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Hodnota lidského života se neměří
množstvím utrpení, ale kvalitou lásky
Ferruccio Ceragioli
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ZÁSVĚTNÁ MOTLITBA M. I.
(podle sv. Maxmiliána Kolbeho)

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

PODMÍNKY ČLENSTVÍ V M. I.
1. Zcela se odevzdat Panně Marii Neposkvrněné jako nástroj do Jejích rukou.
2. Nosit Zázračnou medailku.
3. Zapsat se do knihy Rytířstva Neposkvrněné v sídle kanonicky ustanoveném (Národní centrum MI, Minoritská 1, 602 00 Brno).

ÚMYSLY MODLITEB
ÚNOR
Abychom se od Neposkvrněné učili zachovávat si vnitřní chudobu, která
nám pomůže vnímat Boží znamení a uschopní nás přijímat všechny Boží
milosti.

Vážení čtenáři časopisu Immaculata,
milí rytíři Neposkvrněné,
s prvním číslem Immaculaty roku
2014 Vás srdečně pozdravujeme
a přejeme Vám požehnaný rok.
Hned v úvodu bychom Vám chtěli
poděkovat za Vaši přízeň a jakoukoliv
podporu. Děkujeme Vám za všechna
přání, která jsme do redakce dostali
k Vánocům a Novému roku. Ve svých
přáních nás ujišťujete o své modlitbě
za nás, za redakci i Rytířstvo Neposkvrněné. Vnímáme takto, že nás nesete
ve svém srdci, což je pro nás velmi
povzbudivé a velmi si toho vážíme.
Děkujeme Vám také za finanční podporu. Mnozí z Vás nečekali, až dostanou s tímto prvním číslem složenku,
a svůj příspěvek na vydávání nám
již zaslali. Časopis i nadále zůstává
hrazen formou dobrovolného daru
a budeme rádi, když ho díky Vašim
darům budeme moci zasílat i těm,
kteří by si ho z finančních důvodů
nemohli dovolit. Děkujeme – Pán Bůh
odplať Vaši štědrost.
Jak jste jistě zaregistrovali, toto číslo
Immamculaty k Vám přichází v novém
vzhledu. Je tady větší formát stránky,
lepší kvalita papíru, nová grafická
úprava – přáli bychom si, aby to vše
bylo ve službách Panny Marie a Kristova evangelia. Doufáme také, že tato
změna bude potěšením i pro Vás.
Toto číslo Immaculaty se poněkud
více věnuje tajemství utrpení v životě
křesťana. Chtěli bychom uveřejněnými
články povzbudit naše nemocné čtenáře a rytíře, aby uprostřed svých těžkostí
neztráceli důvěru v Boha, ale naopak
aby i tehdy nacházeli smysl prožívaných
věcí. Všechny ostatní zveme k zamyšlení nad touto nelehkou otázkou.
Ať následující četba je pro všechny
obohacením.

BŘEZEN
Aby postní období bylo časem, kdy budeme podle evangelijního blahoslavenství „blaze chudým v duchu…“ stále více ve všem důvěřovat Bohu a stále
více budeme objevovat jeho přítomnost ve svém životě.
DUBEN
Aby naše srdce i pohled byly vždy prosté a čisté, abychom si uměli vždy
všimnout posvěcující přítomnosti Ježíše zmrtvýchvstalého ve všech okolnostech našeho života.

S přáním pokoje a dobra
BR. BOHDAN HECZKO
OFMConv
provinční asistent pro M. I.
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SLOVO PRO M. I.

NA ČEM SPOČÍVÁ
POSVĚCENÍ?

Milí rytíři a rytířky Neposkvrněné,
již v několika číslem Immaculaty
se zamýšlíme nad identitou rytíře
Neposkvrněné. Říkali jsme, že
konečným cílem a smyslem lidského
života je sláva Boží, bližším pak
cílem je snaha o obrácení hříšníků,
mezi nimiž se nachází každý z nás.
Obrácení je první etapou na cestě
člověka ke spáse a spočívá na změně
způsobu myšlení a jednání. Je to
velmi důležitá a nezbytná etapa,
ale křesťan nemůže u ní zůstat. Obrácený je zván k tomu, aby začal na
sobě usilvně pracovat – posvěcovat
se, aby dosáhl cíle, pro nějž ho Bůh
povolal k existenci. Pěkně to popsal
náš řádový spolubratr v následujícím článku, který Vám doporučuji
k přečtění.
NA ČEM SPOČÍVÁ
POSVĚCENÍ?
„Cílem Rytířstva Neposkvrněné je:
Starat se o obrácení… a posvěcení
všech… Rytířstvo se neomezuje
pouze na činnost. Věnuje se ještě
dále výchově člověka až k úplnému
dotvoření jeho charakteru… směřuje totiž k posvěcení všech” (Spisy,
1128).
ÚSILÍ O SVATOST
Cílem člověka je věčná spása. Spásy
můžeme dosáhnout pouze dokonalým
životem. Úsilí o takový život bylo pro
sv. Maxmiliána cestou ke svatosti. Slovo
„posvěcení” znamená tedy v jeho výpovědích růst směrem ke svatosti, úsilí
o svatost. Na počátku svého „Pravidla
života” napsal: „Musím být co nejvíce
svatým” (Spisy, 850).
To se může zdát jakousi přehnanou
ambicí. On ale doslovně pochopil Boží
výzvu knihy Leviticus, kterou křesťanům
připomíná sv. Petr: „Buďte ve svém životě
svatí, jako je svatý Ten, jenž vás povolal.
Neboť je psáno: ‚Buďte svatí, neboť já jsem
svatý!’” (1 P 1,15-16; Lev 19,2). Z knihy
Leviticus převzal sv. Maxmilián i sloveso
„posvětit se”, neboť v ní čteme: „Posvěťte
se tedy a buďte svatí!” (Lev 20,7; 11,44).
V programu Rytířstva, který sv. Maxmi-
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lián sepsal jako klerik, nešlo o obrácení
života dosáhne jen tehdy, když bude
a získání co největšího počtu členů, ale
rozvíjet ve svém životě lásku k Bohu.
o přivedení co největšího počtu lidí ke
Lásku, která ho přivede k plnému sjedsvatosti a dosažení spásy. Jako mladý
nocení s Bohem.
kněz povzbuzoval svého bratra Alfonse:
„Připravme se, abychom pro spásu
„Cílem stvoření, a zvláště člověka je láska
a posvěcení vlastní duše a co nejvíce jiných Boha, Stvořitele, Otce; láska stále větší,
duší trpěli a pracovali, odpočineme si až
zbožštění, návrat k Bohu, od něhož člověk
po smrti.” (Spisy, 21).
vyšel, sjednocení s Bohem, plodná láska.
Byl si samozřejmě vědom toho, že dosa- Aby láska k Otci se stávala čím dál
žení svatosti je
dokonalejší, nekonečně
dlouhodobým
dokonalejší, zjevuje se
„CÍLEM RYTÍŘSTVA
procesem
láska Syna, Ježíše, který –
NEPOSKVRNĚNÉ
a musí se stát
aby lásku k sobě roznítil
JE: STARAT SE
programem
v srdcích – sestoupil na
O OBRÁCENÍ…
celého života.
zem, zemřel na kříži a zůA POSVĚCENÍ
Svému bratru,
stal s námi v Eucharistii.
VŠECH… RYTÍŘSTVO
který mu
Aby se láska k Synovi
SE NEOMEZUJE
popisoval své
mohutněji rozvíjela
POUZE NA ČINNOST.
vlastní touhy,
a tak se láska k Otci ještě
VĚNUJE SE JEŠTĚ DÁLE
napsal: „Jestli
více rozhořela, k tomu
VÝCHOVĚ ČLOVĚKA
vykonáš, pro co
pomáhá láska Ducha…”
AŽ K ÚPLNÉMU
ses rozhodl, bu(Spisy, 1192).
DOTVOŘENÍ JEHO
deš brzy svatým.
CHARAKTERU…
Ale je to cesta
Abychom mohli
SMĚŘUJE TOTIŽ
do nekonečna;
milovat Boha, musíme
K POSVĚCENÍ VŠECH.”
a jestliže ona je
nejdříve poznat jeho
(Spisy, 1128)
nekonečná, prolásku k nám. Tuto Boží
to, kdo je svatý,
lásku nám pomáhá poposvěť se ještě…’
znat Boží Syn, jenž se stal
(Zjev 22,11); čím dále někdo po této cestě
člověkem, aby ukázal, jak velice nás Bůh
dojde, tím jasněji pozná, kolik toho ještě
miluje. Duch Svatý, který v nás působí,
musí překonat a jak málo toho dosud ušel
zejména od chvíle našeho křtu, nejen
ve srovnání s celkem. Čím rychleji běží,
nám pomáhá poznat lásku Boha k nám,
tím více poznává pomalost dosavadního
ale zároveň v nás probouzí a rozvíjí naši
postupu” (Spisy, 34).
lásku k Bohu. On sám v nás miluje Boha
a rozvíjí tuto lásku v našem srdci a v naší
POSVĚCENÍ JE ŽIVOTEM
mysli.
V LÁSCE
„Dokonalost spočívá na Boží lásce, na
Opravdová láska k Bohu se projevuje
sjednocení s ním, na zbožštění. Láska se le- rovněž naší láskou k bližním, které tougitimuje vykonáním Boží vůle […] Spoleh- žíme obdarovat tím největším dobrem,
nutí se na Boží vůli a její vykonání, zvláště
čili tím, že jim ukážeme Boha a jeho
ve věcech odporujících našim smyslům
lásku a také cesty vedoucí ke sjednocení
a odporujících i našemu omezenému
s Bohem. „Když se rozhoří oheň lásky,
a omylnému rozumu, rozplameňuje Boží
nemůže se vměstnat do hranic srdce, ale
lásku. Kříž je školou lásky” (Spisy, 37).
vybuchuje ven a zapaluje, zahlcuje srdce
jiných. Získává tak jiné duše…” (Spisy,
Bůh stvořil člověka z lásky a očekává od
1191).
něho lásku – jako odpověď na svoji láso. Paulin Sotowski OFMConv
ku. Změna způsobu myšlení a jednání
překlad -rmmusí v lidském životě sahat tak daleko,
aby obrácený pochopil, že cíle svého
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SETKÁNÍ M. I. SKUPINKY V UHERSKÉM BRODĚ
V pátek 17. ledna 2014 jsme se vydali za uherskobrodskou skupinkou
Rytířstva Neposkvrněné, která se schází pod duchovní patronací otce
Česlava Plachého, OP. Byli jsme rádi, že jsme se potkali se známými
tvářemi lidí z Uherského Brodu a okolí, kteří na toto setkání přišli. V rámci
něho měl bratr Bohdan přednášku o úkonu odevzdání se Neposkvrněné
a jeho významu pro náš život. Vzájemné sdílení, které následovalo, ukázalo, jak se jednotliví účastníci snaží toto odevzdání žít a jak je tím jejich
život proměňován. Setkání proložené zpěvem a modlitbou sice rychle
uběhlo, ale to nevadí, těšíme se na nějakou další příležitost.

Foto: Národní centrum MI

Foto: Národní centrum MI

Foto: www.mi-international.org

Foto: www.mi-international.org

ZAHAJOVACÍ SETKÁNÍ SKUPINKY V ČESKÉM TĚŠÍNĚ
Vznik nové skupinky je vždy významná událost. Členové M. I. v Českém
Těšíně o to již dlouho usilovali a jsme moc rádi, že jejich úsilí a modlitby dosáhly toho, že v úterý 28. ledna začala oficiálně fungovat místní
skupinka pod vedením otce Mateusze Janygy SJ. Na setkání jsme si
prostřednictvím promítání fotek připomněli naši společnou cestu, kterou
jsme za poslední rok a čtvrt spolu ušli, než tato skupinka vznikla. Všem
„Těšíňákům“ přejeme, ať jim jejich úsilí vydrží a ať vytvoří společenství lidí,
kteří se vzájemně podporují na své cestě odevzdání se do rukou Matky
Boží, aby tak bezpečněji došli k naplnění Boží vůle ve svých životech.
JARNÍ REKOLEKCE NA VELEHRADĚ
Jsme rádi, že můžeme všechny pozvat na již třetí rekolekce, které jsou
zaměřeny na prohlubování spirituality Rytířstva Neposkvrněné. Tentokrát
se konají od pátku 14. do neděle 16. března v prostorách Stojanova
gymnázia na Velehradě. Rekolekce budou probíhat v postním období,
proto i téma bude v tomto duchu: „Pouze láska je tvůrčí – i pod křížem.“
Exercicie povede otec Martin Kollár OFMConv a bratr Bohdan Heczko
OFMConv. Bližší informace naleznete na plakátku vzadu. Všichni jste co
nejsrdečněji zváni.

LETEM M. I. SVĚTEM

RYTÍŘI V AKCI

MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ RYTÍŘSTVA
NEPOSKVRNĚNÉ
S radostí Vás informujeme, že ve dnech 14.–19. října 2013 zasedalo
v Římě Mezinárodní shromáždění Rytířstva Neposkvrněné (MI), jehož
se účastnilo 40 delegátů z 15 různých zemí světa. Jednání řídil nejvyšší moderátor O. Marco Tasca, generální ministr řádu minoritů, který
zdůraznil, že sv. Maxmilián Kolbe pokládal za nejkrásnější misii roznášet
lásku Neposkvrněné skrze dílo MI. Účastníci shromáždění zvolili nové
mezinárodní předsednictvo Sdružení MI, které se zavázalo pokračovat
v započatých pracích a iniciativách Rytířstva posledních let. Do funkce
nadnárodní prezidentky byla znovuzvolena paní Rafaella Aguzzoni
(Itálie). Členové předsednictva, kteří v nadcházejících nejbližších letech
budou s národní prezidentkou spolupracovat, jsou: o. Patrik Greenough
(z USA, viceprezident), o. Sebastiano Quaglio (z Brazílie, Sao Bernardo do
Campo, ekonom), o. Mirosław Bartos (z Polska), Adele Cerreta (z Itálie,
sekretářka) a Angela Morais (z Brazílie). Členům mezinárodního předsednictva přejeme mnoho Božího požehnání v jejich službě.

Všechny vás zdraví a o modlitbu za celé MI prosí
JITKA NAVRÁTILOVÁ
koordinátorka
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TÉMA: TAJEMSTVÍ UTRPENÍ

CESTA ÚZKÁ
A STRMÁ
JAKÝ JE SMYSL UTRPENÍ V ŽIVOTĚ
KŘESŤANA?
Utrpení je něco, co v člověku již z přirozenosti vyvolává
určitý odpor a snahu se ho co nejrychleji zbavit. Vždyť
i vše kolem nás jakoby podporovalo myšlenku, že
pokud se již něco jako bolest či problémy objeví, pak je
zapotřebí udělat vše pro to, abychom se toho zbavili.
Někteří se domnívají, že v případě neodstranitelné
bolesti je legitimním řešením dobrovolný odchod
ze života – eutanazie. Jako bychom tím říkali: „Trpící
člověk není žádným přínosem! Jeho život postrádá
smysl!“ Avšak křesťanství se k utrpení staví odlišným
způsobem. Vyzdvihuje jeho hodnotu a ukazuje, že
smysl utrpení souvisí s plánem Boží spásy, v němž se
Boží láska k lidem tak podivuhodně projevila.
Foto: Jan Wachala | Dreamstime.com
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UTRPENÍ JAKO CESTA KE
SJEDNOCENÍ S BOHEM
V křesťanství je slovo utrpení spojeno
s křížem. Jejich vzájemné propojení
dosáhlo svého významu díky výkupné
oběti Ježíše Krista. Kříž sám o sobě
nemá jiný význam než mučicí nástroj,
avšak tím, že Ježíš na kříži zcela odevzdal svůj život Otci, aby nás vykoupil,
dostává se kříži zcela nového smyslu
a hodnoty. Nástroj mučení se stává
symbolem Lásky až do krajnosti. Bůh
shlédl ke svému lidu, který mu byl
nevěrný, a i přes jeho nevěru poslal
svého jediného Syna, který se Vtělením stává lidským dítětem, abychom
se my mohli stát Božími dětmi, a mohli vstoupit do společenství lásky s Ním.
Svatý Jan od Kříže poukazuje na to, že
„Bůh stvořil lidské duše pro sebe. Chce
je sám se sebou sjednotit a darovat
jim nezměrnou plnost a nepopsatelnou blaženost svého vlastního, Božího
života…“ (Steinová, 2000: str. 42). Boží
plán spásy tedy ukazuje na náš cíl, kterým je naše sjednocení s Bohem. Tím
se završuje toto dílo spásy a naše duše
se vrací k Bohu, od něhož vzešly.
Jak tohoto sjednocení dosáhnout?
Svatý Jan od Kříže ve shodě se sv. Pavlem (srov. 1 Kor 1,23-24) jasně hovoří
o tom, že právě připodobňování se
Ukřižovanému je tou jedinou cestou,
jak dojít k našemu konečnému cíli.
„… Musíme nejprve s Kristem projít
smrtí na kříži: tak jako On musíme
ukřižovat svou vlastní přirozenost
životem umrtvování a sebezáporu
a vydat sami sebe k ukřižování v té
podobě utrpení a smrti,
kterou nám Bůh určí
nebo kterou dopustí“
(Steinová, 2000: str. 37).
Zde se dostáváme
k podstatě hodnoty
bolesti a utrpení v našich
životech. Ty samy o sobě
nemusí být ničím, nenesou žádnou hodnotu
samy o sobě a našemu
životu nemusí dodávat
smyslu. Můžeme však
říci, že vytvářejí živnou
půdu pro něco mnohem
vyššího a smysluplnějšího. Ceragioli (2007:
str. 101) poukazuje na to,
že: „Samo o sobě je utrpení zlem a Bůh
po něm nijak netouží. Životu věřícího
člověka dává hodnotu jedině láska…

pravá láska je s to prožívat i bolest ve
máme. Jít cestou utrpení znamená
spojení s Bohem, a tak ji přetvořit ve
zcela a bez výhrad se svěřit do vůle
spásnou sílu.“ Utrpení v tomto smyslu
Boží a zříct se vlastních představ. Jak
se tak nestává zrcadlem bolesti, ale
těžká tato cesta je a s jakými obtížemi
všude kolem zrcadlí lásku, která vyvěse setkáváme jako trpící, vydal krásné
rá ze spojení s Ukřižovaným. Ukazuje,
svědectví otec Pierre Lyonnet (1971),
kam až může
který ve věku 43
zajít bolest
let umírá poté,
HODNOTA LIDSKÉHO
odevzdaná
co si prošel
Bohu a prokřížovou cestou
ŽIVOTA SE NEMĚŘÍ
žívaná s ním.
bolesti na těle
MNOŽSTVÍM UTRPENÍ,
„… hodnota
i na duši. Jeho
lidského živosvědectví je
ALE KVALITOU LÁSKY
ta se neměří
autentické
množstvím
díky hloubce
utrpení, ale kvalitou lásky“ Ceragioli
jeho uvědomění si a odevzdání vlastní
(2007; str. 102). Proto si i všichni světci
ubohosti a díky jeho sepětí s ukřižozamilovali utrpení a prožívali jej ne
vaným Ježíšem, kterému postupně
jako nějaké „bolestínství“, ale naopak
odevzdával svůj život a utrpení. Příběh
přijímali jej jako dar, díky němuž
otce Pierra se tak stává nejenom svěmohou bezpečně dojít ke sjednocení
dectvím osobních zápasů při zvládání
s Bohem v lásce. V ohni utrpení se
utrpení, ale také svědectvím růstu ve
totiž očišťovali od své sebelásky a učili
víře a lásce, která pramení z duchovní
se projevovat lásku nezištnou a záropravdy, že Bůh nás neopouští a je
veň spojením s výkupnou obětí Ježíše
přítomen v i našich trápeních. NásleKrista získali podíl na jeho díle spásy
dující odstavce jsou střípky rozhovorů
lidstva. Krásně to vyjádřila Matka Teremezi nemocným a Kristem, které
za, která říká, že: „Utrpení samo o sobě
otec Lyonnet zaznamenal v době své
není ničím; ale spojí-li se s utrpením
největší fyzické a morální bolesti.
Kristovým, je to skvělý dar“ (Myšlenky,
2001: č. 75).
Nemocný: „Ó Pane, jaký objev! Krok
za krokem nemoc mě nutí sestupovat
OBTÍŽNOST PROŽITKU
až na dno své bídy. To, co jsem dříve
UTRPENÍ
pokládal za ctnost, nebylo nic jiného než
Přestože v teologické i intelektuální
mé dobré zdraví, a vnitřní mír, o němž
rovině můžeme snadno souhlasit
jsem myslil, že je Božím pokojem, nebyl
s myšlenkou, že utrpení je velký dar,
možná ničím jiným než výrazem spokojeho přijetí však není vůbec jednodujenosti člověka, kterému nic neschází…
ché a znamená vydat se na cestu úzA nyní mi nezůstalo nic. Jsem zcela
zruinován. Nemoc
mi ukazuje vlastní
podobiznu tak jasně,
že každý omyl je
vyloučen. Zůstalo jen
sobectví… Nemám
opravdu nic, do čeho
bych se mohl obléci,
než své hříchy, které
mě ukazují v celé
nahotě.“
Kristus: „Mé dítě!
Tak těžce jsem tě
zasáhl! Dříve jsi byl
takový silák, a teď jsi
Foto: Denys Kuvaiev | Dreamstime.com
v koncích. Tento pád
ti ukázal tvou bídu.
kou a strmou (srov. Mt 7,14), která odChceš se z ní dostat? Právě proto spínáš
haluje a staví na světlo všechny naše
ke mně ruce, k svému ukřižovanému
iluze a klamné naděje, které o sobě
Bohu, ke mně, k nekonečné Lásce.
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Cítíš svou vnitřní prázdnotu a nicotu.
Ale to je půda, jakou potřebuji. Jen
v ní může vzklíčit láska. Měl jsi velké
plány a najednou všechno padlo…
Jsi stvořen, můj synu, pro lásku, abys
mne miloval. A proto, můj synu, není
možné, aby tvůj život byl zmařen… Ty
bys býval promarnil svůj život, kdybych
tě nebyl srazil k zemi!
Tvůj život začíná teď,
ano teď, poněvadž
začínáš milovat: ne
slovy a ústy, nýbrž
skutečně a opravdově… Přiznej se,
že ti není snadné
nezávidět zdravým
a silným… Ó jak
rád bys pokračoval
v přerušené práci na
svém místě! Ale já
od tebe žádám, aby
ses toho dobrovolně
zřekl. Abys to přinesl
jako oběť z lásky…
Kdybych tě byl
nechal, tak by ses byl uzavřel do svého
sobectví, do své soběstačnosti.“
Nemocný: „Úpěnlivě tě prosím, Pane,
zbav mě těch krizí prudkých bolestí…
Už nemohu dál…“
Kristus: „Už vím, co chceš: trpět tak,
aby ses mohl obdivovat sám sobě, jak
hrdinsky neseš svůj kříž!“
Nemocný: „Pane, to je bolest, jak
hrozně trpím! Dovol mi, abych naříkal!
Nemluv mi o svém království! Bolest ve
mně udusila všechnu lásku: zůstalo jen
zvíře, které sténá a obrací se na posteli.
Jenom kdybych tě alespoň mohl mít
trochu rád!“
Kristus: „Nikdy jsem ti nebyl tak
blízko… Nikdy jsi nebyl tak plný života
jako teď. Mlč, nic mi neříkej, nezpěčuj
se, uklidni se a naříkej beze studu! Nikdy
jsi tak nepřekypoval životem, poněvadž
jsem tě nikdy tolik nemiloval… a ty
také, ty mě začínáš opravdu milovat.“
Nemocný: „Ach, jak to můžeš říci;
vždyť myslím jen na svou bolest a nemám už zájem ani o tvé království!“
Kristus: „Mám tě teď tak rád, poněvadž ty už nemáš nic než svou nicotnost! Ty se už nebráníš, tys mi všechno
obětoval… Já budu trpět v tobě. Dej mi
své ubohé tělo, abych v něm přebýval… Dej mi své trpící srdce, a ono
neumdlí… Nejsme už slavnými vítězi?“
Nemocný: „Ano, ano vítězi. Můj Pane,
dělej, co chceš!“
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Toto silné svědectví o cestě na „Golgotu“ nám ukazuje, jak může být cesta
utrpení bolestná, stejně tak, jak je
možné ji zvládnout, jestliže se necháme přemoci Láskou. Odevzdání se jí
je bezpečnou cestou, která očistí naše
„bolavá“ místa, jež zůstala poskvrněná
a zraněná hříchem, a přivede je k osla-

také celou církev, a tedy i každého
z nás. Takto nám Maria byla dána za
matku.
Ona jako vzorná matka bdí nad
každým svým dítětem. Jako byla
u Ježíše v jeho životě i smrti, tak také
bdí nad každým z nás. Obraz Marie
pod křížem se stává velkým příkladem pro každého, kdo
trpí. Přítomnost Marie
významně dotváří celý
obraz ukřižování, je jeho
trvalou součástí. Maria
trpí společně s Ježíšem
a tím, že se na Golgotě
stala také Matkou všech,
trpí společně s každým
z nás. V tomto světle je
pak zcela přirozené, že
právě v době strádání
se k Ní s velkou důvěrou
utíkáme. Proto se také
modlíme „Pros za nás
hříšné nyní i v hodinu
smrti naší“. Bereme ji za
Foto: Alexandre Miguel Da Silva Nunes | Dreamstime.com
naši mocnou přímluvvení. Ježíš Kristus, který na sebe vzal
kyni v našich každodenních obtížích.
všechny hříchy lidstva, toto všechno
Chceme, aby nás na naší křížové cestě
prožil. Právě ve svém bolestném umís Ježíšem doprovázela také ona. Velmi
rání nám dal příklad, že v okamžicích
zajímavým způsobem vysvětluje
naprosté bezmoci a opuštěnosti svěCeragioli (2007: str. 99) symboliku
řuje s důvěrou svého ducha Otci, aby
Ježíšových slov „hle tvůj syn, hle tvá
byla naplněna Jeho vůle. Kříž se tak
matka“ (srov. Jan 19,26-27) a ukazuje
stává pramenem Lásky každému, kdo
Mariinu roli při uvádění učedníků do
žízní po naplnění Otcovy vůle. Láska
tajemství Ježíšova utrpení: „Mariina
se napříště má stát jediným měřítkem
přítomnost pod křížem, Ježíšova slova
každého našeho skutku. Bez ní nelze
a příklad učedníka Jana, který přijímá
dojít k Otci. Důvěra v tuto Lásku dává
Marii do svého domu, nám především
průchod Boží milosti, jež působí v duši naznačují, že kdo chce mít účast na
každého člověka, který se rozhodl
Kristově kříži, musí dovolit Panně Mavydat se na cestu k Bohu, byť by se
rii, aby ho do tohoto tajemství uvedla.
musel vydat až do krajnosti. Takovým
Musíme jí, stejně jako Jan, dovolit,
příkladem byl i svatý Maxmilián Kolbe, aby nás vzala za ruku a zavedla na
který celým svým životem, stejně
Kalvárii. Právě ona je totiž tou nejlepší
tak i smrtí ukázal, že „Jenom láska je
učitelkou, chceme-li být uvedeni do
tvůrčí“ a jen skrze ni můžeme zvládat
Ježíšovy modlitby na kříži, modlitby,
všechna protivenství a dosáhnout
která představuje nedostižný vrchol,
našeho konečného cíle.
ale zároveň i cíl, k němuž má směřovat
modlitba každého křesťana.“ Copak
NA GOLGOTU S MARIÍ
je to za modlitbu, které nás učí Matka
Matka Boží má zcela zvláštní postaBoží? Se sestrou karmelitkou Immacuvení v Ježíšově umírání. V nejtěžších
latou Adamskou můžeme říci, že je to
chvílích zbylo jen pár nejvěrnějších,
modlitba Lásky, v níž se Božské osoby
kteří Ježíše doprovázeli na Kalvárii.
odevzdávají sobě navzájem a člověkoV první řadě to byla jeho matka Maria,
vi (2002, str. 156).
která jej po celý život doprovázela
Když si Bůh zvolil Marii, aby se stala
a milovala. Nesdílela s ním jenom jeho Matkou Syna, proč bychom se i my
život, ale také jeho smrt. Jí také Ježíš
nemohli stát jejími dětmi a nechat se
na kříži slovy: „Ženo, hle tvůj syn“, svěřil jí vést? Ona doprovázela svého Syna
do péče nejenom učedníka Jana, ale
v těch největších mukách a neopustila
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jej. Nejtěžší chvíle jejího Syna se staly
také pro ni těmi nejtěžšími. Tak jak
Syn odevzdal sebe Otci a dokonal dílo
spásy, tak také ona odevzdala svého
jediného Syna Otci a plně mu důvěřuje, že jeho vůle je dobrá a je zapotřebí
ji naplnit až do konce. Nechme se
tedy Marií vést za ruku, abychom
uměli spolu s Ježíšem nabídnout Otci
svůj život, aby s ním udělal, co sám
bude chtít (srov. Ceragioli 2007).
ZRNO, JEŽ MÁ PŘINÉST
UŽITEK
Přijmout utrpení znamená jít každodenně po cestě podřizování vlastních
plánů vůli toho, který je zdrojem
života. Znamená odevzdat úplně
všechno, abychom získali všechno.
Svatý Maxmilián v úkonu odevzdání hovoří o tom, že je zapotřebí
odevzdat všechny schopnosti své
duše i těla i celý život, smrt a věčnost.
Odevzdání svých problémů znamená
krok za krokem zbavovat se všeho, co
nás dělí od Boha. Zvláště zpočátku

je tato cesta velmi trpká, ale jakmile
přivykneme novému způsobu života,
pak platí slova Písma: „Mé jho netlačí
a břemeno netíží“ (Mt 11,30).
S utrpením je to jako s pšeničným
zrnem, které jestliže nepadne do
země a neodumře, zůstane samo,
zemře-li však, vydá mnohý užitek
(srov. Jan 12,24). Svět, který se za
každou cenu zbavuje utrpení, směřuje
do osamění, zůstává uvězněn v iluzi
vlastní soběstačnosti. Naopak přijaté
a Boží přítomností proměněné utrpení v sobě nese netušené bohatství.
Tím, že obejmeme kříž, obejmeme
Krista Spasitele a v něm všemohoucího Boha. Skrze tento dotek je naše
lidství proměněno a povzneseno a my
sami se stáváme oporou a nadějí pro
všechny naše bratry a sestry. Svatý
otec František ve své encyklice Lumen
fidei vyzvedává hodnotu utrpení
a ty, kteří se v něm svěřují do rukou
Božích, nazývá trpícími prostředníky
světla, jež přináší užitek i pro jiné.
Utrpení nemůžeme odstranit ze světa,

můžeme mu však dát smysl a objevit
jeho význam pro sebe i celý svět.
Nenechme se o hodnotu tohoto daru
připravit.
JITKA NAVRÁTILOVÁ

Prameny:
Adamska, J. Immaculata: Ikona
Trójcy Świętej, Pallotinum 2002.
Ceragioli, Ferruccio: Sedm žen
z evangelia, KNA,
Kostelní Vydří, 2007.
Lyonnet, Pierre: Modlitby pro
dobu nemoci, Křesťanská
akademie, Řím, 1971
Mühs, Wilhelm: Myšlenky
moudrých o utrpení, Nové
město, Praha, 2001.
Papež František: Lumen fidei,
encyklika, KNA, Kostelní Vydří, 2013.
Steinová, Edith: Věda kříže,
Cesta 2000.

Foto: Mariyamasich | Dreamstime.com
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TÉMA: TAJEMSTVÍ UTRPENÍ

Foto: Jan Wachala | Dreamstime.com

RYTÍŘI U JEŽÍŠOVA KŘÍŽE
V dnešní době můžeme pozorovat, že trpící a bezmocný člověk
není příliš ceněn, jako by již
nestál za nic, protože již nemůže
pracovat a vydělávat ani užívat
tohoto světa. Ale rytíř Neposkvrněné není nikdy „zbytečný“,
protože spojením svého utrpení
se soucitnou bolestí Mariinou stojící u kříže svého Syna a spojením
svého utrpení s výkupnou obětí
Kristovou může své utrpení proměnit v dar lásky.
Dne 31. května 1983 na svátek
Navštívení Panny Marie skupina
šestnácti starších a nemocných bratří
minoritů vytvořila první společenství
rytířů u Ježíšova kříže. Motivací pro
všechny byl postoj o. Šimona Kaczmarka, který ochromen rakovinou
obětoval své modlitby a utrpení za
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rozvoj Rytířstva Neposkvrněné. Otec
Šimon zemřel v pověsti svatosti dne
10. února 1983.
Od té doby skupina řeholních bratří
a kněží zasažená křížem nemoci odevzdává jakožto společenství v modlitbě i utrpení svůj život Panně Marii
a své každodenní modlitby a utrpení
ustavičně obětuje s úmyslem podpořit Rytířstvo Neposkvrněné v díle
šíření Kristova Evangelia. Čas, který
je jim dán odtržením od běžných
starostí života, jež si vyžádala nemoc,
ochotně naplňují modlitbou za svěřené úmysly. Tito odvážní nemocní,
kteří zdánlivě již nic velkého udělat
nemohou, vytvářejí nezpochybnitelný
potenciál modlitby, kterým mohou
nést malé i velké záležitosti.
Obvykle si všímáme a oceňujeme,
když se zdraví lidé obětavě starají

o své nemocné, když pro ně obětují
svůj čas, své síly. Ale zde se ukazuje
i druhá strana mince, tito nemocní
také něco dávají – své trpělivě snášené utrpení, svou modlitbu za lidi zdravé, aby je duchovně podpořili v jejich
práci, v jejich životním poslání.
Každý rytíř Neposkvrněné, který kvůli
stáří nebo nemoci (bez ohledu na věk)
není schopen se již aktivně zapojovat
do díla evangelizace, může spolu
s jinými rytíři tvořit duchovní stráž –
společenství rytířů u kříže. První
skupinu rytířů u kříže tvořili řeholníci,
ale toto není podmínkou. Možnost
setrvat u kříže po boku Panny Marie
a spojovat vlastní utrpení s utrpením
Kristovým je otevřena všem. Duchovní
hodnotu, kterou takto rytíři u kříže
získají, obětují pak za jiné rytíře Neposkvrněné pracující na šíření evangelia
po celém světě.
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Zde je svědectví jednoho nemocného, o. Alexandra Wrzoska OFMConv:
„Naučil jsem se, že svou modlitbou
a snášením utrpení mohu jiným
vyprošovat milosti. Na své pozemské
pouti, nezávisle na tom, zda je ona
dlouhá nebo krátká, všichni potkáváme utrpení. Člověk nevěřící by
řekl, že utrpení nemá smysl, že Bůh
nemůže existovat, když dopouští utrpení. Ale pro mne, člověka
věřícího, představuje utrpení velký
dar, neboť díky němu objevuji Boha.
Utrpení mohu použít jako nástroj
k pomoci jiným, zároveň mohu přijímat pomoc od druhých a takto je
obohatit, neboť jsem pro ně příležitostí k vykonání nezištných dobrých
skutků. Být přikovaným k nemocničnímu lůžku se takto může stát
darem. Stejně tak modlitba se stává
vzájemným obohacením a darem.
Navzdory utrpení a vlastní churavosti
objevuji velkou radost. Každodenní
Eucharistie mě velmi posiluje, z jiných
modliteb mám nejraději zrníčka
růžence s jejich zdrávasy, které mohu
šeptat vždy. Nám, nemocným, je
často nemožné něco číst, ale šeptat
naše „mám tě rád“, které dáváme
Ježíši rukama Neposkvrněné, není zas
tak náročné. Jsem rád, když za mnou
přicházejí lidé a prosí mě o modlitbu.
Cítím se takto stále potřebný.“
Ano, v dnešní době můžeme pozorovat, že trpící a bezmocný člověk není
příliš ceněn, jako by již nestál za nic,
protože již nemůže pracovat a vydělávat ani užívat tohoto světa. Ale rytíř
Neposkvrněné není nikdy „zbytečný“,
protože spojením svého utrpení se
soucitnou bolestí Mariinou stojící
u kříže svého Syna a spojením svého
utrpení s výkupnou obětí Kristovou
může své utrpení proměnit v dar
lásky. Říká se, že láska se živí obětí.
Dobře tomu rozumí zamilovaní lidé,
kterým není zatěžko obětovat čas, síly,

námahu, jen aby mohli být se svou
milovanou osobou, aby jí mohli dokázat svou lásku, aby jejich vztah stále
rostl. Nemocný člověk již spoustu věcí
udělat nemůže, ale vždycky může projevovat lásku, která je navíc utrpením
očišťována od egoismu.
Svatý Maxmilián si velmi vážil nemoc-

„Lidský život se skládá ze tří částí: z přípravy na práci, z práce samé a z utrpení.
Jedni se tady v Niepokalanově teprve
připravují, další už pracují a takoví šediví,
hele… jako tenhle, co tady sedí (ukázal
na sebe), už by měli přejít do té poslední
části – utrpení. Skrze ty tři životní úseky
nás Bůh vede blíž k sobě. Čím více se
nějaká duše odevzdá Bohu, tím
dříve se připraví na tuto třetí část,
aby svou lásku k Neposkvrněné
utvrdila utrpením z lásky. Vždyť nic
nás tolik nepřiblíží k Neposkvrněné
a neutvrdí v lásce, jako právě láska
spojená s utrpením z lásky. Právě
na této cestě utrpení se můžeme
přesvědčit, jestli jsme jí skutečně
bezvýhradně oddáni.
V této třetí části bychom jí měli
projevit tu největší lásku – rytířskou!
Takto rytířsky trpět, pracovat
a umřít – ale ne obyčejnou smrtí:
dostat kulku do čela, abychom zpečetili svou lásku k Neposkvrněné,
rytířsky prolít krev až do poslední
kapky na uspíšení okamžiku, kdy
pro ni bude získán celý svět! – to
přeji sobě i vám všem.“
(promluva 28. srpna 1939)

Foto: Hongqi Zhang (aka Michael Zhang) | Dreamstime.com

ných bratří a pomáhal jim pochopit
hlubší smysl jejich bezmocnosti.
„Nemocnička a v ní žijící nemocní jsou
tou nejdůležitější součástí nakladatelství
MI, je to nejproduktivnější pracoviště, protože přináší zásluhy a užitek
pro Boží věc. Tady už jsou vyloučeny
jakékoli osobní záliby a vlastní iniciativy,
které člověku přinášejí určité uspokojení
a šanci získat si ne-li přímo uznání,
pak alespoň pochvalu za odvedenou
práci. Tady už ale zůstává jen utrpení
a zásluha za ně. Nemocnička je jediným
pracovištěm v Niepokalanově, které
přináší čistý a navíc maximální zisk.“
(Cituje bratr Julius Grzybowski: Utrpení v pojetí sv. Maximiliána)

Vidíme, že ideál Rytířstva „získat
pro Neposkvrněnou celý svět“ se
nehroutí ani v okamžiku, kdy rytíř je
kvůli nemoci vyřazen z činnosti. Spíše
naopak, právě v těchto okamžicích
se před ním otevírá nový prostor
nezištné lásky.
BR. BOHDAN
Jestliže by se někdo chtěl připojit
k rytířům u kříže a podpořit svou obětí
Rytířstvo Neposkvrněné,
ať napíše na adresu Národního centra MI
(Minoritská 1, 602 00 Brno).

„Blahoslavená Panno Maria, potěšení zarmoucených. K tobě se utíkám, tebe vzývám
v této své záležitosti…. Ó dobrá Matko! Ty můžeš pomoci, neboť ty všechno vyprošuješ
na svém Synu. Mnozí, kteří se ve svých potřebách k tobě utíkali, dosáhli tvé pomoci
a útěchy. Církev tě nazývá potěšením zarmoucených, potěš i mne. Je-li to vůle Boží
a prospívá-li to mé duši, dej mi sílu, abych tento kříž s trpělivostí snášel, abych pak na
konci svého života s tvým Synem, Pánem Ježíšem, mohl říci: „Dokonáno jest! Amen!“
Ze sborníku „Pod ochranu tvou…“, Brno 2006
Foto: Wessel Du Plooy | Dreamstime.com
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NEEXISTUJE
ŽIVOTNÍ KŘÍŽ,
KTERÝ BY PÁN
NESDÍLEL S NÁMI
PROMLUVA SVATÉHO OTCE
PO POBOŽNOSTI KŘÍŽOVÉ
CESTY, COPACABANA - RIO
DE JANEIRO 26. 7. 2013
Drazí mladí! Přišli jsme dnes, abychom
doprovodili Ježíše na jeho cestě
bolesti a lásky, na křížové cestě,
která je jedním z důležitých okamžiků
Světových dnů mládeže. Na závěr
Jubilejního roku 1984 se blahoslavený
papež Jan Pavel II. rozhodl svěřit kříž
vám, mladým, se slovy: „Neste jej do
světa jako znamení Ježíšovy lásky
k lidstvu a ohlašujte všem, že pouze
v Kristu mrtvém a zmrtvýchvstalém je
spása a vykoupení (Parole ai giovani
[22 aprile 1984]: Insegnamenti VII,
1 [1984], 1105).“ Od té chvíle tento
kříž putoval všemi světadíly a prošel
nejrozmanitější místa lidské existence, takže je téměř nasycen životními
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situacemi mnoha mladých lidí, kteří
jej viděli a nesli. Nikdo se nemůže
dotknout Ježíšova kříže bez toho, aby
na něm nezanechal něco ze sebe
samého, a zároveň aby nenesl něco
z Ježíšova kříže ve svém vlastním životě. Chtěl bych, aby tento večer, kdy
doprovázíme našeho Pána, zazněly
ve vašem srdci tři otázky: Co jste vy,
drazí mladí z Brazílie, zanechali na Kříži
během těchto dvou let, kdy putoval
vaší rozlehlou zemí? A co zanechal Ježíšův kříž v každém z vás? A nakonec,
jaké ponaučení dává tento Kříž životu
každého z nás?
1. Starobylá tradice římské církve
vypráví o apoštolu Petrovi, že během
Neronova pronásledování křesťanů
utíkal z města. Na cestě potkal Ježíše,
který kráčel opačným směrem než
on, a proto se ho překvapeně zeptal:

„Pane, kam jdeš?“ Ježíš mu odpověděl:
„Jdu do Říma, aby mě znova ukřižovali.“
V tu chvíli Petr pochopil, že má Pána
následovat s odvahou až do krajnosti,
ale zejména pochopil, že na této cestě
nebude nikdy sám. Byl s ním stále ten
Ježíš, který ho miloval až k smrti na
kříži. Ano, Ježíš se svým křížem kráčí
po našich cestách a bere na sebe naše
obavy, naše problémy, naše utrpení, i ta
nejhlubší. Ve svém kříži se Ježíš spojuje
s mlčením všech obětí násilí, které nemohou křičet, zejména těch, kdo jsou
nevinní a nikdo je nebrání. Svým křížem
se Ježíš sjednocuje s rodinami, které
prožívají těžké chvíle, které oplakávají
tragickou ztrátu svých dětí, jako v případě 242 mladých obětí požáru ve městě
Santa María na počátku tohoto roku.
Modleme se za ně. V kříži se Ježíš sjednocuje se všemi lidmi, kteří trpí hladem,
ve světě, který si na druhé straně dovoluje přepych každodenního vyhazování
tun jídla. Svým křížem se Ježíš spojil
s mnoha otci a matkami, kteří trpí, když
se jejich děti stávají oběťmi umělých
rájů, jakým je droga; ve svém kříži se
Ježíš spojuje s těmi, kdo jsou pronásledováni pro náboženské přesvědčení,
pro svůj názor nebo jednoduše pro
svou barvu pleti. Ve svém kříži se Ježíš
sjednocuje se všemi mladými, kteří ztratili důvěru v politické instituce, protože
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vidí jejich egoismus a korupci, nebo
ztratili důvěru vůči církvi, ba dokonce
víru v Boha, kvůli nesrovnalostem života
křesťanů a služebníků evangelia. Ježíš
tolik trpí naší nedůsledností! Na Kristově
kříži leží utrpení, lidský hřích, také náš
hřích, a Ježíš přijímá toto všechno s otevřenou náručí, nese na svých ramenou
naše kříže a říká nám: „Odvahu! Svůj
kříž neneseš sám! Já ho nesu s tebou.
Já jsem zvítězil nad smrtí a přišel jsem
proto, abych ti dal naději a život (srov.
Jan 3,16).“
2. Nyní můžeme odpovědět na
druhou otázku: Co zanechal Ježíšův
kříž v těch z vás, kdo jste jej viděli
a dotýkali se ho? Co kříž zanechává
v každém z nás? Zanechává dobro,
které nemůže dát nikdo jiný: jistotu
věrné Boží lásky k nám. Tak velké lásky,
která dokáže vstoupit do našeho
hříchu a odpustit ho, vstoupit do
našeho utrpení a dát nám sílu ho
nést, vstoupit do naší smrti a zvítězit
nad ní a dát nám spásu. V Kristově
kříži se nachází všechna Boží láska,
jeho nesmírné milosrdenství. A toto
je láska, které můžeme důvěřovat a ve
kterou můžeme věřit. Drazí mladí, důvěřujme Kristu a svěřme se mu (srov.
Lumen fidei, 16), neboť On nikdy
nikoho nezklame! Pouze v Kristu, který
zemřel a vstal z mrtvých, nalezneme

spásu a vykoupení. S ním zlo, utrpení
a smrt nemají poslední slovo, protože
On nám dává naději a život. Z kříže,
nástroje nenávisti, ztroskotání a smrti,
učinil znamení lásky, vítězství a života.
První název Brazílie zněl „Země svatého Kříže“. Kristův kříž tu byl před pěti
sty lety zasazen nejen na pláži (kde
přistáli její objevitelé), ale také v dě„ODVAHU! SVŮJ KŘÍŽ
NENESEŠ SÁM! JÁ HO
NESU S TEBOU. JÁ JSEM
ZVÍTĚZIL NAD SMRTÍ
A PŘIŠEL JSEM PROTO,
ABYCH TI DAL NADĚJI
A ŽIVOT (SROV. JAN
3,16).“
jinách, v srdci a v životě brazilského
národa a mnoha dalších národů. Krista
trpícího cítíme blízko jako jednoho
z nás, který sdílí naši životní cestu až
do krajnosti. Neexistuje životní kříž, ať
malý nebo velký, který by Pán nesdílel
spolu s námi.
3. Ale Kristův kříž také vyzývá k tomu,
abychom se nechali nakazit touto láskou, učí nás, abychom se na druhé dívali vždy s milosrdenstvím a s láskou,
zvláště na ty, kdo trpí, kdo potřebují
pomoc, kdo čekají na pouhé slovo,

Foto: news.va | flickr.com

na lidské gesto. Kříž nás učí vycházet
ze sebe samých, jít druhým naproti
a podat jim ruku. Kolik tváří jsme viděli
na křížové cestě, kolik tváří doprovázelo Ježíše na jeho cestě na Kalvárii:
Pilát, Šimon z Kyrény, Panna Maria,
jeruzalémské ženy… Dnes se tě ptám,
komu z nich se chceš podobat? Chceš
být jako Pilát, který nemá odvahu jít
proti proudu a zachránit Ježíšovi život,
a proto si nad ním myje ruce. Jsi jeden
z těch, kdo si myjí ruce, předstírají
neznalost a stáčejí zrak opačným směrem? Nebo jsi jako Šimon z Kyrény,
který pomohl Ježíši nést onen těžký
kříž, jako Panna Maria a ženy, které neměly strach doprovodit Ježíše s láskou
a něhou až do konce. Kým chceš být –
Pilátem, Šimonem, nebo Marií? Ježíš
se na tebe dívá a ptá se: Pomůžeš mi
nést kříž? Bratře, sestro, co Mu ve své
síle mládí odpovíš?
Drazí mladí, přinášejme na Kristův kříž
naše radosti, naše trápení, naše neúspěchy. Nalezneme otevřené srdce,
které nás chápe, které nám odpouští,
miluje nás a žádá nás, abychom stejnou lásku vnášeli do našeho života,
abychom stejně milovali naše bratry
a sestry.
Přeložil
Petr Havlíček SJ,
česká sekce Vatikánského rozhlasu
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ZÁLEŽÍ JEŠTĚ NĚKOMU
NA MNĚ?

ROZHOVOR S MUDR. VIOLOU SVOBODOVOU O DOPROVÁZENÍ TRPÍCÍCH
A HOSPICOVÉ PÉČI
V roce 2004 jste spoluzakládala
občanské sdružení Gabriela, jež
provozuje jediný brněnský hospic,
v němž se odborníci starají o poslední chvíle života nevyléčitelně,
převážně onkologicky nemocných
lidí. Co Vás k této práci či spíše
poslání přivedlo?
Léta jsem pracovala jako internistka
na klinikách v Brně, naposledy jako
primářka infekční kliniky v Bohunicích.
Práci v hospici jsem si sama nezvolila,
byla jsem k ní přizvána. Zavázala jsem
se k ní na 2 roky, ale práce mezi trpícími mne tak „chytila za srdce“, že jsem
u této služby zůstala 12 let, a i když teď
už aktivně v hospici nepracuji, stále
dělám jakousi osvětu svými přednáškami v Brně i po republice, ve věřícím
i nevěřícím prostředí a v poslední době
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se podílím na práci ve správní radě
Hospice sv. Alžběty, o. p. s. v Brně.
Řekl jste slovo „ poslání“. Já jsem skutečně poznala, že jsem byla „poslána“,
čili že se má služba pro Hospic stala
pro mne „posláním“. Nejen že jsem
lidsky přesvědčena, že až v Hospici se
moje lékařská služba nemocným plně
dovršila, ale našla jsem místo, kde mne
chtěl mít Bůh a kam mne On prostřednictvím různých událostí v mém životě
a působením jiných lidí nasměroval.
Žijeme v době, která utrpení
tabuizuje, nevidí ho ráda. Všichni
bychom měli být mladí, veselí
a šťastní, na utrpení není v životě místo. Jak se staví k utrpení
hospicové hnutí? Co je jeho hlavní
myšlenka?

Myšlenka hospicové péče vychází
z úcty k člověku jako jedinečné neopakovatelné bytosti. Vychází důsledně z individuálních potřeb a přání nemocného a klade důraz na nenahraditelnost rodiny a přátelských vztahů
každého člověka. Poskytuje nemocným i jejich blízkým komplexní péči
a podporu v utrpení, které jim působí
nevyléčitelné onemocnění. Když už
nemůžeme člověka vyléčit, můžeme
udržovat nebo zlepšovat kvalitu jeho
života po všech stránkách.
V čem je hospic odlišný od nemocnice či jiných zdravotnických
zařízení?
Právě v tom přístupu k člověku a v té
komplexní péči nemocnému i jeho
blízkým. V hospici se neléčí pouze
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tělo nebo „diagnóza“, ale celý člověk.
Dobře to vyjádřil již před staletími
Sokrates, který řekl:
„Nepřísluší se léčit oči,
aniž se léčí hlava,
nepřísluší se léčit hlavu,
aniž se léčí tělo,
a právě tak se nepřísluší léčit tělo,
aniž se léčí duše.“
Moderní medicína na to zapomněla.
Máme velmi rozvinutou diagnostiku
nemocí i mnoho vynikajících léčebných postupů, ale poněkud se za tím
vším vytrácí člověk – přístup k člověku
v úctě a lásce.
Dnes jsou hospice i díky Vaší práci
zařízením, jejichž činnost není
neznámá, přesto se zeptám, komu
hospic slouží především?
Hospic slouží nevyléčitelně nemocným, kteří už nepotřebují péči
v nemocnici a z nějakého důvodu
nemohou být doma. Nejčastěji jsou
to příznaky onemocnění, které jim
působí ta nemoc: jako je bolest,
dušnost, poruchy příjmu potravy,
nebo vylučování, některé poruchy
vědomí apod. A když je někdo doma
schopný o nemocného pečovat,
v dnešní době je možná i tzv.
domácí hospicová péče. Pak vše, co
můžeme pro nemocného udělat
v lůžkovém hospici, můžeme pro
něho udělat i doma.
V hospici doprovází nemocného
v jeho utrpení lékaři, zdravotní
sestry a další odborný personál, ale
také jsou dobrovolníci a především
blízcí a přátelé. V čem je role blízkého doprovázejícího jiná než role
profesionála?
Hospicová péče musí být týmová
práce a všichni pracují na zajišťování
kvality života nemocných. Profesionálové jsou důležití kvůli své odbornosti
a blízcí přátele zase díky svému blízkému vztahu k nemocnému.
Poznala jsem, že nemocní se ani tak
nebojí smrti jako umírání a těžkostí
s tím spojenými. Jsou to různé obavy
a strachy. Cítí, a v hospici vidí, že o jejich vnější potřeby je postaráno, ale
blízký člověk, který nemocného nejlépe zná, může nejspíše a snad i nejvíce
pomoci v jeho vnitřním strádání.
A když mluvíme o doprovázení,
kdo je to vlastně trpící člověk? Co

ho charakterizuje? Jak se díváte
na trpícího člověka?
Cítím, že se chcete zeptat, kdo je
ten trpící člověk v hospici (protože
podobně můžeme trpět, i když ještě
neumíráme). Podívejme se tedy na tohoto trpícího, nevyléčitelně nemocného. Především trpí tím, že nemocí
a bezmocností mnoho ztrácí. Může to
být odloučenost od blízkých, přátel,
ztráta společenského postavení, ztráta
možnosti dál pokračovat ve své práci,
ztráta tělesných funkcí, atd. Toto představuje určitou kvalitu života, kterou
nemocný svou bezmocností ztrácí.
A pokud mu tato kvalita života dávala
pocit hodnoty života, najednou může
poznávat, že jeho život již nemá
žádnou hodnotu. Pocit ztráty hodnoty
a smyslu života je duchovní bolest
a takový člověk potřebuje pomoc.
Na nás je, abychom mu pomohli. Takže trpící člověk je ten, kdo potřebuje
pomoc, a to bez toho, že by si to nějak
musel zasloužit.
Jak se díváte na hlavní úkol doprovázejícího?
Doprovázející má s nemocným především být. Co to ale znamená? Věnovat
mu svůj čas a především naslouchat.
Dát najevo své soucítění. Takto mu
projevuje svou lásku, která zde má
podobu úcty.
Při doprovázení trpícího v případech nevyléčitelně nemocných nejde o vyřešení zdravotního stavu,
o co tedy jde?
Dopomoci nemocnému, aby svůj
život dožil v klidu, případně ještě
dokončil, co potřebuje dokončit, aby
cítil, že jeho život se naplnil. Nemocní
často objevují, že to, co je teď pro ně
nejdůležitější, je napravit nedořešené
vztahy. A týká se to jak mezilidských
vztahů, tak vztahu k Bohu.
Určitě není jednoduché fakt smrtelné nemoci přijmout. Co může
v této situaci udělat doprovázející?
Pomoci nemocnému tento fakt přijmout. Být mu oporou když nemocný
prožívá svůj vnitřní zápas. Prožívání
tohoto vnitřního boje může mít
navenek různé nepříjemné projevy – hněv, výčitky, vzpouru proti všem
hodnotám, zloba, agrese, i určité
formy zmatenosti. To musí doprovázející v tichu vydržet a nesmí si to brát

osobně. Právě náš klid, laskavost a čas,
naslouchání, pomůže nemocnému
všechno to bolavé vyventilovat a pak
přichází pokoj. Pokud mu nepomůžeme, může dospět k vážné depresi
a v ní může bez pomoci druhých i zůstat. Takové umírání je těžké a tomu
právě chceme zabránit.
Ve svých přednáškách hovoříte
o tom, že nemocnému nesmíme
brát naději, co to znamená? Jakou
úlohu má v naději víra, modlitba?
Nemocnému nedáváme naději,
že může být uzdraven. Dát naději
znamená umožnit nemocným vidět
před sebou ještě nějakou „možnost“.
Nemůže-li se jeho zdravotní stav upravit, může se ještě na něco těšit, může
něco očekávat, event. ještě může
něco dělat. Tomu říkáme „systém ‚malých krůčků‘“ Pomáháme nemocnému
vidět krátkodobý cíl, který ještě může
uskutečnit. I nemocný člověk potřebuje mít pro co žít. Jak řekl Nietzsche:
Má-li člověk „proč“ žít, tak unese každé
„jak“.

Foto: Archiv

MUDr. Viola Svobodová, bývalá
vedoucí lékařka Hospicu sv. Alžběty
v Brně, vystudovala Lékařskou
fakultu UJEP (dnešní Masarykovy
univerzity), poté pracovala na
2. interní klinice Fakultní nemocnice
u sv. Anny, věnovala se genetice
na interně v Dětské nemocnici
v Brně, pak působila jako primářka
na klinice infekčních nemocí ve FN
v Bohunicích. V současnosti se věnuje problematice hospicové péče,
spolu s dalšími kolegy založila v roce
2004 občanské sdružení Gabriela, jež
provozuje jediný brněnský hospic
s týmem spolupracovníků, kteří
se starají o poslední chvíle života
nevyléčitelně, převážně onkologicky
nemocných lidí.
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Foto: Araraadt | Dreamstime.com

Foto: Attila Barabás | Dreamstime.com

A Viktor E. Frankl řekl, že jsou
3 předpoklady naděje: člověk má mít
svobodu projevu (tzn. že „on je stále
Někdo, ne něco“), má mít příležitost
něco dělat a má mít zázemí. To zázemí
je pro někoho někdo blízký, pro někoho Bůh, v něhož vkládá svou naději,
že jeho život bude pokračovat. Je to
naděje do budoucna.

O tom právě je řeč, když nemocným
dopomůžeme k tomu, aby rozpoznali
svůj život i dobu nemoci jako smysluplnou, tak se pocit hodnoty vrací.
Aby tedy rozpoznal člověk i v nemoci
hodnotu svého života, potřebuje cítit,
že je ctěn, uznáván a milován. Pozná-li
to třeba na konci svého života, nalézá
pokoj.

Setkala jste se někdy s tím, že by
nevyléčitelně nemocný uvažoval
o sebevraždě – eutanazii?
Ano, asi 15krát. Ale nakonec, když
se těmto lidem dostalo dobré péče
a pochopení, případně pomoci při
řešení jejich vnitřního zápasu s faktem
nemoci a smrti, nikdo z nich již eutanazii
nechtěl. Je to takové naše poznání:
Mnozí o eutanazii mluví – a my jsme
poznali, že jsou to skutečně jen slova,
protože nikdo z nich si ve skutečnosti
eutanazii nepřál. Jejich slova znamenala
jakýsi vnitřní výkřik: „Stojí ještě někdo
o mne? Má mne vůbec ještě někdo rád?
Má někdo ještě pro mne čas? Vyslechne
mne někdo? Záleží někomu na mně?“
Když jim svým doprovázením a laskavou službou jejich potřebám odpovíme,
už eutanazii nechtějí ani o ní nemluví.

Co mohou pro podporu pocitu
hodnoty udělat doprovázející?
Nemocnému dát poznat svou úctu či
lásku. Blízcí často nevědí jak s nemocnými a umírajícími mluvit. Doporučujeme jim: aby s nemocnými mluvili
o jejich minulosti, kdy jim spolu bylo
dobře, aby jim vyjádřili za takové
chvilky vděčnost, poděkovali jim,
řekli, co pro ně znamenali, znamenají a vždy budou znamenat, že je
měli, mají a vždy budou mít rádi, co
si na nich nejvíce cenili, a nakonec,
je-li něco, co jim způsobili v životě
těžkého – třeba nevědomky – ať jim
to odpustí a že to odpuštění dávají
i oni jim.
Když se s těmito doprovázejícími blízkými setkáváme již jako s pozůstalými
(kterým se v hospici také věnujeme,
když nemají nikoho, kdo by jim byl
nablízku), nejvíce jsou vděčni právě
za takovéto doporučení – říkají, že
přitom prožili hluboké chvilky a že se

Co se děje s pocitem hodnoty
vlastního života u nevyléčitelně
nemocných?
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Foto: archiv sester alžbětinek v Brně

rozloučili a i oni zůstávají teď v pokoji
a vděčni, že se to v hospici mohlo
odehrát.
Lze hovořit o důstojnosti v utrpení?
Co to znamená?
Článek je určen pro věřící, tak je
odpověď lehká.
Máte pocit, že Ježíš na kříži, Ježíš
zbičovaný byl nedůstojný? I Pilát s obdivem řekl, když ho uviděl pokořeného, poníženého a poplivaného: „Ejhle
člověk.“ Utrpení člověka neponižuje –
spíše bychom měli pochybovat o důstojnosti těch, kteří druhým ubližují,
oni se své důstojnosti sami vzdávají.
Pokud se totiž člověk sám své důstojnosti nevzdá, nikdo mu ji nemůže vzít.
Vždyť hodnota našeho života je už
zpečetěná. Náš život, každého z nás,
má hodnotu Ježíšovy krve, kterou
za nás vylil. Náš život má hodnotu dítěte Božího. A jestliže jsme děti Krále,
pak jsme princové a princezny a tuto
slávu nám nikdo nevezme, pokud
se budeme držet svého Krále. Každý
z nás je jedinečný, s jedinečnou duší,
tak jsme byli stvořeni, a máme tedy
cenu originálu. A víte, jakou má cenu
originál: má cenu, i když se někomu
nelíbí, i když je poškozený, důležité
na tom je, že je originál. A my jsme
takový originál, i když naše tělo může
být poničené i náš duch sklíčený.
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A viděla jsem i takové umírající, kteří
neměli nikoho blízkého, ale měli důvěru v Boha. Věděli, že jsou jím milováni i v té těžké situaci, v níž byli, protože
v životě rozpoznávali jeho lásku a nyní
mu tedy mohli důvěřovat. A umírali
důstojně, jako dědicové království.
Co může doprovázející trpícímu
dát? Je doprovázení jenom o jednosměrném dávání?
O tom, co se snažíme udělat pro nemocné, jsem už mluvila. Ale na druhé
straně jsme skutečně i my obdarováváni nemocnými. Když nám otevřou
srdce a dovolí nám, abychom byli
přítomni prožívání jejich hlubokých
prožitků při smíření s blízkými, nebo
s Bohem, to jsou nezapomenutelné
chvíle.
Poznala jsem, jak nás nemocní
učí vážit si věcí, které mají v životě
největší cenu – jsou to naše vztahy
k sobě navzájem a k Bohu. Příběhy
nemocných nám ukazují, ale i burcují,
že péče o naše vztahy by měly být
i v našem životě na prvním místě
a že bychom neměli ponechávat úsilí
o smíření a nápravu na poslední chvíli,
až budeme umírat.
O čem mluvit s nevyléčitelně nemocným, jak s ním komunikovat?
Je správné o jeho nemoci mluvit
otevřeně?
Komunikovat můžeme s nemocným
o všem, co zajímá jeho, ne mne. A on
často potřebuje o svých těžkostech
s někým mluvit. A může mluvit pouze
tehdy, když jsme v pravdě. Není třeba
nemocnému říkat, že umře a atd., ale
být pozorní k tomu, když on začne
o těchto „posledních věcech“ mluvit.
Pak mu to nemáme vymlouvat, ale
vyslechnout ho a pak s ním o jeho
problému s citem mluvit. Velmi tím
umírajícímu můžeme pomoci.
Vidina konečnosti života jistě
otevírá duchovní a náboženské
otázky. Jak doprovázet trpícího
v těchto otázkách? Je vhodné nabízet například zpověď, modlitbu?
Jak hovořit o víře?
Umírající je už přirozeně obrácený
spíš do sebe než na okolí. Takže se mu
vynořují otázky, s kterými se třeba nezabýval, když byl zdravý, a nyní na ně
někdy zoufale hledá odpověď, takže
se může zdát i zmatený. Než nabízet,

spíše se mi zdá vhodné se na něco
zeptat, jestli ho něco netrápí, nad
čím přemýšlí, co by chtěl ještě udělat,
jestli nechce někoho blízkého zavolat
atd. Nemocný na to často odpoví,
což bychom pak mohli rozvinout
v duchovně plodný rozhovor. Jsou
lidé, kteří dokážou přímo nabídnout
i třeba zpověď, ale zažila jsem i velmi
negativní reakci, která znemožnila již
pak jakýkoli další rozhovor. V těchto
věcech je třeba být velmi citlivý. Neustále mít na paměti svobodu člověka. Bůh nám dal svobodu, tak ho
v tom máme následovat.
Setkala jste se někdy u pacientů
s úzkostí, strachem z Boha?
S úzkostí se setkávám, i se strachem,
ale nikdo mně neřekl, že by se to týkalo Boha. Někomu jinému snad. Ale
mně se stává, že lidé spíše viní Boha
z nespravedlnosti, a to proto, že neznají Boží slovo. V takovém případě
je možno s lidmi navázat rozhovor
na podkladě Božího slova. Ukázat
jim, že Bůh netrestá nemocí za naše
hříchy a že mu nemůžeme vyčítat
něco, co nesliboval. A on nesliboval, že spravedlivý nedostane např.
rakovinu. Z podobenství o dvou
stavitelích (srov. Mt 7,24-27) můžeme poznat, že problémy přicházejí
na spravedlivého i nespravedlivého
stejně. Od prvotního hříchu žijeme
v narušeném světě, kdy i celý svět
sténá a očekává své vykoupení (srov.
Řím 8,22-23). Nemoc postihuje spravedlivého či nespravedlivého stejně.
Rozdíl je v Božím příslibu, že dům
spravedlivého nespadne. Přítomný
Bůh dá sílu v trápení obstát, nebo
někdy ukáže z trápení východisko,
nebo dá třeba poznat smysl toho
všeho. Dokonce si myslím, že Boha
do svého trápení může zavolat každý, protože Bůh chce zachránit každého člověka, a to třeba i v poslední
chvíli. Záleží na tom, jestli člověk
ve své svobodě konečně zavolá.
Smrt je těžké téma, co nejdůležitějšího může a má doprovázející pro
umírajícího udělat a co může a má
udělat pro sebe?
My věřící přece stále máme téma smrti před sebou, téma věčného života
s Bohem apod. Ale jako by se nás to
netýkalo. Už jsme si na to zvykli a nic
to s námi nedělá. Těžké téma nastává

tehdy, když se nás to začíná dotýkat.
Není to jen těžké téma, ale skutečně
také vyvolává vnitřní bolest. My jí
říkáme existenciální bolest. Jedná se
o naši existenci.
Přesto si myslím, že i o tomto tématu je dobré mluvit, když nemocný
začne o tom mluvit. A divili byste se,
jak často to nemocné zajímá:
Jak budu umírat? Co je po smrti?
apod. A na takové otázky bychom
měli být připraveni. Kladou je
věřící stejně jako nevěřící, a když
se ptají, jsou schopni i naslouchat.
A pak můžeme dát umírajícímu své
svědectví víry, nebo třeba toho, jak
jsem si svou víru ve věčný život já
musela v životě probojovávat, co
mne přivedlo k jistotě, že smrt je jen
přechod do plnějšího života, stejně
tak, jako porod dítěte do světla
tohoto života.
Když se mne lidé někdy ptají, jak
jsem mohla tak dlouho vydržet mezi
umírajícími – říkávám, že to není
pesimistické oddělení, jak si oni
myslí. Ano, lidé tam umírají, ale my
poznáváme velkou radost z toho,
že jsme jim dopomohli k tomu, že
umírají v pokoji, smíření se sebou,
s okolnostmi, s lidmi a často i s Bohem a že nás nemocní mnohému
naučili. Říkávám, že u bran smrti
poznáváme, co je to život.
Nemocní nás učí, které jsou největší hodnoty v životě. Můžeme
se od nich nechat poučit: hledat
a poznávat, jaké hodnoty jsou
v životě ty hlavní a nejdůležitější,
pro co máme žít. Vždyť už teď mohu
žít v pokoji a plnosti života… ne až
budu skutečně umírat.
Vzpomenete si na nějaký životní
osud Vašeho pacienta, který Vám
zvláště utkvěl v paměti?
Některé osudy mi nejen utkvěly
v paměti, ale také se o některé z nich
občas dělím s posluchači přednášek.
Daly mi podnět i ke změně mého
smýšlení a mého života. Nejvíc mi
utkvěly v paměti ty, které vycházely
z velké hloubky srdce umírajícího nemocného a dotkly se v hloubce mého
srdce a zůstávají tam jako poklad.
Děkuji za rozhovor
Otázky kladl
PAVEL NAVRÁTIL
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TÉMA: TAJEMSTVÍ UTRPENÍ

ji zapsali do místní církevní školy sester kongregace Sv.
Kříže, pod vedením sester přistoupila také k prvnímu sv.
přijímání. Anička již tenkrát projevovala mimořádný vztah
k eucharistickému Ježíši, vyhledávala volné chvíle, aby se
mohla modlit ve školní kapli.
V klášteře sester, které vedly školu, již Anička navštěvovala,
býval častým hostem ThDr. Josef Hlouch z Olomouce,
pozdější českobudějovický biskup. Dával zde řeholnicím
i žákyním exercicie. Ten si zbožného děvčete velmi rychle
všiml.
Jako žákyně II. ročníku měšťanské školy ve svých 11 letech
si Anička zaznamenává do svého deníku: „Má láska byla
ochotná zříci se všeho, abych se dostala k Ježíši blíž. Mé touhy
začaly vzlétat ke karmelským výšinám. V nich jsem viděla
uskutečnění nejtěsnějšího spojení s Ježíšem. Znala jsem Karmel jen podle malé Terezie, ale to mi stačilo. Měla jsem ji ráda
a chtěla jsem ji následovat v jejím krásném životě. Věděla jsem
už, co znamená slovo DOKONALOST.“

Foto: http://www.anickazelikova.cz

NEKRVAVÉ
MUČEDNICTVÍ
ANIČKY
ZELÍKOVÉ
Většině katolických křesťanů nebude s velkou pravděpodobností dopřána milost svědectví krve pro Krista,
i když poslední století bylo dobou nejhoršího pronásledování církve v dějinách. Nekrvavým mučedníkem
pro Krista se ale může stát každý z nás. Stačí k tomu
jen málo: přijmout všechny obtíže, strasti a nemoci,
které život přináší, jako duchovní oběť pro ušlechtilou
věc a vnitřně ji spojit s Kristovou obětí na Kalvárii.
Zářivým příkladem nám v tom může být moravská
rodačka a kandidátka blahořečení Anička Zelíková,
která zemřela na tuberkulózu ve svých 17 letech jako
dobrovolná oběť lásky a smíru.
Narodila se 19. července r. 1924 rolnickým manželům
Zelíkovým v Napajedlích na jižní Moravě. Zbožní rodiče
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V období kolem Velikonoc r. 1938 sděluje Anička učitelce sestře Ludmile Tichopádové své tajemství: touží
po řeholním životě jako karmelitánka, chce následovat
svůj velký vzor sv. Terezii z Lisieux. Jenže zároveň se hlásí
o slovo těžká nemoc. Anička při velkopáteční modlitbě
u Božího hrobu vykašlává krev. Je tady tuberkulóza.
Anička to ještě neví, ale právě na tento Velký pátek již
tuší, že asi nepůjde o žádnou maličkost, že bude muset
hodně trpět. Právě tehdy nabízí Pánu své utrpení. Slyšela
a četla v novinách o potratech, o zabíjení nevinných
nenarozených dětí, nabízí tedy své budoucí utrpení
a dokonce i svůj život za tato maličká neviňátka a za
matky, aby své děti nezabíjely.
I s tímto se svěří Anička sestře Ludmile. Ta s veškerým
taktem a jemností upozorní rodiče Zelíkovy, aby Aničku
nechaly vyšetřit rentgenem. Nikdo netuší, co snímky
ukážou. Školní posudek zněl optimisticky: „Anička je hodná,
ukázněná, usměvavá, vývojem po každé stránce před svými
vrstevníky. Je to bytost životem, zdravím a čistým veselím
jen kypící.“ Tomu odpovídal i její prospěch, byla výbornou
žákyní, vynikala hlavně v matematice a v kreslení.
Jenže zdání klame. I zdravím kypící bytost může v sobě nosit smrtelnou chorobu. Rentgen odhalil počátek rozpadu
plic, čili TBC. Naděje na vyléčení minimální, odhad zněl jen
na pár měsíců života.
Ve škole sestry pořádají exercicie pro žákyně, vede je
dr. Hlouch. Tehdy se s ním Anička blíže seznámí, on také
navštívil rodiče Zelíkovy a matce Aničky řekl prorocká slova:
„Vy jste ta nejšťastnější maminka ze všech maminek, tento
dům bude jednou slavný.“
Mons. Hlouch jí vyjednal ozdravný pobyt u premonstrátek na Sv. Kopečku u Olomouce. Ani za tohoto stavu
ji neopouští sen o karmelitánské řeholi. Ze zdravotních
důvodů to ale není možné, proto alespoň soukromě
odjíždí 8. září na svátek Narození Panny Marie r. 1938
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na Svatý Hostýn a skládá tam dobrovolně slib čistoty.
Ten opakuje, tentokrát NAVŽDY, o rok později na tomtéž
místě v tentýž svátek.
Během té doby Anička dál chodí do školy, i když stále více
při vyučování chybí, neboť nemoc ji čím dál častěji připoutává na lůžko. Přesto hrála v divadelním představení „Bílý
kvítek z Lisieux“ Pannu Marii, což mělo u občanů Napajedel
velký ohlas. Písemně prostřednictvím svého duchovního
vůdce skládá též řeholní sliby chudoby, čistoty a poslušnosti. K tomu připojuje ještě mimořádný slib LÁSKY.
Když byla dotazována, proč právě tento slib, odpověděla:
„Podávám vše za nesmrtelné duše, k jejich záchraně vydávám
svůj život, zdraví, krev. Trpět za jiné – mé štěstí.“
Dr. Hlouch a sestra Ludmila se dohodli na tzv. „domácí
řeholi“ pro nemocnou Aničku. Ta spočívala v pravidelném
vstávání, v pravidelné modlitbě a v péči o své zdraví s respektováním rad lékařů a – podle zdravotních možností –
v pomoci rodičům doma v hospodářství. Anička si k tomu
připsala: „Můj drahý Ježíši, od této chvíle chci žít jen láskou,
modlitbou a obětí. Ráda se zřeknu volnosti, domova, radosti
a útěch světa. Toužím vstoupit do požehnané země Karmelu.
Jsem tvoje, vezmi si mě tedy, kdy a jak chceš. Jen prosím pokorně: dej mi velké a odvážné srdce, abych na cestě ke svatosti
dovedla zlomit každou nesnáz a přemohla svého největšího
nepřítele – sebelásku. Chci prožívat každý den tak, aby se co
nejvíce podobal dni v řeholi.“
Zásluhou dr. Hloucha je Anička „na dálku“ přijata do
III. karmelitánského řádu s tím, že může podle této řehole
úměrně ke svému zdravotnímu stavu žít doma. To už se ale
její stav prudce zhoršil. 11. září r. 1941 Anička doma umírá,
krátce po návštěvě dr. Hloucha. Uložili ji do rodinného
hrobu v Napajedlích. Mons. Hlouch sepsal po válce její
první životopis, který však již nestačil vydat tiskem, neboť
komunistický režim ho internoval.
Anička Zelíková odešla ze světa jako sestra III. řádu karmelitánů. Pán splnil její touhu po řeholním životě, ale jinak,
než si představovala. Dal jí mnohem víc: možnost obětovat
svou nemoc a své utrpení za církev a její potřeby, za kněze,
řeholníky a řeholnice, za obrácení hříšníků a nevěřících
a zejména za nenarozené děti a odstranění obrovského zla
umělých potratů.
Náš lidský život na této zemi se neobejde bez nemocí,
starostí a trampot různého druhu, i když nejsou třeba
tak veliké jako u Aničky Zelíkové. Její velikost a svatost
spočívá právě v tom, že je dokázala přijmout a obětovat
z lásky k Ježíši Kristu a k nesmrtelným duším a duchovně je tak spojit se Spasitelovou obětí na kříži. V tom je
inspirací pro každého z nás. Ctihodná Aničko Zelíková,
oroduj za nás!
RADOMÍR MALÝ
Zpracováno podle knihy
Karla Soukupová: Úsměv, Český Těšín 1992

MYŠLENKY MOUDRÝCH
O UTRPENÍ
Hospodin je blízko těm,
kdo jsou zkrušeni v srdci,
zachraňuje lidi,
jejichž duch je zdeptán.
Žalm 34
Co to je nějaké malé soužení
snášené s radostí,
když pomyslím,
že po celou věčnost
budeme moci dokonale
milovat dobrého Boha!
sv. Terezie z Lisieux
Vypijme až do poslední kapky
kalich bolesti provázející náš nynější ubohý život.
Co to je trpět deset let,
dvacet let, padesát let…
jestliže pak přijde nebe navždy!
Josemaria Escrivá de Balaguer
Nejnesnadnější věcí v životě je
milovat život s jeho utrpením.
Lev N. Tolstoj
Člověk se bojí bolesti a snaží se jí uniknout;
ale předem ví, že tímto jednáním se zbavuje
výjimečného pramene.
Otto Heuschele
Tento svět má šanci přežít jenom tehdy,
najdou-li se lidé, kteří se rozhodnou pro oběť.
Alexandr Solženicyn
K Božímu bohatství a moudrosti
se nedá dospět jinak,
než že člověk vkročí tam,
kde jsou četná utrpení.
sv. Jan od Kříže
Pozemské děti projevují svou lásku růžemi.
Kdežto Pán na důkaz své lásky posílá trny.
sv. Terezie z Avily
Utrpení je vlákno, z něhož je utkána radost.
Henri de Lubac
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k žádným příznivcům řádu, např.
německý filozof G. W. Leibniz.

HISTORICKÝ SERIÁL

Pombal nechal r. 1755 vytisknout
hanopisy, v nichž obvinil jezuity, že
chtějí redukce, nacházející se v Brazílii,
odtrhnout od portugalské koruny.
Jezuité se však bránili a tyto lži soudně
vyvrátili. Pombal proto sáhl k tvrdším
metodám. Zinscenoval r. 1758 atentát
na krále a obvinil z něj jezuity a představitele politické opozice proti jeho
režimu. V zemi došlo k hromadnému
zatýkání a soudním procesům, které si
vyžádaly stovky rozsudků smrti. Jezuitský provinciál Maradiga byl upálen na
hranici, řada dalších řeholníků Tovaryšstva skončila na šibenici, jiní zemřeli
na následky mučení a týrání hladem,
zbylé jezuity nechal poté Pombal naložit na loď a vyvézt do Říma. Redukce
v Brazílii byly zrušeny, indiáni zahnáni
zpět do pralesa a jejich domy zbořeny.
Zároveň Pombal vznesl požadavek na
papeže, aby jezuitský řád zakázal.

Foto: Wikimedia Commons
Portrét Markýze de Pombal, Muzeum de Francisco Tavares Proença, Castelo Branco, Portugalsko

KATOLICKÁ CÍRKEV
A SVOBODNÉ
ZEDNÁŘSTVÍ (2)
Svou ofenzivu proti katolické církvi
uskutečnili svobodní zednáři hned
po svém vzniku v 18. století. První
zemí, kde nepokrytě v duchu své
ideje, že všechna náboženství jsou
si rovna, zahájili zednáři pronásledování katolické církve, bylo Portugalsko za vlády premiéra markýze
Sebastiana Pombala (1750–1777).
TAŽENÍ PROTI JEZUITŮM
Pombal, jenž byl před svým jmenováním do úřadu prvního ministra
(tehdejší termín pro předsedu vlády)
vyslancem Portugalska v Londýně,
kde vstoupil do zednářské lóže, obratně využil slabosti a neschopnosti krále
Josého a vynutil si na něm dokumenty, jež mu poskytovaly neomezenou
diktátorskou pravomoc. Otevřeně se
přihlásil k zednářství a dosadil členy
lóží do všech významných státních
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funkcí. Dal překládat do portugalštiny díla francouzských osvícenských
filozofů, hlavně Voltaira. Zednáři
patřili k hlavním šiřitelům osvícenské filozofie, členy lóží byli všichni
její představitelé (o tom bude řeč
v dalších dílech). Protože k největším
odpůrcům osvícenství a zednářství
náleželi jezuité, rozhodl se Pombal
zlikvidovat celý řád. Vadily mu hlavně
jezuitské redukce v Brazílii, tehdejší
portugalské kolonii, kde Tovaryšstvo
Ježíšovo spravovalo tzv. redukce,
tzn. autonomní oblasti pro indiánské
kmeny. Jezuité zde dosáhli významných civilizačních úspěchů, naučili
divoké domorodce, odkázané pouze
na lov zvěře, zemědělským pracím
a řemeslným dovednostem, stavěli
jim vesnice a poskytovali vzdělání
ve svých školách. To vysoce ocenili
i mnozí protestanté, kteří nepatřili

NÁBOŽENSKÝ
SYNKRETISMUS OFICIÁLNÍ
POLITIKOU PORTUGALSKA
Po útoku proti Tovaryšstvu Ježíšovu
zlikvidoval Pombal všechny zbývající
řeholní řády a kongregace v zemi.
Jejich majetek zabral a přivlastnil si
jej, případně rozdal svým zednářským
přátelům.
Pombal hlásal zednářskou a osvícenskou teorii, že pravda není jen
v katolické církvi, ale stejnou měrou
i v jiných vyznáních a náboženstvích.
Ačkoliv v Portugalsku neexistovali do
té doby protestanti, neboť reformace
se tam v 16. století neujala, Pombal
přesto nařídil nahradit ve školách
všech typů katolické učebnice protestantskými, a to nikoli takovými, jež
hájily ve smyslu Lutherovy a Kalvínovy
nauky Božství Kristovo a jeho zázraky,
nýbrž naopak takovými, které tyto
základní křesťanské pravdy popíraly.
Katolické školy, vedené církevními
řády a kongregacemi, byly zakázány.
Pombal také založil v zemi „protestantskou“ univerzitu, jež ale měla s opravdovým protestantismem Luthera
a Kalvína společné pouze jméno, ve
skutečnosti se jednalo o institut, kde
se vyvracela katolická nauka a Písmo
svaté se označovalo za soubor mýtů,
mající prý tutéž hodnotu jako
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hinduistická Mahábharáta nebo
muslimský Korán.

ZRUŠENÍ TOVARYŠSTVA
JEŽÍŠOVA PAPEŽEM
Portugalsko nebylo jediným jihoevropským katolickým státem, kde

zuitů přiměl španělského krále, aby
tuto řeholi v zemi zrušil a požadoval
její celocírkevní likvidaci papežem
v Římě. Aranda měl úzké kontakty
s francouzskými
osvícenci a ve svých
dopisech se chlubil,
že brzy katolickou
církev ve Španělsku
zničí. Snažil se toho
dosáhnout pokusem
odtrhnout španělskou církev od Říma
a vytvořit jakousi
„národní“ církev, nicméně toto vyvolalo
v kléru a mezi věřícími bouři odporu, což
způsobilo jeho pád.
Aktivita zednářů se
utlumila, nicméně
jejich vliv v politice zůstal i nadále
zachován.

Katolické kostely zůstaly formálně
otevřené, mše
svaté se sloužily
a církevní hierarchická struktura
fungovala. Pombalova vláda ale
striktně zakázala
hlásat z kazatelen
katolickou nauku.
Kněží byli vyzýváni – a to žel i svými
nadřízenými,
kteří často náleželi
k zednářským lóžím – aby v kázáních nehlásali
„papeženeckou
pověru“, nýbrž
„náboženství
tolerance a osvíceného rozumu“,
Foto: Leandro Kibisz | Wikimedia Commons
což znamenalo,
Vliv zednářů v Itálii,
Ruiny jezuitské redukce v brazilském Rio Grande do Sul
že nesměli mluvit
rozdrobené na
o Božství Kristově a jeho zázracích
zednáři získali obrovskou moc a vliv,
řadu států a státečků (mezi nimi byl
a vykládat katolická dogmata.
čehož využili k perzekuci katolické
i Církevní stát), se projevoval slabě,
Naopak měli klást důraz na to, že
církve, i když v takovém rozsahu jako
zesílil až v 19. století v důsledku Velké
i v jiných náboženstvích existují
v Portugalsku se jim to nepodařilo.
francouzské revoluce a napoleondůležité filozofické a mravní pravdy,
ských válek.
které je prý nutno si osvojit. Ježíš
Ve Španělsku se stal r. 1767 prvním
Kristus měl být kladen na stejnou
ministrem velmistr Velké lóže ŠpaVelkého vítězství zednáři dosáhli
úroveň s Buddhou, Mohamedem,
nělska Pedro Aranda. Ten podvodem
r. 1773, kdy papež Klement XIV.
Sokratem a Zoroasterem. Kdo z dua paděláním listu představeného jepodlehl nátlaku zednáři ovládaných
chovních toto nerespektoval, býval
vlád Portugalska, Španělska a zečasto postihován nejen státními, ale
jména Francie, kde členem lóže byl
i církevními úřady, do nichž Pombal
sám panovník (srov. následující číslo),
protlačil svobodné zednáře.
a zrušil jezuitský řád. Jezuité náleželi
k přední avantgardě bojovníků proti
Odmítat „reformy“ diktátora Pombaosvícenství a odvážně demaskovali
la znamenalo soud, vězení, někdy
protikatolickou zednářskou propai rozsudek smrti. Krutovláda zednágandu a vyvraceli její argumenty.
ře Pombala si vyžádala cca 8 tisíc
Především hájili proti osvícenským
obětí na lidských životech. Tento teror
tezím autentickou katolickou nauku,
ukončila r. 1777 teprve smrt krále Jože spása je pouze v Božím Synu Ježíši
sého, hlavního Pombalova protektora.
Kristu, jehož nelze klást na stejnou
Jeho nástupkyně královna Marie ho
úroveň s jinými zakladateli světových
sesadila a dala postavit před soud,
náboženství. Zrušení Tovaryšstva
nakonec jej ale omilostnila. Pombal se
Ježíšova znamenalo zejména v dupoté stáhl do ústraní a dožil v poklidu
chovním a intelektuálním ohledu
na svém statku.
citelné oslabení katolické církve vůči
agresivnímu zednářskému osvícenství,
Po Pombalově pádu sice vliv zednářů
které vítězně postupovalo zejména ve
v Portugalsku klesl, ale nezmizel. ZedFrancii, kde dosáhlo svého vrcholu za
náři si udržovali v zemi vliv a pozice
Velké francouzské revoluce.
nejen v 18., ale i v následujícím
RADOMÍR MALÝ
19. století.
Foto: Wikimedia Commons
Jezuitský misionář v Brazílii

21

1|2014|č.131

KŘESŤAN A SPOLEČNOST

Foto: Paolo Porcellana | Dreamstime.com

DEMOKRACIE,
NEBO SKRYTÁ
DIKTATURA?
Rozpad komunismu v Evropě na
sklonku 80. let minulého století přinesl
vítězství parlamentní demokracie. Na
našem kontinentu jsou oficiálně diktaturami už pouze Bělorusko a částečně
též Ukrajina a Rusko, jinak všude jinde
funguje, byť to často hodně skřípe,
parlamentní demokracie.
Katolická církev se nevyjadřuje
k oprávněnosti či neoprávněnosti
jednotlivých politických systémů.
Pokládá je za čistě lidská zřízení, jež
nemají s Božími zjevenými pravdami
nic společného. Tak to vyjádřil jasně
papež Lev XIII. v encyklikách „Immortale Dei“ (r. 1885) a „Libertas“ (r. 1888),
jakož i papež Pius XII. svojí promluvou
„Ci Riesce“ (r. 1953). Totéž stanovisko
zaujímá i II. vatikánský koncil v pastorační konstituci „Gaudium et Spes“.
Tato neutralita církve vůči uspořádání
státu a společnosti však konči tam,
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kde se jedná o neměnné mravní
hodnoty. Principem parlamentní
demokracie je hlasování o všem, co
společnost zajímá a jí se bezprostředně dotýká. Takový demokratický systém, který si osobuje právo předkládat
k hlasování buď parlamentu, nebo
přímo lidu zákony povolující vraždy
nenarozených nebo starých a nemocných lidí, povyšující homosexualitu na
úroveň řádného manželství a dovolující ničit přirozený lidský stud erotikou
a pornografií, nemůže být dobrým
lidským zřízením a církev zde musí
zaujmout negativní stanovisko.
Demokracie nese s sebou jisté přirozeně správné hodnoty: možnost svobodně vyjádřit svůj názor bez nebezpečí vyhazovu ze zaměstnání nebo
dokonce trestního stíhání, nebo zákaz
diskriminace lidí z důvodů jejich národnosti, rasy, barvy pleti, náboženství

a politického přesvědčení. Pozitivní
hodnotou je zajisté i možnost zvolit si
ve svobodných volbách své zástupce,
kteří vyhlašují zákony. Ty však nesmějí
odporovat Božím zákonům, které má
člověk uloženy ve svém svědomí a jež
Bůh sám lidstvu dal. Mezi ně patří
na prvém místě nedotknutelnost
lidského života od narození až do
přirozené smrti a ochrana monogamního manželství a rodiny, založené
na doživotním svazku jednoho muže
a jedné ženy.
Hlasovat lze o mnoha věcech, které
se netýkají přímo a bezprostředně
těchto mravních principů, jež musejí
zůstat tabu. Když tomu tak není, potom se člověk ocitá v pozici našich
prarodičů v ráji, kteří si, svedeni hadem-ďáblem, také mysleli, že si sami
mohou určovat, co je dobré a co zlé,
a odmítli přitom respektovat, že toto
stanovit má právo jedině Bůh.
Velcí katoličtí státníci poválečné Evropy si toho byli vědomi, a proto chtěli
postavit parlamentní demokracii na
duchovní základ: Konrad Adenauer,
Robert Schuman, Alcido de Gasperi,
Charles de Gaulle aj. Bohužel vývoj
se neubíral podle jejich představ
a dnes o naprosté většině evropských
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demokracií, jakož i o USA a Kanadě
platí slova sv. Augustina: „Odstraněním spravedlnosti nejsou království
ničím jiným než velkými lupičskými
pelechy.“
Spravedlnost zde spočívá v respektování Božího mravního zákona, který
nemůže být měněn pouhým zvedáním poslaneckých rukou. Kde se toto
děje, tam se parlament Bohu rouhá
a uráží jej. Tím padá i všechno pozitivní, co jinak demokracie představuje.
Kdo nezaujatě sleduje vývoj demokratických systémů v Evropě
i v Americe, musí konstatovat,
že čím volnější zákony ve věci
potratů, umělého oplodnění,
eutanazie a homosexuality, tím
méně je občanských svobod
a respektu k právu člověka na
volnost svědomí. Náš časopis
téměř v každém čísle přináší
o tom informace. Zdravotníci
jsou propouštěni ze zaměstnání, když odmítají asistovat
u chirurgického potratu
nebo u umělého oplodnění,
farmaceutům je odebírána
licence, když nechtějí prodávat
antikoncepční (ve skutečnosti
abortivní) preparáty, úředníci
na radnicích dostávají vyhazov,
když se zdráhají sezdávat z důvodů svědomí homosexuální páry.
Tyto útoky na lidskou svobodu,
údajně jednu z hlavních vymožeností demokracie, se však netýkají pouze lidí zaměstnaných
v resortech, které se bezprostředně týkají výše uvedených
záležitostí. Ve vyspělých západních zemích probíhá již delší
dobu systematická diskriminace těch katolických křesťanů
i křesťanů jiných vyznání, kteří
se veřejně hlásí ke Kristu a jeho
zásadám. Ta někdy přechází
až k otevřené a neskrývané
represi. Ve Velké Británii jsou
propouštěni z práce letušky
a řidiči kamionů jen proto, poněvadž
měli na krku nebo v šoférské kabině
kříž, lékař byl na hodinu vyhozen za
to, že rozeslal svým kolegům vánoční
pozdrav s textem o Kristu, sociální
pracovnice přišla o místo, když se
nad nemocnou s jejím souhlasem
pomodlila, v Německu skončili ve
vězení rodiče, kteří odmítali posílat

své děti do nemravných hodin tzv. sexuální výchovy ve škole, ve Francii bije
policie účastníky pokojné manifestace
na obranu rodiny, ohrožené novým
zákonem o možnosti adoptovat děti
homosexuálními páry. V Kanadě
a v USA se již octli „za katrem“ nebo
byli postižení obrovskou pokutou
četní obránci nenarozeného života
pouze za to, že se tiše modlili před
potratovými klinikami a diskutovali se
ženami, jdoucími na potrat.
Přesně toto byly komunistické prak-

tomu napovídá. Pozvolna mizí všechny přednosti, jimiž se demokratické
systémy vymezovaly vůči totalitním.
Markantně je to vidět na údajné „svobodě“ médií, jež se stále více stávají
majetkem bohatých lobbistických
skupin potratářů a homosexualistů,
které ovládají veškerý mediální trh
a znemožňují publikaci jakýchkoliv
nesouhlasných názorů. Tak je tomu
především ve věci nenarozeného
života, homosexuality a genderové
ideologie. Obhájci Božího zákona, kteří na rozdíl od nich nevlastní
miliardy, jež by jim umožnily
ovlivňovat obrovské masy
lidí, tak nemají proti nim
žádnou šanci.
Zdá se, že soudobé
demokratické systémy se
pozvolna vracejí k vládě
jakobínů za Francouzské
revoluce, která se sice honosila Deklarací práv člověka
a svobodou, ale jedním
dechem postavila katolickou
Foto: Facebook.com/ La Manif Pour Tous
víru mimo zákon a dopustila
se krvavé genocidy na obyvatelstvu kraje Vendée jen
proto, poněvadž se nechtělo
Krista a jeho církve vzdát.
Naštěstí ale dosud existují
i takové demokratické státy,
které Boží zákony respektují a nedovolují potraty,
oplodnění ve zkumavce,
homosexuální sňatky atd.
Foto: © European Union 2014 - European Parliament
Malta, Andorra, Kostarika
a některé další latinskoamerické země jsou v tomto
vzorem a podle všeho nemíní ustoupit ani ekonomickému a politickému nátlaku
na změnu své legislativy,
který je na ně ze všech stran
vyvíjen. Naděje, že současné
demokracie tak nemusí
nutně skončit u genocidy
Francouzské revoluce, proto
Foto: Facebook.com/ La Manif Pour Tous
pořád reálně existuje. Když
ji podepřeme silou našich
tiky. Za minulé totality jsme vzhlíželi
modliteb, můžeme se dočkat i divů,
k západním demokraciím s nadějemi,
s nimiž jsme nepočítali. Konečné
že tam něco podobného je nemyslovo bude mít přece vždycky ten,
slitelné. Dnes se to bohužel stalo
který vykoupil svět a je Pánem nad
reálným faktem. Jestliže demokraticky
dějinami, současností i nade všemi
zvolený parlament nerespektuje záko- politickými, hospodářskými i kulturníny Boží, potom se demokracie stává
mi systémy: Ježíš Kristus!
iluzí a postupně se blíží totalitě. Vývoj
RADOMÍR MALÝ
v současných demokratických státech
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SVĚDECTVÍ

MOHLA JSEM MU ODPUSTIT!
Ten muž znásilnil moji mámu. Tak
jsem byla počata. Takové děti jsou
většinou odsouzeny k potratu, ale
já jsem toho byla ušetřena. Díky
tomu jsem mohla otci odpustit –
říká Monica Kelsey.
Děti počaté při znásilnění jsou téměř
ve všech zemích světa odsouzeny
k smrti. Právníci, lékaři, feministky, a dokonce i pravicoví politici
přesvědčují veřejnost, že není možné
odsuzovat jejich matky k utrpení žít
s nimi a argumentovat, že nevinné
děti nelze poslat na smrt. Ale existují
i opačné případy. Někdy se takové
děti narodí a stanou se zázrakem,
díky němuž se uskuteční odpuštění
a smíření. Právě toto je příběh Moniky Kelsey, která od toho momentu,
kdy se dozvěděla, že je plodem
znásilnění, podnikla dlouhou cestu
obrácení a smíření se svou vlastní
historií.
Všechno začalo, když Monika měla
37 let. Jednoho lednového dne v jejím
domu zazvonil telefon. Na druhé
straně linky byla její biologická matka,
která jí navrhla schůzku. Několik hodin
později už byla – spolu s manželem –
na cestě k ženě, která ji před mnoha
lety dala k adopci. A když se setkaly,
ukázalo se, že pociťují neobvyklou
shodu. – Byl to nezvyklý pocit úplného sjednocení – vzpomíná Monica.
Hodiny míjely téměř nepozorovaně,
až konečně položila otázku, kdo vlastně je jejím otcem.
Nikdy nezapomenu na ten pohled – vypráví o reakci své biologické
matky. – Její oči najednou ztratily jas
a její tvář posmutněla. Po dlouhém
mučivém tichu začala vyprávět
příběh, na nějž jsem nebyla vůbec
připravena. Bylo to pro mne, jako
kdybych se dívala na film o životě
někoho jiného. Moje máma vykládala
o jedné temné noci roku 1972, kdy
byla brutálně znásilněna. Moje srdce
se zastavilo. V prvním momentě jsem
se nezorientovala, že tento příběh
se týká mého početí, a ptala jsem se:
„Ale co to má společného se mnou?“
Chytla jsem svého manžela silně za
ruku, zatímco ona vykládala o tom,
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jak se svojí matkou jela na policii, aby
ohlásila znásilnění, a do nemocnice – vzpomíná Monica. Několik
týdnů později její matka pochopila,
že tato strašlivá událost, která zničila
její život, má ještě jeden důsledek.
V jejím lůně bylo dítě, jehož otcem
byl násilník.

šokovala: „Odpustila jsem mu už před
mnoha lety, on už mne nikdy nebude kontrolovat“ – řekla. A já jsem
pochopila, že tento násilník mnoho
let kontroloval její život až do chvíle,
kdy ona byla schopna se od toho
osvobodit odpuštěním. A potom mi
řekla něco, nač nikdy nezapomenu:
„Ty mu také musíš odpustit a osvobodit se“. Usmála jsem se, když jsem
uslyšela tato slova, neboť jsem porozuměla, jak dobře mě moje máma
znala a jak dobře chápala, že trpím
– říká Monica.

Dívka se tedy, v USA byl ještě v té
době potrat nelegální, vypravila na
kliniku, aby co nejrychleji „odstranila
problém“ a zapomněla na něj. Ale
když uviděla, jak toto místo vypadá,
a pochopila, že to, co chce udělat,
je zločinem, utekla, skryla se před
A potom zdůrazňuje, že dnes již se
světem a dítě – na které se ani nepovydala na cestu odpuštění svému
dívala a nevěděla, jakého je pootci. – Modlím se za něho a za jeho
hlaví – ihned po narození dala
rodinu. My všichni se jednou octnek adopci. A sama, protože si nedokáme před tváří Boží a je obrovským
zala poradit s traumatem znásilnění,
požehnáním, že všichni máme právo
začala pít a brát drogy a tak se
na obrácení, vždyť Ježíš zemřel za nás
propadat do
za všechny, i za
stále hlubší
mého otdeprese.
ce – zdůrazňuje
Na počátku
Monica Kelsey.
jsem ani
A dodává, že
nevnímala, že
Bůh někdy
člověk, který
používá i velké
tolik ublížil
utrpení k tomu,
mé mámě,
aby z něho vyje mým
vodil ještě větší
biologickým
dobro. – Jsem si
otcem. Šok
jista, že mnoho
způsobil, že
dětí bude se
jsem to ze
moci narodit
svého vědomí
díky svědectví
vymazala.
mé mámy a její
Teprve po něodvaze předávat
kolika dnech
je dál – končí
jsem to začala
Monica.
vnímat –
Foto: https://www.facebook.com/MKprolife
vzpomíná
Její slova je
v otřásajícím
prospěšné si
svědectví Monica Kelsey. – Když
zapamatovat a také si uvědomit,
jsem zjistila, že jsem byla počata při
že tohoto odpuštění, ale také této
znásilnění, ovládly mne na několik
ušlechtilé ženy, která dává radost
měsíců nekontrolované emoce zlosti
svému manželovi a dětem, by nebya nenávisti. Chtěla jsem tohoto dědlo, kdyby před lety její vlastní matka
ka dopadnout a dát mu patřičnou
navzdory strašlivému traumatu
odplatu za to, co způsobil mé máznásilnění jí nedovolila se narodit.
mě – dodává žena.
Nebo byste opravdu, drazí stoupenci
potratu v případě znásilnění, jí chtěli
Moje máma zemřela v březnu r. 2013. vzít život?
A já jsem jí při jednom rozhovoru
TOMASZ P. TERLIKOWSKI
položila otázku, co cítí k mému
fronda.pl, překlad -rmbiologickému otci. Její odpověď mne
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na kněze. Svůj publicistický a literární
talent uplatnil v řádovém časopise
„Stimmen der Zeit“, stal se také známým svými kvalitními přednáškami
a kázáním.
Nezalekl se ani nacistické perzekuce
katolické církve. Když úřady nařídily
odstranit z mnichovských škol kříže,
pater Delp se proti tomu statečně
ozval z kazatelny. Když začalo pronásledování Židů, pater Delp je podporoval penězi a sháněním úkrytů.

Foto: http://www.gdw-berlin.de

PATER ALFRED DELP,
OBĚŤ NACISMU
Svatými se nerodíme, svatým se
člověk teprve stává v ohni zkoušek. Tuto zkušenost učinil také
německý jezuita P. Alfred Delp.

se však dostal do konfliktu s místním
evangelickým farářem, což ho vedlo
ke konverzi ke katolické víře. Začal
studovat na biskupském gymnáziu,
kde se seznámil s hnutím katolické
mládeže „Neudeutschland“ (Nové
Narodil se r. 1907 jako nejstarší
Německo)
syn ze šesti
a stal se jeho
sourozenců
„CHLÉB JE DŮLEŽITÝ,
v Mannheiskupinovým
vedoucím.
mu v Porýní
SVOBODA DŮLEŽITĚJŠÍ.
v nábožensky
S nadšením
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ JE ALE
hlásal své
smíšeném
ideály: Kristus
manželství.
NEUSTÁLÁ VĚRNOST.“
a křesťanské
Otec byl proP. Alfred Delp TJ,
Německo.
testant, matpopravený nacisty 2. 2. 1945
ka katolička.
Po maturitě
vstoupil do
Byl pokřtěn
v katolickém
jezuitského
kostele, otec ale prosadil jeho protes- řádu a byl r. 1937 mnichovským
tantskou výchovu. V době dospívání
kardinálem Faulhaberem vysvěcen

R. 1941 nacisté jezuitskou kolej
v Mnichově zabrali. P. Delp se potom
stal na základě rozhodnutí vedení řádu správcem kostela sv. Jiří
v Mnichově. O rok později ho jeho
představený P. Augustin Roesch
seznamuje s odbojovou protinacistickou skupinou „Kreisauer Kreis“.
Delp se do ní zapojuje a hlásá jejím
členům katolickou sociální nauku.
Osobně poznává také plukovníka
wehrmachtu hraběte Clause von
Stauffenberga, strůjce atentátu na
Hitlera 20. července r. 1944. Když se
nepodařil, musel P. Delp počítat se
zatčením. Přátelé mu radili, aby se
skryl a tak zachránil svůj život. On to
ale odmítl s tím, že chce dobrovolně
přinést oběť za lepší Německo.
Zatčen byl 28. července r. 1944.
Gestapo jej podrobilo při výslechu
krutému mučení. Delpovi se podařilo propašovat z vězení některé
dopisy přátelům, z nichž vyplývá
jeho hluboká víra v katolickou
církev, pevná důvěra v Boha a láska
k Ježíši Kristu.
Když byl ale 23. ledna r. 1945 popraven oběšením jeho spolubojovník
Helmut von Moltke, propadl P. Delp
hluboké depresi, z níž se dostal díky
modlitbě. Rozsudek smrti padl i na
něho. Vykonán byl 2. února r. 1945.
Jeho poslední slova zněla: „Jestli Pán
Bůh chce, abychom šli touto cestou,
tak musíme jeho vůli dobrovolně
a bez hořkosti přijmout…“ P. Delp
s vnitřní opravdovostí přijal hořký
kalich smrti jako oběť a zemřel na
šibenici jako světec.
EDUARD WERNER
Fels 12/2013, překl. -kb-
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PRO DĚTI

POVOLÁNÍ APOŠTOLŮ
DRAHÉ DĚTI,
o Vánocích jsme oslavovali narození
Pána Ježíše. Když byl tak velký, jako
jste Vy, pomáhal svatému Josefovi
v jeho tesařské dílně. Naučil se dělat
hezké a užitečné věci ze dřeva,
otesávat trámy a stavět z nich domy.
Asi si na to vzpomněl, když později
říkal: „Kdo má slova slyší a podle
nich jedná, podobá se moudrému
člověku, který si postavil dům na
skále. Přivalila se povodeň a přihnala se vichřice, ale dům se nezřítil,
protože měl základy na skále. Kdo
však má slova slyší, ale podle nich
nejedná, podobá se nerozumnému
člověku, který si postavil dům na
písku. Přivalila se povodeň a přihnala se vichřice a dům se zřítil.“
Když bylo Pánu Ježíši asi třicet let,
začal svatý Jan Křtitel u řeky Jordánu
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oznamovat všem, kteří tam přicházeli, že už přišel očekávaný Kristus,
o kterém po mnoho staletí předpovídali proroci. Vybízel všechny, aby
se polepšili a prosili Pána Boha za
odpuštění, aby se tak připravili na
setkání s ním. Na znamení prosby za
odpuštění, za očištění duše, omýval
ty, kteří chtěli, vodou z Jordánu. Proto
je nazýván „Jan Křtitel“. Nebyl to ještě
křest, který potom ustanovil Pán
Ježíš. K svatému Janu Křtiteli přicházelo velmi mnoho lidí. A několik jich
u něho zůstalo jako jeho učedníci.
Mezi nimi dva mladí muži, Jan
a Ondřej. Když Jan Křtitel ukázal na
Pána Ježíše a řekl: „Hle, Beránek Boží,
ten, který na sebe vzal hříchy světa,“
Jan a Ondřej se rozloučili s Janem
Křtitelem a šli za Pánem Ježíšem.
Neodvažovali se k němu přistoupit,

ale on se zastavil a zeptal se: „Co byste si přáli?“ Odpověděli: „Mistře, kde
bydlíš?“ Řekl jim: „Pojďte a uvidíte.“
A zůstali u něho.
Potom Ondřej řekl svému bratrovi Šimonovi: „Nalezli jsme Krista.“
A přivedl ho. Pán Ježíš mu řekl: „Ty se
budeš jmenovat Petr (to je Skála).“
Pak Pán Ježíš povolal i Janova bratra
Jakuba. A pak dalšího apoštola: Filipa.
Ten řekl svému známému Natanaelovi Bartolomějovi: „Našli jsme Krista,
je to Ježíš z Nazareta.“ Natanael
řekl: „Může z Nazareta vzejít něco
dobrého?“ Filip řekl: „Pojď a podívej
se.“ Když přicházel, Pán Ježíš řekl: „To
je pravý Izraelita, v kterém není lest.“
Natanael se ptal: „Odkud mě znáš?“
Pán Ježíš odpověděl: „Viděl jsem tě
dříve, než tě Filip zavolal, když jsi byl
pod fíkovým stromem.“ Natanael
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řekl: „Mistře, ty jsi Boží Syn, ty jsi král
Izraele!“ Ježíš odpověděl: „Proto věříš,
že jsem ti řekl: ‚Viděl jsem tě pod
fíkovým stromem?‘ Uvidíš ještě větší
věci.“
Zanedlouho šel Pán Ježíš kolem
celnice, ve které byl celník a výběrčí
daní Matouš. Lidé považovali celníky
za veliké hříšníky, že okrádají ostatní
lidi a z toho bohatnou a že slouží nenáviděným vládcům, kteří utlačovali
národ. Pán Ježíš řekl Matoušovi: „Pojď
za mnou!“ A Matouš opustil výnosné
zaměstnání i všechno své bohatství
a stal se apoštolem.
Pán Ježíš povolal ještě další, až měl
apoštolů dvanáct. Bral je stále s sebou, aby viděli, co dělá, a slyšeli, co
říká. Aby potom mohli o tom vyprávět lidem ze všech národů po celém
světě. Než se s nimi rozloučil, než
vstoupil na nebesa, řekl jim: „Jděte do
celého světa, učte všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna

i Ducha Svatého a učte je zachovávat
všechno, co jsem vám přikázal. A já
jsem s vámi po všechny dny až do
konce světa.“ SlíbIl jim, že jim pošle
Ducha Svatého, který jim dá sílu
a moudrost, aby to dokázali.
Duch Svatý na ně sestoupil desátý
den po nanebevstoupení Páně, když
byli shromážděni v Jeruzalémě a společně se modlili spolu s Pannou Marií,
Matkou Boží a Matkou nás všech,
která je nazývána „Královna apoštolů“. Duch Svatý jim pomáhal tak, že
přiváděli k víře v Krista tisíce a tisíce
lidí a za několik roků byli křesťané
už v mnoha zemích v Evropě, v Asii
a v Africe. Přestože křesťany mnozí
pronásledovali, stále jich přibývalo.
A to pokračuje dodnes, protože Pán
Ježíš řekl „po všechny dny až do
konce světa“.

Bůh připravený krásný plán, lepší, než
byste mohli vymyslet sami. Proste
ho často, aby Vám dal poznat, jaký
je ten plán. Když se budete modlit
a zachovávat jeho přikázání, dá Vám
jej poznat. Které povolání je nejlepší?
To, které pro tebe připravil Pán Bůh.
Jako se apoštolové modlili s Pannou
Marií, tak i my ji stále prosme o její
přímluvu a pomoc. Když půjdeme
cestou života s Pánem Ježíšem
a s Pannou Marií, nemusíme se bát
ničeho. Písmo svaté říká: „Těm, kdo
milují Boha, všechno napomáhá
k dobrému.“
S přáním, aby o každém z Vás platila
tato slova, a s prosbou, abyste se i za
mě pomodlili, Vás všechny srdečně
zdraví
Váš

Pán Ježíš povolal apoštoly ke krásnému poslání. A k jakému volá Vás, děti?
Čím budete? Pro každého má Pán

P. BOHUMIL KOLÁŘ
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DOPISY OD VÁS

PODĚKOVÁNÍ
x Chtěla Bych splnit slib a velmi
poděkovat Panně Marii a sv. Ritě za
vyslyšení mé prosby za zdárný průběh
operace dcery.
vděčná čtenářka Libuše
x Plním svůj slib a veřejně děkuji
Panně Marii a Bohu v Trojici jedinému
za narození zdravé holčičky. Moje
neteř byla těhotná a byla upozorněna,
že dítě má nemocné srdíčko. Učinila
jsem slib, že když se dítě narodí zdravé, tak veřejně poděkuji Panně Marii.
Děkuji Ti, láskyplná a láskyhodná
Panno Maria.
Marie Kolbáková
x Děkuji Panně Marii, svaté Zdislavě,
sv. Otci Piovi za vyslyšení prosby
o uzdravení mého vnuka Jiřího po
těžké operaci mozku. Dále děkuji za
navrácení zraku pro mě po operaci
šedého zákalu obou očí.
vděčná čtenářka Marie
x Chtěla bych poděkovat Pánu Bohu
a Panně Marii za obrácení naší rodiny.
Dnes přišla do našeho domu spása.
vděčná čtenářka
x Jsme dva přátelé, železničáři, jeden
ve výslužbě a druhý ještě v činné
službě. Zároveň jsme oba rytíři
Neposkvrněné. Již před časem jsme
se domluvili, že na závěr Roku víry
zajedeme do Vatikánu pro požehnání
od Svatého otce Františka.
Dlouho nám to z různých důvodů
nevycházelo. Rok víry sice skončil,
ale naše rozhodnutí trvalo. Až přišel
6. prosinec a my jsme nasedli do
vlaku směr Řím s rozhodnutím, že
cestou tam se zastavíme v Assisi
u sv. Františka a cestou zpět v Padově
u sv. Antonína.
Když jsem seděl ve vlaku z Vídně do
Říma, napadlo mě, že když už budeme v Assisi, mohli bychom se zastavit
v bazilice Panny Marie Andělské –
v kapličce Porciunkula a pomodlit
se společně s přáteli ze společenství
na úmysl Rytířstva Neposkvrněné
v České republice. Když jsem ten
nápad tlumočil kolegovi, s nadšením
souhlasil. Ostatní jsme postavili už
před hotovou věc. Když jsme v Assisi
stáli před vchodem do baziliky Panny
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Marie Andělské, zavolal jsem známým
domů v Č. Těšíně a též v Brně a poprosil jsem je o společnou modlitbu na
společný úmysl ve stejném čase. Když
jsem si klekl před obraz Panny Marie
k modlitbě, v celém těle jsem pocítil
zvláštní chvění a pocit radosti.
Cesta pokračovala dál podle plánu.
Navíc jsme se zastavili ještě ve městě
Nettuno v chrámě sv. Marie Gorettiové, která byla zavražděna, když si
bránila svoji čistotu. Návrat domů byl
trochu problematický, protože vlaky
meškaly, ale přesto jsme přijeli domů
v plánovaném čase. Doma jsme se už
cestou z nádraží zastavili u známých,
se kterými jsme párkrát probírali, jak
vytvořit modlitební skupinku Rytířstva
Neposkvrněné, a oni mi sdělili, že na
28. ledna 2014 je domluveno zahajovací setkání.
Večer ještě toho dne jsem šel do
našeho kostela Nejsvětějšího Srdce
Ježíšova poděkovat Pánu Bohu a naší
drahé Matičce za to, jak rychle vyslyšela naši společnou modlitbu. Také nám
ukázala, jak velikou moc má společná
modlitba za dobrou věc. Matičko
Drahá, moc Ti děkujeme.
Tvůj oddaný rytíř Ján
x Děkuji Panně Marii, Pánu Ježíši
a Duchu Svatému za úspěšnou
maturitu a prosím o další pomoc
při zkouškách a těžkých životních
situacích. O víru pro děti prosí babička
Liduška.
dlouholetá čtenářka
x Chtěla bych poděkovat Pánu Ježíši,
naší nebeské mamince za uzdravení
mé pravé ruky (zlomenina zápěstí),
za zdárnou operaci mého syna a za
uzdravení mého bratra Vladimíra. Prosím o zdraví a ochranu Panny Marie
a přímluvy u syna Ježíše Krista.
díky Lída
x Chci poděkovat Panně Marii za pomoc a splnit tím daný slib, že pokud
úspěšně složím přijímací zkoušky
na střední školu, veřejně poděkuji
prostřednicvím Immaculaty. Zároveň
prosím o další ochranu a pomoc
během studia a prosím o odpuštění,
že poděkování píšu až teď.
Verča

x Děkuji Bohu a Matce Boží za
uzdravení mé maminky, rytířky
Neposkvrněné i tatínka kterým bylo
dopřáno překonat zdravotní problémy. Prosím o modlitbu za vyřešení
vážného pracovního problému
a za dar zdraví pro malou Kačenku.
Taktéž za uzdravení svého vážně
nemocného švagra.
Vaše čtenářka Bohumila
x Chvála Kristu, chtěla bych touto
cestou poděkovat Panně Marii, Královně Turzovky, za vyslyšení mé prosby za uzdravení. Onemocněla jsem
syndromem suchého oka, problémy
byly veliké. Nemohla jsem pracovat
s počítačem ani číst, cesta dopravním prostředkem mně způsobovala
velké bolesti. Byla jsem bezradná
a vyčerpaná, protože léky nezabíraly
a nevěděla jsem si rady. Mám doma
delší dobu vodu z Turzovky, kterou
jsem si přikládala na oči zároveň
s prosbou, aby mě Panna Maria vzala
pod svůj plášť. A opravdu, když už
bolesti byly nesnesitelné, přišla náhle
velká úleva, druhý den jsem mohla
normálně pracovat na počítači.
Problémy už jsou úplně minimální,
věřím, že vymizí úplně.
Maria, Královno Turzovky, rozprostři
nad námi svůj ochraný plášť!
Martina
x Plním slib, který jsem dala už dávno. Chci poděkovat P. Marii a P. Ježíši
za všechny dary a milosti, které jsem
dostala. Za narození vnučky mé
kamarádky. Dlouho čekali, až ve
40 letech se jim narodila holčička,
zdravá a krásná. Dnes je jí 15 let
a dělá jim jen radost. Moc jsem prosila Pannu Marii, aby jim pomohla.
Jsou to moc hodní lidé, pomáhají
všem, kdo to potřebují.
Také chci poděkovat za zdraví, které
potřebuji. Měla jsem těžký úraz, ale
také ochranu Panny Marie, která mě
chránila, že nemám vážné následky.
Děkuji moc a prosím o zdraví a trpělivost pro sebe a nemocného manžela.
Prosím za děti a jejich rodiny, aby
našly cestu k Pánu Ježíši skrze Pannu
Marii. Děkuji také sv. Judovi Tadeášovi a sv. Antonínu, kteří mě stále
pomáhají.
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x Panno Maria, Matko ustavičné
pomoci, neopouštěj nás a pros za nás
u svého Syna, ať se jednou všichni
shledáme v nebi.
věrná čtenářka Jarka
x Pane Ježíši a Panno Maria, chtěla
bych vám moc poděkovat za ochranu a Boží požehnání pro naše rodiče,
kteří v lednu tohoto roku oslavili
40 let společného života. Naši rodiče
dali mně a mému bratrovi krásné
a nezapomenutelné dětství, jsou nám
neustále oporou a pomáhají nám.
Jsou taky milujícími prarodiči pro
vnoučky Michaela a Jakuba a vnučku
Rozárku. Panno Maria, moc děkuji za
všechna přijatá dobrodiní a prosím tě
o ochranu celé naší rodiny.
Kamila, Rohatec
x Tatínek říkával, že je věřící, byl
pokřtěný, ale mši navštívil jen zřídkakdy. Života církve se nijak aktivně
nezúčastňoval. Za jeho víru jsme se
však všichni modlili.
Před několika lety vážně onemocněl –
dostal leukémii. Podstoupil vyčerpávající léčbu – chemoterapii a následně
transplantaci kostní dřeně. Maminka
mu hned od začátku léčby nabízela
několikrát návštěvu kněze a pomazání
nemocných, ale tatínek návštěvu
stále odmítal. Chvíli to vypadalo, že se
uzdravil…
Ale za nějakou dobu se onemocnění znovu přihlásilo. Lékaři nám nedokázali nebo možná nechtěli říct,
jak dlouho ještě bude žít. Nemoc

již trvala téměř 3,5 roku. Jeho stav
se náhle začal zhoršovat, měl velké
bolesti. Měli jsme strach, že se blíží
konec. Velice trpěl, ani morfin mu
na jeho bolesti nepomáhal, ale byl
velmi statečný. Toužili jsme po tom,
aby zemřel smířen s Bohem. Mého
manžela napadlo, ať tatínkovi zatelefonuji do nemocnice a nabídnu
návštěvu kněze, i přesto, že nedávno
nabídku od mé maminky odmítl.
Tatínek souhlasil a rozplakal se. Říkal,
že už to měl udělat dávno. Maminka
se sestrou zajistili, aby k tatínkovi
docházel kněz. Skoro každý den mu
nosil svaté přijímání, tatínek se na
Pána Ježíše vždy velmi těšil. Jediné,
co mi do telefonu z posledních
sil vždy řekl, byla tato slova: „Byl
u mě pan farář a donesl mi svaté
přijímání.“
Za několik dní jsme s maminkou
a manželem jeli na sv. Hostýn prosit
Pannu Marii za tatínka. Věděli jsme, že
nemoc v této fázi je neléčitelná…
Další neděle se tatínek už nedočkal,
naposledy přijal Pána Ježíše v pátek.
V neděli byl za tatínkem se svatým
přijímáním kněz, ale už ho nezastihl
živého…
Děkujeme Pánu Ježíši a Panně Marii za
to, že tatínek zemřel smířen s Bohem.
Náš Bůh je milosrdný Bůh. Naše
modlitby slyší a vyslyší, ale musíme
být trpěliví…
„Chválu vzdejte Hospodinu, protože je
dobrý, Jeho milosrdenství je věčné!“
Ž118,1
Jana P.

O MODLITBU PROSÍ:
x Z jižních Čech za dar víry v rodině
a za nalezení vhodné práce.
rytířka Marie
x Za dar zdraví a za zaměstnání.
Iveta Musilová
x Za dar zdraví a o Boží požehnání.
Marie Lepková
x Za uzdravení z nádorového onemocnění.
Ivana Valentová
x Z celého srdce prosím o podporu v modlitbě za mé nenarozené
miminko. Je velké riziko, že o něho
přijdu. Jsem ve 2. trimestru a tento
malý zázrak je po tolika letech
vymodlený. IVF jsem nechtěla a tak
jsme dlouho čekali, jestli nám Pán
požehná a dá miminko normální
cestou. Jsem zoufalá. I když jsem
věřící, silné pouto k Bohu jsem opět
našla až nyní, když mi nic jiného nezbývá a nemohu nic jiného udělat,
než za malého prosit Pána. Vím, že
pokud si ho chce vzít k sobě, je to
jeho vůle a ví, proč to dělá. Jen nemám nějak sílu dál, manžel je ateista, i když jsme měli svatbu v kostele
a je pokřtěný. Třeba je to zkouška od
Pána, ale i tak moc prosím o podporu v modlitbě o mé miminko, které
už teď neskutečně miluji.
Z celého srdce Vám děkuji.
Václava

O DAR LÁSKY K PÁNU JEŽÍŠI
A O LÁSKU K PANNĚ MARII
Maria, vroucně si přeješ, aby Ježíš, Tvůj milý Syn, byl milován. Miluješ-li mě,
prosím Tě o tuto milost. Vypros mi co největší lásku k Ježíši Kristu, abych
jej miloval nade všechno. Připoutej mě k Ježíši tou měrou, aby už nešlo ho
nemilovat.
Vypros mi také velikou lásku k Tobě, protože ze všech tvorů ty nejvíce lidi
miluješ a sama jsi milování hodná. Důvěřuji v Tvé slitování a miluji Tě, má Paní,
ale moje láska k Tobě se mi zdá chabá. Vypros mi tedy na Bohu co největší
lásku k Tobě, vždyť je to milost, kterou dává jenom Bůh.
Živ buď Ježíš, naše láska, a Maria, naše naděje!
AMEN
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Postní duchovní

obnova
pro mladé muže

v Brně u minoritů
Mladý svobodný muži, (17–30 let)
chceš prožít duchovní obnovu se
sv. Františkem z Assisi a jeho bratry
v minoritském kláštee v Brn?
Neváhej tedy a pije, jsi srden zván!
Co T eká? Mše svaté, pednášky,
adorace, sdílení, modlitba breviáe
a pobyt v kláštee...
Setkání zane v pátek

4. až 6. 4. 2014
v 18 hod.
Zakonení bude v nedli v 15hod.
Pihlásit se mžeš do 28.

bezna 2014

na mailové adrese: r.mayer@minorite.cz

Podrobnjší informace obdržíš po pihlášení.

Na setkání s Tebou se tší brati
30

sv. Františka.
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Duchovn

í cvičení
pro rytí
Neposkv
ře
rněné na
téma:

„Pouze l
áska je t
v
ů
r
–
I pod kř čí!
Velehrad
ížem.“
14.–16. bř
ezna 201
4
Program:

Pátek:

16.30–18.00 ubytování
18.15 večeře
y na konec dne
19.30 mše svatá, modlitb

Sobota:

Program během dne
ílení,
práce ve skupinkách, sd
(mše svatá, přednášky,
t ke svátosti smíření)
os
žit
íle
př
a,
itb
dl
mo
společná

Neděle:

Dopolední program
í
12.00 oběd a zakončen

nv.
EXERCICIE VEDE:
. Bohdan Heczko OFMCo
br
a
.
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Co
M
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llá
Ko
P. Martin
:
V NEDĚLI SPECIÁLNÍ HOST
Cena za u
ubytování a stravu:
P. Jacek Pdziwiatr
Adresa:
Stojanovo gymnázium
Velehrad 1
687 06 Velehrad

Přihlášky:
Jitka Navrátilová
e-mail: info.mi@minorite.cz
tel: 731 402 610
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HÁZET KVĚTY
A ZPÍVAT
Ano, můj Miláčku, takto se stráví můj
život. (…)
Nemám jiný prostředek, jak ti dokázat
svou lásku, než házet ti květy. To znamená, že si nenechám ujít žádnou malou
oběť, žádný pohled, žádné slovo, že budu
využívat všech nejmenších věcí a dělat
je z lásky… Z lásky chci trpět, a z lásky se
chci i radovat.
Proto budu házet květy před tvůj trůn.
Každý květ, který najdu, otrhám pro
tebe… A když pak budu házet své květy,
budu zpívat (cožpak bych mohla plakat,
když dělám něco tak radostného?), budu
zpívat, i když budu muset své květy trhat
mezi trním, a můj zpěv bude tím lahodnější, čím budou trny delší a pichlavější.
SV. TEREZIE Z LISIEUX

Foto: Lawrence OP | flickr.com

