postoje spo-
lečnosti vůči homosexualismu:

1. Znecitlivění: Společnost je nutno zahr-
nout maximem progayovských publikací a zís-
kat převažující prostor ve vlivných médiích. 
Společnost po počátečním odporu nakonec 
otupí a postupně si osvojí postoj, že je to vlast-
ně něco normálního a přirozeného.

2. Manipulace: Gayové mají být představo-
váni výlučně pozitivně jako lidé šťastní, šle-
chetní, plni zásluh a úspěchů.

3. Převrácení hodnot: To, co bylo dosud za-
tlačeno na patologický okraj společenského ži-
vota, má být nyní postaveno do centra jako 
hodné největší úcty. Místo toho naopak kritici 
homoideologie mají být odsunuti na okraj spo-
lečnosti do kategorie ignorantů, nenávistníků, 
homofobů a bigotů. Nutno také postupně zvy-
šovat procentní účast homosexuálů na vedou-
cích místech a ve vlivných zaměstnáních.

4. Zneškodnění protivníků: Ti, kteří 
často hlasitě křičí o toleranci, ji nechtějí do-
přát jiným, když se dostanou k moci. Známý 
italský filozof a přítel Jana Pavla II. Rocco 
Buttiglione se nesměl stát komisařem EU 
kvůli názorům odmítajícím ideologii homo-
sexualismu. Švédský protestantský pastor 
Akel Green za jedno kázání, v němž citoval 
biblické výroky proti homosexualismu, dostal 
měsíc vězení. Známý vědec Paul Cameron ne-
směl pronést svoji přednášku na Univerzitě 
kardinála Wyszyńského ve Varšavě, neboť je 
známý svým kategorickým odmítáním homo-
sexualismu. 

Jak je vidět, protivníky třeba zastrašovat 
a umlčovat bráněním v profesní kariéře nebo 
hrozbou vězení či dokonce smrti. Požadavek 
tolerance a rovnosti se rychle převrací v pro-
následování křesťanů. Operuje se především 
hesly, křikem, ne argumenty. Nic divného, 
neboť pro to, co je vnitřně špatné, nelze nalézt 
dobré zdůvodnění, leda jeho zdání. 

Homoideologie je prostě další ateistickou 
ideologií, která zaujala místo po zkompromi-
tovaném komunismu. Protože tato nauka se 
nemůže realizovat ekonomicky, ateistická le-
vice se v posledních desetiletích s tím větší 
vervou zaangažovala v oblasti mravní – a tady 
hledá důvod své existence.

P. Dariusz Oko, Wychowawca 5/2013, překl. -red-
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V médiích proběhla zpráva o obrácení 
slavné porno herečky Brittni Ruizové. 
Ve věku 18 let vstoupila dnes 26letá 
Brittni Ruizová do sexuálního „průmyslu“. 
Zpočátku se cítila krásná a doceněná, 
ale postupně se tyto pocity změnily 
na beznaděj a sebeopovrhování. 
Vícekrát se pokoušela vzít si život, ale 
díky víře mohla změnit svůj život. Říká: 
„Našla jsem Boží lásku. Dokážu už sebe 
samu milovat a respektovat. Pocítila 
jsem, že Ježíš dokáže vyplnit můj pocit 
prázdnoty.“ Server xxxchurch.com 
přinesl rozhovor s ní, který zde uvádíme 
v českém překladu.

Můžete našim čtenářům přiblížit prostředí, 
ve kterém jste vyrůstala?

B: Vyrostla jsem v rozvrácené rodině. Doma 
se nikdy o Ježíši nemluvilo, zkrátka jsme jej 
neznali. Byla jsem nejstarší ze tří dětí a matka 
na mě byla přirozeně nejpřísnější. Abych se 
vyhnula problémům, stalo se ze mě velmi sna-
živé, „perfekcionistické“ dítě. To způsobilo, že 
jsem postupně začala trpět depresemi a ano-
rexií. V šestnácti letech jsem strávila nějaký čas 
na psychiatrii, abych se „uzdravila“ z poruchy 
příjmu potravy. Mé dětství bylo bouřlivé. Jako 
malá dívka jsem často usínala s pláčem. 

Jak jste poznala Ježíše?
B: Měla jsem za sebou tříleté působení 

v pornografickém průmyslu, když jsem po-
prvé po dvanácti letech zašla do kostela. Šla 

jsem tam, protože jsem byla zvědavá, a také 
proto, že tam chodil můj dědeček. Předtím 
jsem byla v kostele 10–15 krát, když mi bylo 
jedenáct.

V době mé návštěvy kostela jsem byla úplně 
na dně, naprosto zlomená a měla jsem chuť 
se zabít. Navenek byste to nezpozorovali, pro-
tože ve své „práci“ jsem byla na prvních mís-
tech žebříčků oblíbenosti. Své pocity jsem před 
lidmi skrývala, jak jen to šlo. 

Podle údajů na internetu se jeden čas moje 
hodnota odhadovala na 5,5 miliónu dolarů. 
Časopis Maxim (erotický časopis pro muže – 
pozn. překl.) mě zařadil mezi 10 nejlepších 
pornohvězd. Zvnějšku se můj život ostatním 
jevil jako dokonalý. Ve skutečnosti jsem se ale 
strašně nenáviděla a začala jsem hledat způ-
soby, jak svou bolest otupit – v drogách, v al-
koholu a v sebepoškozování. To vše mě ale na-
konec úplně zničilo a přivedlo na mizinu. Když 
jsem z pornografického průmyslu odcházela, 
mohla být má hodnota tak 5 dolarů. 

Když jsem tedy přišla do kostela, šla jsem 
k oltáři a pomodlila se za své obrácení. 
Nevěděla jsem pořádně, co dělám, ale touži-
la jsem po lásce, o které lidé říkali, že ji Ježíš 
nabízí. Nejúžasnější na mé následující tříleté 
cestě (než jsem se úplně osvobodila od porno-
grafického průmyslu a než jsem byla uzdrave-
na ze svých zranění) bylo, jak si Ježíš používal 
lidi v mém životě, aby mě postupně přiváděl 
k sobě. Pro Boha neexistují žádné překážky. 
Bůh používá cokoliv a kohokoliv, aby uskuteč-
nil svůj plán. Ten den před oltářem jsem dala 

Obrácení
pornohvězdy

Obrácení
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Bohu svolení, aby začal působit v mém životě. 
A od té chvíle za mě nepřestal bojovat.

Bůh si použil i mého tehdejšího přítele, který 
se nedlouho poté, co jsme spolu začali cho-
dit, stal mým pasákem, aby mi daroval mou 
první bibli. Během pár měsíců jsem přečet-
la celý Nový zákon a pořád mi to bylo málo. 
Nerozuměla jsem všemu, ale pokaždé, když 
jsem bibli četla, pociťovala jsem zvláštní mra-
venčení po těle. Během následujících tří let 
přicházely další události, které mě přivedly až 
tam, kde jsem dnes. Když vzpomínám na svou 
minulost, zpětně vidím, jak Bůh čeká na naše 
rozhodnutí, které mu dovolí působit v našich 
životech, pokud to chceme.

Kdy jste se poprvé setkala s pornografií?
B: Poprvé jsem viděla pornografické obrázky, 

když mi bylo asi jedenáct. Točit pornografické 
filmy jsem začala v osmnácti. 

Kdy jste zjistila, že je čas s tím skončit?
B: Chtěla jsem z pornografického průmyslu 

odejít asi po roce a půl, ale nevěděla jsem, jak 
to udělat. Měla jsem strach, protože mě proná-
sledovaly negativní myšlenky, jako například 
„Kdo si mě najme?“, „Budu vůbec kdy schop-
ná něco se svým životem udělat?“, „Kde budu 
bydlet?“. Navíc jsem cítila velkou vinu a měla 
pocit, že jsem zatracená kvůli tomu, co dělám, 
a že si ani nic lepšího nezasloužím. 

Plánujete, jak využít Váš příběh ve služ-
bě ostatním ženám v pornografickém prů
myslu?

B: Ano. Bůh mi otevírá dveře a dává příleži-
tosti, které bych si nikdy nedokázala předsta-
vit! Poté, co jsem svůj příběh sdílela na videu, 
které vytvořil tým XXX Church (nezisková 
křesťanská webová stránka, která pomáhá 
lidem závislým na pornografii – pozn. překl.), 
oslovili mě z ranní televizní talk show „The 
View“, ve které jsem se objevila v přímém pře-
nosu. Dostalo se mi tak příležitosti hovořit 
o Ježíši v televizi, jejímž prostřednictvím mé 
svědectví vyslechly miliony lidí. Strašně ráda 
s každým sdílím to, co Bůh vykonal v mém 
životě, a jak může změnit život – a on jej změ- 
ní – každého, kdo jej hledá. Při každé příle-
žitosti, která se mi naskytne, cítím velké 

požehnání, že mohu sdílet Ježíšovu lásku 
s těmi, kteří jej neznají, a že mohu lidem při-
pomínat, že Ježíš nás všechny skutečně miluje, 
bez ohledu na naše hříchy. Když svého jednání 
skutečně litujeme a přijmeme Ježíše do svého 
života, znamená to nový začátek! 

Momentálně pracuji na knize, ve které budu 
líčit podrobnosti ze svého života a ve které chci 
odhalit mnoho věcí, o kterých vím, že lidi osloví. 
Chci hovořit o celém svém životě, od dětství až 
po své působení v pornografickém průmyslu, 
o prostituci, drogách, o pokusech o sebevraž-
du a dokonce o tom, jak jsem byla svědkem 
vraždy svého bývalého přítele. Mám za sebou 
skutečně temnou minulost. Radikální změna, 
která se udála v mém životě, se dá popsat jedině 
jako „zázračná“ v pravém významu toho slova. 
Chci dát lidem naději, chci hovořit o Ježíši, který 
je skutečný a který ti může pomoci nezávisle 
na tom, jaké těžkosti právě prožíváš. 

Můžete s námi sdílet některé z Vašich oblí-
bených biblických veršů, které Vás zasáhly, 
když jste se obrátila ke Kristu?

B: Ty verše si opakuji dodnes, každý den. 
Filipským 4,13: „Všecko mohu v Kristu, který 
mi dává sílu.“
Římanům 8,37: „Ale v tom ve všem slavně ví-
tězíme mocí toho, který si nás zamiloval.“

Co byste poradila mladým dívkám, které 
mají potíže se závislostí na pornografii 
nebo uvažují o tom, že se stanou porno-
herečkami?

B: Rada dívkám, které mají potíže se závis-
lostí na pornografii:

Zapojte se do společenství věřících ve vašem 
okolí a někomu důvěryhodnému o své zá-
vislosti povězte. Musí to být člověk, který 

Chci dát lidem naději, chci 
hovořit o Ježíši, který je 
skutečný a který ti může 
pomoci nezávisle na tom, 
jaké těžkosti právě prožíváš.
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vás bude posilovat a bude se za vás modlit. 
Svou závislost neskrývejte, jinak ji bude nepří-
tel využívat, aniž byste o tom věděli, jako svou 
pevnost ve vašem životě. Prvním krokem je 
připustit si, že máte problém. Mluvte pravdu 
a pravda vás osvobodí. 

Rada dívkám, které uvažují o tom, že by 
vstoupily do pornografického průmyslu:

Máš o tolik větší cenu, než si vůbec doká-
žeš představit! Jsi krásná. Radím ti, abys to 
nedělala. Prosím, nedělej to. Vidím všechny 
ty dívky jako své sestry a chtěla bych jim říct, 
aby se poučily z mých chyb. Není to žádná 
zábava. Celá oblast pornografie je velice tem-
ným místem. 

Budeš se svlékat, abys sdílela svou intimitu 
s množstvím mužů, a nakonec zůstaneš bez-
nadějně zlomená a prázdná. Dobře si vzpomí-
nám, jak strašně jsem se nenáviděla. Neměla 
jsem ani špetku úcty sama k sobě. Nikdo 
v pornografickém průmyslu ti nepodá ruku, 
aby ti pomohl. Budou jen pozorovat, jak se 
propadáš, a nakonec tě odkopnou. Hledej jiné 
cesty. Zjistila jsem, že toužím po naplnění, 
po přijetí, radosti, klidu a lásce v Ježíši. Vím, 
že i ostatní ženy mohou nalézt to, co jsem na-
lezla já. Podej Ježíši ruku, vykroč ve víře a za-
chyť se ruky, kterou ti podává On.

Uchvátil mě úsměv, který se Vám objevil 
na tváři, když jste téměř vykřikla, jak jste 
objevila svou hodnotu v Ježíši. Tolik z nás 
po většinu svého života hledalo prázd-
né náhražky za Ježíše. Co to pro Vás dnes 

znamená a co byste vzkázala dívkám, které 
hledají svou hodnotu ve světě?

B: Sedm let jsem se snažila vyplňovat svou 
prázdnotu sexem, drogami, zasazováním řez-
ných ran do svých zápěstí… Co jsem z toho 
všeho měla? Promarnila jsem sedm let svého 
života hledáním lásky a spokojenosti na špat-
ných místech. Po celou tu dobu byl odpovědí 
na mé hledání Ježíš. 

Ježíš nás nikdy nepustí, ani na nás nezapo-
mene. Miluje nás stále stejně včera, dnes i na-
věky. Jak se píše v žalmu 27,10: „I kdyby mě 
opustil můj otec, moje matka, Hospodin se 
mě vždy ujme.“

Raduji se a mám v srdci pokoj, protože vím, 
že Jeho slovo je skutečné a pravdivé. Miloval 
mě stejně, když jsem byla prostitutka na dně, 
pornohvězda se sklony k sebevraždě. Nikdy 
mě neopustil. Na mně jen bylo, abych uděla-
la krok víry; stačilo jen natáhnout ruku. Jsem 
tak vděčná, že jsem Ježíše našla. Chci povzbu-
dit všechny lidi, aby udělali krok víry a vstou-
pili do církve. Aby otevřeli bibli. Ať k Vám 
Bůh začne promlouvat. Možná Vám to nedává 
smysl a myslíte si: „Jak uslyším Boha?“ Slibuji 
Vám, že ho naleznete.

Jak píše evangelista Matouš (7,7): „Proste, 
a bude vám dáno; hledejte, a naleznete;  
tlučte, a bude vám otevřeno.“ Přeji si, aby 
lidé na celém světě poznali, jak moc je Bůh 
miluje. Chce pro tebe to nejlepší. Uvěř a dej 
Bohu šanci, aby v tvém životě začal mocně 
působit.

Zdroj: www.xxxchurch.com
překlad Milan Růžička

Ježíš jim řekl: „Amen, pravím vám, 
že celníci a nevěstky předcházejí 

vás do Božího království.“
Matouš 21,31

„Pravím vám, že právě tak bude 
v nebi větší radost nad jedním 

hříšníkem, který činí pokání, než nad 
devadesáti devíti spravedlivými, 

 kteří pokání nepotřebují.“
srov. Lukáš 15,7
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V synoptických evange-
liích nacházíme krátkou 

zprávu z návštěvy, kterou se 
Panna Maria pokoušela vyko-
nat u svého Syna obklopené-
ho četnými posluchači. Přišla 
s „bratřími“, čili příbuznými 
Ježíše. Běžný názor je, že to 
oni ji přiměli k této návště-
vě, neboť chtěli Ježíše přivést 
domů. Možná to dělali i pod 
nátlakem nějakého veřejné-
ho mínění, snad jim někteří 
lidé říkali: „Udělejte s ním po-
řádek, vždyť vám dělá jedině 
ostudu.“

Ježíš obklopený lidmi byl 
uvnitř nějakého domu, když 
mu sdělili, že venku čekají jeho 
Matka a bratří. On zareago- 
val překvapivě. Místo aby 
vyšel přivítat se s Matkou, 
již dlouho neviděl, řekl: „Má 
Matka a moji bratři jsou ti, 
kteří slyší Boží slovo a zacho-
vávají je…“ (Luk 8,21).

Můžeme se pouze do-
mýšlet, proč Ježíš nevyšel 
a s Matkou se nesetkal. Ona 
by se nejspíš octla v ještě 
těžší situaci, kdyby se účast-
nila setkání Ježíšových pří-
buzných s ním. 

Díval se Ježíš na svoji Matku 
„přes prsty“? Samozřejmě 
že ne. On tady pouze říká, 
že ti, kteří naslouchají jeho 
slovu a zachovávají je, vy-
tvářejí s ním užší svazek, 
než je svazek pokrevního 

příbuzenství. Exegeté shod-
ně dodávají, že Maria byla 
osobou, která nejpilněji po-
slouchala Ježíšova slova  
a realizovala je v životě – 
a díky tomu setrvávala v nej-
dokonalejším svazku s ním. 

Již na počátku při Zvěstování 
ji slova Božího anděla udivila. 
I když se ptala, jakým způso-
bem se stane matkou, přes-
to uvěřila a dala svůj souhlas, 
čímž dala najevo, že učiní 
všechno, co Bůh od ní žádá. 
To ji spojilo s Bohem skrze 
Syna nejtěsnějším svazkem.

Za svoji víru obdržela po-
chvalu od Alžběty naplněné 
Duchem Svatým. Projevem 
této víry je píseň „Velebí má 
duše Pána…“. Když poro-
dila Syna a pastýři jej přišli 
přivítat a zároveň povědě-
li o viděních a slovech an-
dělů, všichni se divili po-
dobně jako při narození 
Jana Křtitele a volbě jména 
pro něho. Pouze Maria „to 

všechno uchovávala ve svém 
srdci…“ (Luk 2,19). Již ne 
jenom slova určená přímo 
jí, ale všechno, co souvise-
lo s jejím Božským Synem 
a Božími věcmi, se snažila 
pochopit a spojit se svým 
vlastním posláním.

S podobným postojem 
přijímala i to, co uslyšela 
od starce Simeona a proro-
kyně Anny, a také slova sa-
motného Ježíše, který jí při-
pomenul, že se musí zabývat 
tím, „co je jeho Otce“ (Luk 
2,49). Nerozuměla všemu, 
co jí chtěl svým zdržením se 
v chrámu a svými slovy po-
vědět, leč přesto „vše ucho-
vávala ve svém srdci“ (Luk 
2,51). Uchovávala, rozvažo-
vala a snažila se, aby co ne-
lépe přizpůsobila svůj život 
Božímu slovu. Tím se stala 
příkladem každému, kdo 
slyší Boží slovo.

Jeremiasz Szot, Poslaniec św. 
Antoniego, 10/2011, překl. -red-

Maria 
naslouchala 
a věřila 
Slovu
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Stím ovšem nesouhlasi- 
 lo srbské obyvatelstvo 

Bosny, jež podpořilo nacio-
nalistické polovojenské od-
díly tzv. četniků, kteří vtrhli 
na bosenské území ze Srbska. 
Chorvaté postavili proti nim 
nacionalistické polovojenské 
oddíly tzv. ustašovců. Kruté 
boje doprovázené etnickými 
čistkami na obou stranách 
stály Bosnu a Hercegovinu 

tisíce mrtvých včetně těch 
nejnevinnějších: žen a dětí.

Válečná lítice neuchránila 
ani klášter Dcer Boží lásky 
v malém městečku Pale v Bo- 
sně, vzdáleném zhruba 18 km 
od Sarajeva. Sestry této kon-
gregace tam vedly základní 
školu pro děti z katolických, 
pravoslavných, muslimských 
i židovských rodin. Měly zde 
také útulek pro nemocné 

tuberkulózou zvaný „Domov 
Panny Marie“. Během války 
pomáhaly nezištně všem bez 
ohledu na náboženské vy-
znání a národnost, zejména 
chudým a nemocným. Proto 
si těchto řeholnic vážili i pra-
voslavní Srbové, žijící v měs-
tečku. 

Na podzim r. 1941 tam po-
bývalo pět sester: 48letá před-
stavená Marija Jula Ivani- 
ševičová, 58letá Marija Kri- 
žina Bojancová, 34letá Marija 
Antonija Fabjanová, 30letá 
Marija Bernadeta Banyjová 
a nejstarší 76letá Marija 
Berchmana Leidenixová. Ses- 
try Jula a Bernadeta byly 
chorvatské národnosti, Križi- 
na a Antonija slovinské a Berch- 
mana rakouské.

11. prosince r. 1941 pře-
padli četnici jejich klášter. 
Představená sestra Jula jela 
právě s čeledínem do měs-
tečka koupit mouku. Když 
se vraceli, uslyšeli z kláš-
tera křik: „Bratři Srbové! 
Pověste je! Musíme je zabít!“ 
Nařídila tedy čeledínovi, aby 
uprchl do lesa, kde se mohl 
snad ještě zachránit, a sama 
vstoupila do budovy kláštera. 
Četnici ji připojili k ostatním 
sestrám, jež byly už spouta-
né. Ihned začali plenit klášter. 
Nic, co mělo byť i nepatrnou 
hodnotu, nezůstalo ušetřeno, 
všechno pokradli. Poté kláš-
ter i se školou a útulkem pro 
nemocné zapálili. 

Následně sestry za mrazu 
25 stupňů v papučích a leh-
kém domácím oděvu hnali 
pěšky do 65 km vzdálené-
ho Goražde. 76letá sestra 
Berchmana však po třech 
dnech už nemohla dál, zůstala 
proto ve vesnici Sjetlina s tím, 

Pět mučednic 
svaté čistoty 

z Bosny
V dubnu r. 1941 přepadlo hitlerovské Německo 
Jugoslávii. Chorvaté vyhlásili pod patronací Němců 
samostatný stát, který zahrnoval též území Bosny 
a Hercegoviny. 
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že četnici ji prý potom k nim 
dodatečně připojí. Ve skuteč-
nosti ji 23. prosince vyvlekli 
do lesa a zastřelili, hrob nebyl 
nikdy nalezen. 

Sestry byly ve Sjetlině, kde 
měli četnici své velitelství, 
podrobeny krutému výsle-
chu. Obvinili je, že prý měly 
v klášteře skrytý telefon a po-
dávaly jím zprávy nepříteli, 
ačkoliv při prohlídce klášte-
ra žádný telefon nebyl nale-
zen. Dále je lživě obžalovali, 
že údajně měly pohlavní styky 
s ustašovskými vojáky, ač-
koliv žádní od vzniku samo-
statného Chorvatského státu 
do kláštera nevkročili. Toto 
prý jim ale oni, četnici pro-
minou, když „tutéž službu“ 
prokážou i jim. S tímto zá-
věrem byly sestry s výjim-
kou Berchmany, která zůsta-
la ve Sjetlině, opět hnány dál 
ve sněhu směrem ke Goražde. 

Tam přišly 15. prosin-
ce odpoledne. Sestry podle 
svědectví jednoho zajaté-
ho vojenského technika byly 
zcela vyčerpané, a pokud 
něco řekly, tak jen otázku 
„Co je s naší milou sestrou 
Berchmanou?“. Byly interno-
vány v četnických kasárnách 
na břehu řeky Driny. 

O tom, co se dělo dál, po-
dává zprávu tento technik 
a jeden tenkrát 10letý chla-
pec se svojí matkou (jmeno-
val se Anton Bakovič a stal se 
později knězem), kteří bydle-
li v blízkosti kasáren. Sestry 
byly internovány ve 3. poscho-
dí. Opilí četnici uprostřed noci 
vtrhli do jejich pokoje, aby je 
znásilnili. Uvedení svědkové 
slyšeli z pokoje sester straš-
livý křik, řeholnice se bránily 
a vzývaly Boha, Pannu Marii 
a svaté. Četnici na to odpo-
vídali kletbami a urážkami. 
Náhle jedna ze sester, když 

agresoři začali z nich trhat 
šaty, otevřela okno a zvolala: 
„Sestry, za mnou!“ Skočila 
do tmy a ostatním se podařilo 
následovat ji. Rozzuření četni-
ci vyběhli ven a nalezli všech-
ny čtyři sice zraněné, ale živé. 
Hluboký sníh je uchránil před 
smrtí. Násilníci plní vzteku je 
ubodali noži a bajonety. Poté 
je odvlekli na břeh Driny, kde 
ležely až do příštího dne v ledu 
a zmrzlém bahně. Místní kato-
líci je chtěli pohřbít, četnici to 
ale nedovolili a vhodili mrtvá 
těla do řeky. Sestry volily radě-
ji smrt než ztrátu své panenské 
čistoty.

R. 1999 sarajevský arcibis-
kup zahájil proces blahořeče-
ní, který byl ukončen 24. září 
r. 2011, kdy papež Benedikt 
XVI. prohlásil vše pět sester 
za blahoslavené. Mučednice 
od Driny, orodujte za nás!

Information FMG 11/2011, 
překl. -ram-

Ukrytá radost
Nebeské království je podobné pokladu ukrytému v poli. Když ho člověk najde, zakryje ho a s radostí 
nad ním jde, prodá všechno, co má, a to pole koupí. Nebeské království je také podobné obchodníku, 
který hledá vzácné perly. A když najde jednu drahocennou perlu, jde, prodá všechno, co má, a koupí 
ji. (Mt 13,44-46)

Slovo, které nás vtahuje do krásného dobrodružství – dar a koupě, touha Boží a touha lid-
ská, poklad ukrytý a nádhera zjevená – vytváří silné napětí směřující k jednotě a k radosti, 
a tak zakládají skutečnost nebeského království.

Radost spočívá v lásce přijaté od Otce a lásce vydané. Pán nám ji nechce dát jako krásně za-
balený dárek, ale zve nás, abychom ji hledali a nechali ji v sobě vytrysknout.

On sám přišel na svět jako člověk, vzal na sebe náš hřích a hledá radost prostřednictvím 
cesty očisty a poslušnosti. Tak nám odhaluje náš šťastný úděl a ukazuje nám cestu.

Když nám byla dána milost, abychom ve svém životě zahlédli reálnou přítomnost Krista, 
pravého pokladu, nastává v nás zázrak radikálního obrácení. Všechna naše kritéria hodno-
cení se změní, protože se změnil horizont naší víry a naší lásky. Pak pro nás platí to, co říkal 
Pavel: „Pro něj jsem se toho všeho zřekl a považuji to za bezcenný brak, abych mohl získat 
Krista“ (Flp 3,8).

z knihy Evangelium radosti, Nakladatelství Paulínky, 2001
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V současnosti opět slyšíme o zvýšeném 
počtu eucharistických zázraků. Těch 
bylo ve středověku velké množství. 
Bůh ve své vševědoucnosti a lásce 
k člověku ví, že víra v přítomnost Krista 
pod způsobou chleba a vína není vůbec 
snadná, je nad lidské chápání, proto 
nám nabízí smyslovou pomoc, která ji 
má podpořit. 

Krista ve svátosti nevidíme, i když jasně řekl,      
 že chléb, který nám dává, je jeho živé Tělo, 

a víno je jeho skutečná Krev. Církev neustále 
učí, že mše svatá je tatáž oběť, která se odehrála 
na Kalvárii. To ovšem mnozí bludaři často popí-
rali a Církev musela tuto autentickou zjevenou 
pravdu bránit. Proto také častokrát promluvil 
na toto téma sám Božský Spasitel z nebe a odha-
lil viditelně, že malá bílá hostie je skutečně jeho 
Tělem a víno v kalichu jeho Krví. 

Mylně by se někdo domníval, že se jedná 
o středověké, ničím nepodložené legendy o zá-
zracích. Nikoliv, každý případ byl církevními 
autoritami pokaždé pečlivě a přísně kriticky 
zkoumán a mnohokrát příslušné komise prohlá-
sily, že o žádný zázrak nejde (např. v německém 
Wilsnacku na počátku 15. století, kdy rozbor 
tohoto případu prováděl také Jan Hus). Zázrak 
konstatovaly církevní autority teprve na základě 
věrohodného svědectví spolehlivých osob, kdy 

zde navíc existovala viditelná znamení tkáně lid-
ského těla nebo lidské krve. Teprve poté se dotyč-
ná lokalita stala místem úcty pro celou Církev. 

To se ale nestávalo pouze ve středověku. I dnes 
se tyto eucharistické zázraky dějí, lze dokonce 
říci, že jich přibývá. 

Asi nejstarším doloženým eucharistickým zá-
zrakem je událost v italském Lancianu někdy 
po r. 700. Jeden kněz východního obřadu zde 
sloužil mši svatou a při proměňování zapochy-
boval o reálné přítomnosti Pána Ježíše. Tehdy se 
okamžitě sv. hostie proměnila v živé maso a víno 
v opravdovou krev. Obě relikvie jsou zde uchová-
vány dodnes, vědci je mnohokrát zkoumali a po-
každé zjistili totéž: jde skutečně o lidskou tkáň 
a hrudky zaschlé krve krevní skupiny AB. Zvláštní 
je, že všechny hrudky váží dohromady stejně jako 
každá zvlášť. To opět potvrzuje katolickou víru, že 
v každé kapičce vína, jakož i v každé částečce hos-
tie je přítomen celý Kristus, tudíž i maličký úlo-
mek konsekrované hostie nebo kapička vína mají 
tutéž hodnotu jako celá hostie nebo plných ka-
lich vína, protože Kristus je plně a stejnou měrou 
přítomen jak v malé částečce nebo kapičce, tak 
i v celé hostii nebo v plném kalichu.

Z dalších podobných událostí je nejznámější 
tzv. Bolsenský zázrak (1263), kdy český kněz 
Petr také při proměňování pochyboval – a náhle 
po rozlomení sv. hostie vytryskla krev, rovněž 
skupiny AB. Byla uložena v italském Orvietu. 

Eucharistický zázrak z Lanciana (8. stol.), 
hostie se proměnila v lidský srdeční sval.

Eucharistické zázraky 
poslední doby
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Tento případ byl ve 13. století vedle vidění  
bl. Juliány z Lutychu jedním z podnětů k zave-
dení svátku Božího Těla. Jindy zase, jako např. 
ve španělské Iboře, se víno po konsekračních 
slovech kněze proměnilo ve skutečnou krev, jež 
začala vytékat z kalicha a rozlila se po oltáři a do-
konce po oltářních stupních.

Tyto eucharistické zázraky se často pojí i s dal-
šími mimořádnými úkazy, např. že věřící vidí 
v konsekrované hostii Kristovu tvář, jak se stalo 
r. 1570 v italské Veroli, nebo dochází k lékařsky 
nevysvětlitelným uzdravením z nevyléčitelných 
a smrtelných nemocí, jako např. v Lurdech, kde 
nejvíce uzdravení se děje právě při požehnání 
Nejsvětější svátostí.

Časté jsou při těchto příležitostech také přípa-
dy obrácení. Jedním z nejznámějších je kauza 
židovského chlapce Daniela, který r. 1918 se 
svým katolickým učitelem vstoupil v polském 
Krakově do katedrály, kde se právě sloužila mše 
svatá. Daniel náhle poklekl a jakoby s někým ho-
vořil. Hned poté poprosil učitele, aby ho připra-
vil ke křtu. Vyprávěl, co v chrámu zažil. Uviděl 
v okamžiku proměňování Spasitele, který mu 
sdělil, že brzy zemře a aby se dal pokřtít. Daniel 
skutečně zemřel přesně ten den, který mu Pán 
předpověděl. Učitel poté vstoupil do semináře 
a stal se knězem. 

Známým a charakteristickým je také ze  
30. let 20. století případ Andrého Frossarda, 
syna vysokého funkcionáře komunistické stra-
ny ve Francii, jenž jako zapřisáhlý ateista ná-
hodně vstoupil do kaple, v níž byla vystavena 
Nejsvětější svátost oltářní – a stačilo pouhých  
5 minut, aby odtud vyšel jako přesvědčený ka-
tolík. Po válce vynikl jako katolický novinář 
a spisovatel. 

K eucharistickým zázrakům také patří pozoru-
hodné případy omilostněných osob, které dlou-
há léta nepřijímaly žádnou potravu a žily jen 
z Eucharistie. Tak tomu bylo např. u švýcarského 
národního světce Mikuláše z Flue, jenž se r. 1467 
uchýlil do samoty jako poustevník – a po dvacet 
let až do své smrti kromě denního přijímání Těla 
Páně nic nejedl. 

Ve 20. století to byla také známá vizionářka z ně-
meckého Konnersreuthu Terezie Neumannová, 
která od r. 1927 až do své smrti r. 1962 vůbec 
nic nejedla a nepila. Její jedinou stravou se 
stalo každodenní svaté přijímání. Zvláštní u ní 

bylo – jako ostatně u jiných omilostněných 
duší – že vždycky poznala přítomnost eucharis- 
tického Krista. Očití svědkové uvádějí, že když 
s ní cestovali někam do neznáma, ona u každé-
ho chrámu řekla, jestli je katolický s přítomnos-
tí svátostného Spasitele nebo ne – a nikdy se 
nezmýlila. Její kauzou se zabýval i český lékař  
R. W. Hynek, ateista, jenž se právě na základě 
zjištění, že něco takového nemůže být přiroze-
ného původu, obrátil na katolickou víru. 

Snad největšího „rekordu“ v tomto směru 
dosáhla francouzská vizionářka Martha 
Robinová, která více než 50 let až do své smrti 
r. 1982 žila jen z Eucharistie bez jakéhokoliv 
přijímání jiné potravy. Nutno dodat, že byla 
nadto upoutána na lůžko bez možnosti pohy-
bu. Nad tímto zázrakem zůstal v údivu stát 
i francouzský prezident Charles de Gaulle, jenž 
byl praktikujícím katolíkem.

Jsou doloženy i skutečnosti, že když byla 
sv. hostie ukradena nebo se ztratila, zázra-
kem se opět nalezla. V Turíně např. r. 1453 
se nějakému vozkovi u kostela vysypal ná-
klad. Z něho se najednou vznesla monstrance 
s Nejsvětější svátostí a zůstala stát ve vzduchu. 
Lidé kolem v úžasu padli na kolena. Vozka 
byl zloděj a ukradl vzácnou zlatou monstranci 
i s Tělem Páně, aby ji výhodně zpeněžil. Když 
přišel na místo zázraku sám turínský biskup 
s kalichem, sv. hostie se do něj sama položila 
a monstrance padla na zem. 

Stalo se někdy, že ukradené nebo ztrace-
né hostie vydávaly zvláštní záři nebo světlo – 
a podle toho byly nalezeny. Tak tomu bylo 
např. r. 1730 v italské Sieně. Zázrakem je, 

Eucharistický 
zázrak ze Sieny 
(r. 1730), hostie 
zůstávají stále 
čerstvé.
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že až dosud aly neporušené, ačkoliv jinak se 
jejich hmota už po několika letech rozpadá.

 Při povodni ve francouzském Avignonu r. 1433 
připluli františkáni na loďce k jednomu zaplave-
nému kostelíku, aby odtud odnesli Nejsvětější 
svátost. Kostel ale už byl zatopen i vevnitř. Kněží 
přesto otevřeli dveře – a hle, voda se zázrakem 
rozdělila jako při přechodu Izraelitů Rudým 
mořem a stála po obou stranách stěn kostela. 
Františkáni tak mohli suchou nohou dojít až 
ke svatostánku a svátost oltářní vynést.

Po r. 2000 nám Pán předkládá krátce po sobě 
dva krásné eucharistické zázraky. Ten první 
se udál v polském městě Sokółka 12. prosin-
ce r. 2008 ve farním kostele sv. Antonína (letos 
je tomu tedy už 5 let). Knězi tam při podávání 
sv. přijímání spadla konsekrovaná hostie na zem. 
Podle předpisů ji uložil do misky s vodou, aby se 
rozpustila. K obrovskému překvapení všech za-
interesovaných se ale hostie se nerozpustila a ob-
jevily se na ní červené skvrny. Její část se změnila 
v kousek srdečního svalu, o němž lékaři konsta-
tovali, že jde o lidské srdce ve smrtelné agónii. 

Zpráva o zázraku se rychle rozšířila. Do  
Sokółky začaly chodit poutě, sestry eucharistián-
ky adorují před Nejsvětější svátostí dnem i nocí. 

Došlo i k zázračným uzdravením. Polka Krystyna 
Oloffsonová, žijící 30 let ve Švédsku, trpěla ná-
dorovým onemocněním. Když přijela do Polska, 
vydala se s poutí do Sokółky, a hle – nádor úplně 
zmizel, lékaři konstatovali přirozeně nevysvětli-
telné uzdravení. V prosinci r. 2011 děvčata z míst-
ní školy v Sokółce poprosila kněze, aby v kostele, 
kde se udál zázrak, odsloužil mši sv. za jejich spo-
lužačku Justynu Popowczakovou, která se nachá-
zela v posledním stadiu rakovinového onemoc-
nění. Nádor náhle zmizel, lékaři o tom sepsali 
závažný dokument, který kněží v Sokółce ucho-
vávají jako doklad pravosti zázraku. 

Místně příslušné biskupství v Białystoku se 
hned na počátku ujalo vyšetřování a konstato-
valo, že zázrak se skutečně stal. Dokumentace 
o tom byla zaslána do Říma. 

Další zázrak je ještě mladšího data. 24. červen-
ce letošního roku v mexické Guadalajaře kněz 
José Dolorés Gudino v poledne klečel a mod-
lil se v chrámu v boční kapli, kde byla ulože-
na Nejsvětější svátost. Náhle uslyšel tajemný 
hlas, který mu přikazoval, aby nechal rozezvu-
čet zvony a přenesl monstranci s Tělem Páně 
do svatostánku na oltáři v hlavní chrámové lodi. 
Zároveň mu bylo sděleno, aby svatostánek ne-
otevíral až do 15 hodin, kdy se stane zázrak. 
Když to udělal a svatostánek ve 3 hodiny odpo-
ledne otevřel, sv. hostie uprostřed monstrance se 
koupala v krvi. Lékaři zjistili, že i v tomto přípa-
dě, jakož i u všech eucharistických zázraků s krví 
Páně, se jedná o krevní skupinu AB. 

Zázrak v Guadalajaře je předmětem zkoumání 
církevních autorit, které dosud nevydaly žádné 
rozhodnutí, proto je zapotřebí zachovat proza-
tím jistou míru opatrnosti. To však nic nemění 
na faktu, že Pán v posledních desetiletích stále 
častěji zázračně upozorňuje na svou přítomnost 
v Eucharistii. 

O Vánocích si připomínáme vstup Božího 
Syna Ježíše do lidských dějin. A nezůstalo jen 
při tom. On, vtělený Bůh, je nejen v dějinách, 
ale i v současnosti stále fyzicky přítomen, i když 
neviditelně pod způsobou chleba a vína. Jeho 
láska šla až tak daleko, že se nespokojila jenom 
s tím, že Bůh se stal člověkem a šel na kříž 
za naši spásu, ale chtěla být fyzicky přítomna 
s lidmi až do konce světa ve všech jejich rados-
tech, starostech a strastech.

Podle pramenů -rm-

Eucharistický zázrak z polské Sokółky (r. 2008),  
na hostii se objevily červené skvrny, jejichž část  

se proměnila v lidský srdeční sval.
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Drahé děti, Pán Ježíš má 
všecky lidi velice rád, ale 

zvlášť Vás, děti. Vždycky uka-
zoval, jak mu na dětech zále-
ží. Měl radost, když k němu 
přicházely, a zastával se jich, 
když je dospělí odháněli.

Víte, že On je Bůh, druhá 
božská osoba Nejsvětější 
Trojice, Syn, který se stal člo-
věkem a narodil se v Betlémě. 
O Vánocích slavíme jeho na-
rození.

Dávno předtím proroci 
z osvícení Duchem Svatým 
předpovídali o něm mnoho. 
I to, že jeho království se roz-
šíří do celého světa. Někteří 
lidé si proto představova-
li, že přijde s velikým voj-
skem a bude dobývat všech-
ny země. Ale On ukázal už 
svým příchodem, že to bude 
jinak. Nechce, aby lidé byli 
na sebe zlí, ale aby se všich-
ni měli rádi. Všechny má veli-
ce rád jako své milované děti. 

Narodil se jako malé děťátko, 
ne v bohatství nějakého palá-
ce, ale ve stáji, jako nejchudší 
dítě. Přesto pastýři a učenci, 
nazývaní Tři králové, v něm 
poznali předpovídaného krále  
celého světa. Také ho v Je-
ruzalémě poznali zbožný 
Simeon a prorokyně Anna.

Pak vyrůstal jako každé dítě, 
také byl potom tak velký jako 
jste teď Vy. Lidé kolem netu-
šili, že to dítě je všemohoucí 
Bůh, který stvořil nebe i zemi. 
Který má všechny lidi tak rád, 
že za nás zemře na kříži a vsta-
ne z mrtvých, abychom mohli 
žít jako Boží děti a přijít do nej-
krásnějšího věčného života 
v nebeské radosti.

Jeho království se šíří do ce-
lého světa, jak to předpovídali 
proroci a pak i on sám. Nešíří 
se vojskem a zbraněmi, ale lás-
kou. Tím, že stále víc lidí po-
znává Pána Ježíše a mají v srd-
cích víru, naději a lásku. 

Vy, kteří chodíte do kostela 
a na náboženství, znáte Pána 
Ježíše. Ale je mnoho lidí, kteří 
ho ještě neznají. Třeba někde 
vidí obraz nebo sošky Pána 
Ježíše, Panny Marie, svaté-
ho Josefa, pastýřů, Tří králů, 
ale nevědí o nich nic. O těch 
krásných vánočních událos-
tech, které předcházely a do-
provázely příchod Pána Ježíše 
a o jeho životě jim nikdo nevy-
pravoval. Modlete se za takové 
lidi, i za Vaše spolužáky a spo-
lužačky, aby také poznali Pána 
Ježíše. A vypravujte jim o něm, 
když vidíte, že je to zajímá. 
Ukažte jim betlém v kostele 
nebo u Vás doma nebo na ob-
rázku v obrázkové Bibli nebo 
na pohlednici. 

Když pastýři a tři králové 
navštívili Pána Ježíše, když 
Simeon a Anna se s ním se-
tkali, Panna Maria a svatý 
Josef je s radostí a láskou 
přivítali. A všichni měli 

Vánoce a setkání  
s Pánem Ježíšem
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Chci se s Vámi podělit o zkušenost, kterou 
jsem prožil na víkendové obnově pro rytíře 
Neposkvrněné v Českém Těšíně. Dříve, na cyri-
lometodějské pouti na Velehradě, jsem u stán-
ku Rytířstva Neposkvrněné rozmlouval s brat-
rem Bohdanem a paní Navrátilovou. Zjistil jsem, 
že jsem na rytíře úplně zapomněl, ale Panna 
Maria na mě nezapomněla. Než jsem se však 
vydal na cestu do Těšína, tak jsem prožíval krizi 
víry, měl jsem obrovskou nechuť dál žít s Bohem 
a byl jsem na pokraji rezignace na víru, na Boha 
a na vše, co se víry týká. Málo jsem spal a byl jsem 
unavený. Měl jsem hodně různých chutí, ale ani 
jednu jet do Č. Těšína. Nakonec jsem se odhod-
lal, že pojedu, s tím, že si tam někde vzadu sednu, 
budu poslouchat a nějak to tam zkrátka vydržím. 
Skutečnost byla ale úplně jiná.

Všechno, co jsem tam slyšel, tak přesně to jsem 
potřeboval slyšet. Že mám v sobě pýchu, která mi 
brání k přijetí toho, že jsem hříšník, že jsem slabý, 
oproti Bohu mám jenom omezené možnosti, že 
můj život nejde podle mých představ, nesplnitel-
ných, vysněných ideálů. Tento výčet by se dal jistě 
ještě rozepsat dál. Hlavně jsem potřeboval sly-
šet a rozjímat o tom, že Ježíš, kterému vyčítám, 

na kterého se hněvám, o kterého často nestojím, 
není někdo, kdo mně nepřeje, kdo když vidí, že 
padám, tak mi ještě podrazí nohy, atd... Nejvíce 
mi pomohlo a pomáhá rozjímat nad úryvky 
Písma o Boží lásce, které nám br. Bohdan dopo-
ručil. O víkendu jsem se mohl zamyslet, srovnat 
si to v hlavě a Pán mě obdařil pokojem, který pů-
sobí i navenek. Kdo mě trochu zná, tak říká, že 
ten pokoj je na mně vidět. Víkend jsem prožil ve-
lice pěkně. V neděli pak, když jsem šel ministro-
vat, tak to už jsem se zase cítil jako milované dítě 
Boží. Podařilo se mi odevzdat zatvrzelost, pýchu 
a přijmout to, že můj život vede Pán a ne já a že to 
opět předčilo všechny moje očekávání. 

Vím, že zase může přijít nějaká zkouška nebo 
moje selhání, ale taky zároveň vím, že je řešení.

Děkuji všem, kteří obnovu připravova-
li, za jejich obětavou a neúnavnou práci pro 
Neposkvrněnou. A děkuji Pánu Bohu, za všech-
ny lidi, kteří žijí víru naplno.

Pokoj a dobro přeje a vyprošuje Miloš 

Náš 8měsíční syn onemocněl angínou s ho-
rečkami a boláky v celé pusince. Normálně je 
stále téměř plně kojený, ale začal odmítat kojení 
a vůbec se nepřisál ani po šesti dnech s antibio-
tiky. Pořídili jsme odsávačku mléka, ale po něko-
lika dnech přestávalo mlíčko téct. Nevěděli jsme 
ani, jaké náhradní mléko koupit kvůli podezření 

Poděkování

z tohoto setkání velikou ra-
dost, kterou si pak odnášeli 
s sebou v srdci. 

Také Vy můžete navštívit 
Pána Ježíše, setkat se s ním: 

Když se zúčastníte mše 
svaté, zvlášť kdo z Vás už 
chodíte ke svaté zpovědi 
a svatému přijímání. 

Když ho navštívíte v koste-
le, kde je přítomen ve svato-
stánku. 

Když se modlíte. 
Když čtete nebo poslouchá-

te pozorně jeho slova v Písmě 
svatém. 

Když jste trpěliví, i když Vás 
něco trápí nebo máte udělat 
něco, do čeho se Vám nechce. 

Když jste hodní na druhé, 
když jim děláte radost, zvlášť 
těm, které něco tíží. Třeba ne-
mají maminku nebo tatín-
ka. Nebo jsou velmi chudí. 
Nebo jsou nemocní. Nebo jim 
někdo ublížil a jsou smutní. 
Pán Ježíš říká: „Co jste udělali 
pro jednoho z mých nejmen-
ších bratrů, pro mě jste uděla-
li.“ Kdo udělá někomu radost, 
má z toho velikou radost sám. 
A Pán Bůh mu za to chystá nej-
krásnější radost v nebi. 

To jsou některá setkání 
s Pánem Ježíšem. Při nich on 
i Vám vloží do srdce radost 
jako pastýřům, třem králům, 
Simeonovi a Anně. A Panna 

Maria a svatý Josef i na Vás se 
budou dívat s radostí a láskou, 
jako tenkrát na ty první návštěv-
níky Pána Ježíše. A rádi Vám 
budou pomáhat a chránit Vás.

Nejkrásnější Vánoce nemá 
ten, kdo dostal hodně dárků, 
ale ten, kdo je prožívá s Pánem 
Ježíšem, s Pannou Marií a sva-
tým Josefem. Modleme se na-
vzájem jedni za druhé a vypro-
šujme všem takové Vánoce. 

Se srdečným blahopřá-
ním k Vánocům a do nového 
roku Vás všechny pozdravuje 
a o Vaši vzpomínku v modlit-
bě Vás prosí

Váš
P. Bohumil Kolář
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na alergii, navíc starost o finance. Koupené 
mléko nechtěl pít, takže nechtěl jíst nic. Nejvíce 
jsme se ale báli, že prostě maminka přijde nadob-
ro o mateřské mléko. Oba rodiče jsme byli také 
nemocní, nevěděli, z kterého konce to řešit, ale ří-
kali jsme si, že to necháme na Pánu Bohu, on umí 
řešit vše. Přesto jsme nemohli kvůli obavám spát. 
Napadlo mě ale, že Panna Maria to přece všech-
no sama zažila a určitě pomůže. Protože věřím 
v milosti spojené s nošením medailky (jsem ry-
tířem Neposkvrněné), dal jsem svoji medailku 
v noci manželce, aby ji nosila u prsou. V duchu 
jsem slíbil, že za vyslyšenou přímluvu poděkuji 
v Immaculatě. Další ráno jsme jako vždy zkusili 
syna přiložit k prsu a hladově se přisál. Byli jsme 
šťastní. Od té doby je syn stále kojený. Dělá nám 
jen radost. Chceme za vše poděkovat Matce Boží, 
jejíž jméno od křtu nosí a které jsme ho svěřili, 
a za všechny milosti.

vděčný čtenář Tomáš s manželkou

 Chtěla bych touto cestou poděkovat za uzdra-
vení po operaci ruky. Děkuji též za svou sestru, 
která byla také na operaci. Děkujeme Pánu Ježíši, 
Panně Marii a všem svatým.

čtenářka Pavla

Děkuji za veškerou pomoc, ochranu a podporu, 
které se mně, bratrovi a mámě dostává z nebe při 
řešení nenadálých situací. Prosím o dar zdraví 
pro celou rodinu.

V. K. 

Děkuji Pánu Ježíši, Panně Marii, sv. Judovi 
Tadeášovi za uzdravení dcery z velmi silné 
alergie. 

čtenářka z Moravy 

Se zpožděním plním slib, který jsem dala, a ráda 
bych zde poděkovala Panně Marii za pomoc při 
nástupu do práce v září a s tím spojenými sta-
rostmi s domluvou rozvrhu (pracuji ve školství). 
Přes všechny moje obavy jsem se svěřovala Bohu 
a Matce Boží. Doufala jsem, že vše půjde tak, jak 
to chce pro mne a moji rodinu Pán. Myslím, že 
vše se podařilo domluvit dobře. Děkuji za moc-
nou ochranu pro mne i moji rodinu a i nadá-
le prosím za hojnost milostí Božích a přímluvu 
Panny Marie.

vděčná čtenářka Radka

Když jsem se vypravil vlakem na pouť do vzdá-
leného Licheňa v Polsku u příležitosti svěcení 
zvonů pro novou baziliku, uvědomoval jsem 
si, že nemám objednaný nocleh a lidí tam bude 
spousta. Vše jsem svěřil Panně Marii.

Po příjezdu na poutní místo byly všechny noc-
lehy plně obsazeny – až na jeden, který pro svého 
rytíře rezervovala naše Maminka.

Panno Maria, díky
tvůj vděčný rytíř T. 

Chci velmi poděkovat za narození tří pra-
vnoučat. 

A byla to hned dvojčata. Jejich maminka nemě-
la jednoduché těhotenství, k čemuž se přidal ještě 
zánět slepého střeva. Lékaři ji strašili, že to těho-
tenství nemusí dobře dopadnout. 

Já jsem ji uklidňovala a povzbuzovala, aby dů-
věřovala Pánu Bohu. Porod sice proběhl předčas-
ně v 8. měsíci, ale vše dobře dopadlo a narodila 
krásná zdravá dvojčátka.

Maria, děkuji Ti za Tvou účinnou přímluvu.
vděčná prababička Veronika 

Děkuji Panně Marii za vyslyšení mé prosby 
o uzdravení. Měla jsem endometriózu, která mi 
působila bolesti podbřišku. Lékaři mi sdělili, že 
se s tím nedá nic dělat. Druhou operaci mi ne-
doporučovali, tak jsem si objednala zázračné 
medailky, které jsem si nalepila na místo, kde 
jsem měla endometriózu, a prosila jsem Pannu 
Marii, ať mi pošle ze svých přečistých rukou pro-
střednictvím zázračné medailky paprsky milosti. 
U Boha i svého Syna ať vyprosí milost uzdrave-
ní. Naše nebeská maminka mi vyprosila zázrak 
a endometrióza zmizela. Na vyšetření se lékař 
divil a opakovaně mne vyšetřoval. Říkal mi: „Nic 
tam nemáte, žádná endometrióza tam není, je to 
čisté.“ Divil se, já však věděla své. Dodnes nosím 
zázračnou medailku, a když se objeví bolesti, při-
kládám je na bolavé místo a prosím Pannu Marii 
za uzdravení. Děkuji ti, Panno Maria. 

vděčná Silvie, 29. 11. 2013

O modlitbu prosí:
Marie Polachová; Jana Bednářová v těžké 
neřešitelné situaci; rodina Ondrákových 
z Těšetic prosí o modlitby za dar zdraví 
v rodině.
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Francie: José Gulino, vel-
mistr zednářské obedience 
„Velký Orient“, si vyžádal se-
tkání s francouzským pre-
zidentem Françoisem Hol-
landem, aby si postěžoval 
na „nárůst odporu proti zed-
nářům“. Gulino si v dopise 
prezidentovi stěžoval na „ma-
nifestace hnutí Printeps fran-
çais a Veilleurs debout (které 
vzešly z velké letošní manifes-
tace proti zákonu o adopci dětí 
homosexuálními páry) a pro-
tizednářské nápisy na zdech 
v La Rochelle a Rennes“.

Podle představitele Velkého 
Orientu „tyto násilnosti zpo-
chybňují laicitu, která umož-
ňuje svobodu svědomí a uni-
verzální svornost“. Paradoxem 
je, že „násilí“, jehož se vel-
mistr tak obává, se projevilo 
tichým protestem nehybně 
stojících protestujících na ve-
řejných místech.

 „My, francouzští zednáři,“ 
pokračuje Gulino, „si uchová-
váme naši republiku hluboko 
v srdci a Velký Orient se obává, 
že nárůst extremistů a intole-
rance ohrožuje univerzalismus 
i samotnou republiku.“ Gulino 
tu má na mysli hlavně více než 
milion „netolerantních“ protes-
tujících, kteří se postavili proti 
radikální redefinici manželství 
nenásilnými manifestacemi. 
Hnutí, které bojuje za udržení 
morálních hodnot republiky, je 
podle Velkého Orientu nemo-
rální bestií a hrozbou pro hod-
noty republiky.

Kath.net 4. 8. 2013

Vatikán: Kardinál Raymund 
Burke, prefekt Vatikánské roty 
(nejvyšší soudní dvůr), pro-
hlásil: „Jestliže od představe-
ných Církve schází učení plné 

síly a od věřících laiků jeho ak-
tivní podpora, potom Církev 
zklame.“ Dále řekl, že všichni 
katolíci by se měli aktivně vě-
novat obraně nenarozeného ži-
vota. Mons. Burke též hovořil 
o vzrůstajícím tlaku na Polsko 
a Irsko, aby připustily potraty 
a homosexuální sňatky.

Kath. net 19. 6. 2013

USA: Kenneth Reyes, kněz 
a podplukovník duchovní 
služby armády USA, čelí dis-
ciplinárním problémům na zá-
kladě žaloby tzv. Fundace 
pro náboženskou svobodu. 
Zveřejnil na internetu esej, 
kde na základě svých osobních 
zkušeností napsal, že v bitvě 
při bezprostředním ohrože-
ní života ateisté svůj ateismus 
ztrácejí. Za tento „fundamen-
talismus“ a toto „duchovní ná-
silí“ má být Reyes zbaven své 
funkce v armádě. 

Kath. net 29. 7. 2013

USA: Známý filmový herec 
Robert Duvall se v rozhovoru 
pro katolickou televizní stani-
ci EWTN přiznal ke své víře 
v Boha. Řekl, že je přesvěd-
čen o Božím soudu okamži-
tě po smrti a o existenci nebe 
a pekla. „Cestu do nebe si musí 
člověk každodenně odpraco-
vat,“ řekl Duvall. 

Kath. net 16. 8. 2013

Velká Británie: Proti ob-
dobí před rokem vzrostl v ka-
tolických farnostech Anglie 
a Walesu počet zájemců o zpo-
věď o 65 procent. Jde jak o lidi, 
kteří se již několik desetiletí 
nezpovídali, tak i o příslušníky 
mladé generace. Podle infor-
mací duchovních správců za-
sílaných biskupským ku riím 
narůstá též počet pravidel-
ných účastníků nedělní mše 
svaté, zvyšuje se i účast věří-
cích na liturgii ve všední den. 
To je překvapivý obrat, neboť 
v posledních desetiletích počet 
praktikujících věřících neustá-
le klesal. Tuto změnu připisu-
jí nejen církevní představitelé, 
ale i světská média nedáv-
né návštěvě bývalého pape-
že Benedikta XVI. ve Velké 
Británii.    

Nasz Dziennik 4. 9. 2013

Itálie: Italští gynekologové 
proti potratům. Podle infor-
mace vydané italskou vládou 
premiéra Enrica Lettiho 80 až 
90 procent italských ženských 
lékařů odmítlo provádět po-
traty, což je nejvíce v celé ital-
ské historii od r. 1978, kdy 
byl potrat v této zemi legalizo-
ván. Vláda je tím znepokojena 
a rozhodla se zřídit speciální 
komisi, která má za úkol zkou-
mat, jestli lékaři svým odmítá-
ním potratů neporušují před-
pisy. Levicově orientovaný 
Svaz italských lékařů se už vy-
jádřil, že pouze ti lékaři, kteří 
neodmítají provádět potra-
ty, mají právo být zaměstnáni 
ve veřejném zdravotnictví. 

Nasz Dziennik 14. 11. 2013

Francie: Neznámí vandalo-
vé zničili sochu Panny Marie 
Lurdské ve francouzském 

Zprávy
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departamentu Morbihan v Bre-
t aňsku, ve farnosti Plouay. 
Socha zde stála od r. 1955 
jako votivní dar z vděčnosti 
za uzdravení ženy jménem Le 
Goaller, k němuž došlo r. 1949. 
Brzy se stala cílem poutníků 
z okolních regionů. Po zneuctě-
ní kříže a profanaci kostelů je to 
další protikatolický akt v lůně 
„nejstarší dcery církve“.

Nasz Dziennik 27. 11. 2013

Indie: Navzdory chybějícím 
důkazům bylo dne 30. září od-
souzeno v indickém státě 
Orisa sedm křesťanů za vraž-
du Laxamanandy Saraswatiho 
v srpnu r. 2008. Přestože se 
k této vraždě od samého za-
čátku hlásili maoisté, soud 
jejich doznání nebral v úvahu 
a za vraždu vůdce hinduistic-
ké komunity Vishwa Hindu 
Parishad (VHP), dokonané 
23. 8. 2008, poslal na sedm let 
do vězení skupinu sedmi křes-
ťanů, kteří za mřížemi pobý-
vají již pět let, aniž by se mohli 
stýkat se svými rodinami či 
obhájci. Arcibiskup Raphael 
Cheenath SVD, arcibiskup 
senior Cuttack-Bhubaneswar 
v Indii v rozhovoru pro Asia 
News ubezpečil veřejnost, že 
ohledně rozsudku vznese pro-
test. Vražda Laxamanandy 
Saraswatiho vyvolala celou 
vlnu pogromů na křesťany ži-
jící v Orise. Fundamentalisté 
z řad hinduistů srovnali se 
zemí na 600 vesnic, zbourali 
či zapálili více než 5 600 domů, 
300 kostelů a také několik 
klášterů, škol, stacionářů a pe-
čovatelských zařízení. Podle 
odhadů při těchto represích 
zemřelo na 500 křesťanů.

Nasz Dziennik 30. 9. 2013

Česká republika: O majet-
kovém narovnání na jednom 
místě. Proces naplňování zá-
kona o majetkovém narovnání 
je již v plném proudu. Tiskové 
středisko ČBK proto připravi-
lo jednoduchý web, kde veřej-
nost k zákonu a jeho naplňová-
ní může nalézt vše podstatné 
z pohledu Církve římskokato-
lické. Jsou zde k nalezení zá-
kladní informace, odpovědi 
na nejčastější otázky, aktuali-
ty, zajímavé odkazy aj. Obsah 
bude postupně doplňován 
a upřesňován.

Autoři webu chtějí nejen 
zpřístupnit informace, které 
pomohou k porozumění pro-
blematice, ale také představit 
katolickou církev jako insti-
tuci, která je otevřena všem. 
Zřizuje či provozuje instituce, 
které jsou určeny pro lidi bez 
rozdílu vyznání. Má „co na-
bídnout“ i nevěřícím či hleda-
jícím. Hraje důležitou úlohu 
ve společnosti, která majetko-
vým narovnáním jednoduše 
nevymizí. Slouží veřejnosti.

TS ČBK 31. 7. 2013

Vatikán: „Radost evangelia 
naplňuje srdce a celý život těch, 
kdo se setkají s Ježíšem. Ti, kdo 
se jím nechávají vykoupit, jsou 
osvobozeni z hříchu, smutku, 
vnitřní prázdnoty, izolace.“ 
Těmito slovy začíná apoštolská 
exhortace Evangelii gaudium, 
která byla dnes (26. listopadu 
2013) představena v tiskovém 
středisku Svatého stolce. Text 
pojednávající o evangeliza-
ci má podle římského biskupa 
naznačit budoucí směřování 
církve: „Chtěl bych se obrátit 
k věřícím křesťanům, pozvat je 
k nové evangelizační etapě po-
znamenané radostí a ukázat 

jim, kam má směřovat církev 
v následujících letech,“ píše 
František.

TS ČBK 26. 11. 2013

C. S. Lewis nabádá ke kon-
verzi ke Katolické církvi. 
Britský spisovatel Clive Staples 
Lewis (žil v letech 1898–1963) 
přiměl posmrtně svými kni-
hami řadu lidí ke konverzi 
ke Katolické církvi. Z jeho děl 
jsou nejpopulárnější „Letopisy 
Narnie“ a „Rady zkušeného 
ďábla“. Paradoxní přitom je, že 
Lewis zůstal až do smrti věří-
cím anglikánské církve, v níž se 
narodil a byl pokřtěn. Smýšlel 
ale katolicky, věřil např.  
v reálnou přítomnost Krista 
v eucharistii, uznával zpověď 
jako svátost a v mnoha novi-
nových statích, přednáškách 
a pojednáních hájil Katolickou 
církev a její nauku. Velmi také 
bojoval proti teologickému 
mo dernismu, zpochybňujícímu 
katolické pravdy víry.

Kath. net 22. 11. 2013

Vatikán: Dozorčí rada In-
stitutu náboženských děl, tedy 
tzv. vatikánské banky, dnes 
jmenovala nového výkonného 
ředitele. Stává se jím Rolando 
Marranci (1953), dlouholetý 
manažer italské banky BNL 
(Banca Nazionale del Lavoro). 
Po odstoupení bývalého vedení 
banky v létě tohoto roku funkci 
výkonného ředitele dočasně za-
stával Ernst von Freyberg, který 
i nadále zůstává předsedou do-
zorčí rady IORu. Marranci pra-
coval jako jeho zástupce. Jeho 
nynější povýšení schválila také 
kardinálská komise, která do-
hlíží na činnost Institutu nábo-
ženských děl.

RaVat 30. 11. 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.

Tyto je možno zasílat na adresu redakce:
Konvent minoritů v Brně
Minoritská 1, 602 00 Brno
E-mail: immaculata@minorite.cz; tel.: 542 215 600

K zaslání daru použijte poštovní poukázku typu A s poznámkou „Příspěvek na Immaculatu“ v rubrice „Zpráva pro pří-
jemce“ nebo převodem na účet 7498984001/5500 s variabilním symbolem, který najdete na Vašem adresním štítku 
(podle tohoto údaje poznáme, kdo nám příspěvek poslal). Dle našich finančních možností budeme posílat náš časopis 
i těm, kdo nemohou poslat žádný příspěvek a o časopis si požádají. Z důvodu nečitelnosti adres nemůžeme mnohdy Vaši 
korespondenci vyřídit. Prosíme Vás proto o čitelné psaní. Děkujeme. Zprávy týkající se změny v distribuci časopi-
su posílejte na adresu redakce v Brně, nikoli na adresu distributora. Stálé čtenáře prosíme, aby při poštovním styku 
s námi uváděli svůj variabilní symbol nebo aby nám poslali svůj adresní lístek, který obdrželi spolu s naším časopisem.

Rytířstvo NeposkvRNěNé
Hnutí, jehož členové se snaží o obrácení hříšníků a těch, kdo ještě nepoznali Krista, zvláště o obrácení  
nepřátel Církve, o jednotu křesťanů a o posvěcení všech pod ochranou a prostřednictvím Neposkvrněné. 

podmíNky:
1. Odevzdat se úplně Neposkvrněné. Stát se nástrojem v Jejích mateřských rukou. 
2. Nosit Zázračnou medailku. 
3. Zapsat se do knihy Rytířstva v sídle kanonicky ustanoveném. 
pRostředky:
1. Denně se modlit střelnou modlitbu k Neposkvrněné: „Ó Maria, bez hříchu počatá, oroduj 

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

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

3. Doporučuje se šíření zázračné medailky Neposkvrněné.

   * * * Národní centrum MI, Minoritská 1, 602 00 Brno * * *
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Ty jsi Otec můj
Edita Steinová

Já vím, že ty jsi Otec můj 
a bezpečna jsem ve tvé dlani. 
Kam vedeš mne, se netáži, 
jdu za tebou vždy bez váhání.

A kdybys i život v dlaň mi dal, 
ať určím sama dráhu svoji, 
já vložím s dětskou důvěrou 
jej Otče zpět zas v ruku tvoji.

Já vím, že ty jsi Otec můj, 
proč měla bych se ještě bát? 
A kdybys vedl mne i tmou – 
já chci tě, Pane, následovat.

První strana obálky: vitráž Zvěstování, Cathedral of our Lady of the Angels, Los Angeles. Foto: Slices of Light | flickr.com



Znáte přece štědrost 
našeho Pána 
Ježíše Krista: 
byl bohatý, 
ale pro vás se stal 
chudým, abyste 
vy jeho chudobou 
zbohatli.
                     (2 Kor 8,9)
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Milí čtenáři,  
přejeme Vám požehnané Vánoce 
a vše nejlepší do nového roku 2014,  
ať ten, který se stal pro nás chudým,  
učiní Váš život bohatý vírou, nadějí a láskou.

Vaše redakce


