
Klaním se ti vroucně, skrytý Bože náš,  
jenž tu ve svátosti sebe ukrýváš...

sv. Tomáš Akvinský

č. 139
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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 M. I., Minoritská 1, 602 00 Brno, 

e-mail: info.mi@minorite.cz).

VÁŽENÍ ČTENÁŘI, 
MILÍ RYTÍŘI NEPOSKVRNĚNÉ,

letošní rok 2015 je vyhlášen českými a moravský-
mi biskupy Rokem eucharistie, proto jsme toto 
číslo Immaculaty věnovali tématu eucharistie. 

Eucharistie je dar nad dary,  a to proto, že v ní 
Kristus dává sám sebe, svou osobu ve svém lidství 
a též své dílo spásy, jak říká Jan Pavel II. ve své ency-
klice o eucharistii. Mít účast na eucharistii znamená 
dotýkat se živého Krista, který za nás prolil svou 
Krev, přinesl dokonalou oběť vykoupení a zároveň 
nám dal dar zmrtvýchvstání a dar Ducha Svatého. 
Eucharistie v sobě nese také tajemství jednoty. 
Jestliže v eucharistii přijímáme Krista a Kristus 
přijímá každého z nás, pak v tomto přátelství s ním 
si z nás Kristus tvoří nový Boží lid, který se má vy-
značovat vzájemnou láskou a který má ve světě své 
poslání – být nástrojem spásy pro lidstvo.

Avšak v dějinách se událo mnoho věcí, které dar 
eucharistie a v něm dar jednoty zastínily. Pro nás, 
jakožto dědice českých dějin stále zůstává bolavou 
ranou rozdělení národa spojené s osobou Mistra 
Jana Husa. Nezůstali jsme však bez naděje. Kristus se 
v předvečer svého umučení modlil za jednotu svých 
učedníků. Věříme, že v něm jsme schopni překonat 
spáchané křivdy a učinit kroky ke smíření. Věříme, že 
pak nastane jednota, kterou symbolizuje eucharistic-
ký chléb: Z mnohých pšeničných zrn, která se poddají 
rozemletí, vznikne jeden chléb, který Pán promění 
ve své Tělo, jež může přinést spásu celému národu, 
který snad už na Boha našich otců zapomněl.

Přáli bychom si, abyste při četbě těchto stránek 
Immaculaty nalezli inspiraci pro 
bližší kontakt s Kristem i  s bližními.

Za redakci

br. Bohdan Heczko OFMConv
provinční asistent pro M. I.kardinál John Henry Newman

Nejsvětější Matko, zůstaň při mně 
v hodině mše svaté, když ke mně přichází 
Kristus, jako ses starala o Ježíše v jeho 
dětství. Zůstaň vedle mne, Matko svatá, 
abych mohl dostat trochu tvé čistoty, tvé 
nevinnosti, tvé víry, a kéž je Pán jediným 
předmětem mé lásky a mého klanění, jako 
jím byl pro tebe.

RYTÍŘSTVO NEPOSKVRNĚNÉ (M. I.)
je mariánské apoštolské hnutí, které založil v Římě 16. října 1917 svatý Maxmilián Maria Kolbe. 
Toto hnutí usiluje o šíření Ježíšova království skrze Neposkvrněnou. Rytíři a rytířky Neposkvrně-
né skrze vlastní odevzdání se do rukou Matky Boží usilují v první řadě o vlastní obrácení a pak ob-
rácení ostatních hříšníků, zvláště těch, kteří odešli od víry, a těch, kteří ještě Ježíše Krista neznají.

Kdo se cítíte osloveni a chtěli byste vstoupit do M. I., napište na výše uvedenou adresu. Na případné dotazy rádi odpovíme.
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PŘIJÍMAT KRISTA JAKO MARIA
Mezi fiat, které pronesla Maria jako odpověď na andělova slova při 
Zvěstování, a amen, které pronášíme my, když přijímáme tělo Páně, 
existuje hluboká podobnost.

text: br. Bohdan Heczko OFMConv

V  M. I. jsme vybízeni, abychom se 
zcela odevzdali Panně Marii, do-
volili jí, aby nás vedla a byla naším 
vzorem. Když rozjímáme o  našem 
vztahu k  eucharistii, tedy k  živé-
mu Ježíši ukrytému pod podobou 
chleba a vína, chceme se od Marie 
učit přijímat jej tak jako ona. Ona 
při Zvěstování řekla své fiat – ať 
se mi stane podle tvého slova, my 
při svatém přijímání vyslovujeme 
amen, kterým chceme i  my podle 
příkladu Marie vyjádřit svou víru, 
důvěru i lásku a pohotovost k misi, 
kterou od Pána dostáváme. Stejně 
jako Mariino fiat ji učinilo živým 
svatostánkem na této zemi, tak 
i naše amen z nás činí nositele Boha 
v tomto světě.

AMEN -  
PANE, VĚŘÍM V TEBE
Maria přijala Ježíše ve  víře. Při 
Zvěstování slyšela andělova slova 
o  velkých Božích plánech s  jejím 
životem, aby se stala Matkou ne 
někomu menšímu než samotné-
mu Božímu Synu, a to bez přispění 
muže. Byla to slova tak neslýchaná 
a  neuvěřitelná, že z  našeho po-
hledu by bylo přirozené pochy-
bovat. Maria však vedena Svatým 
Duchem věří, že pro Boha není 
nic nemožné. Svým fiat – ať se 
mi stane – Maria plná víry přijímá 
do svého lůna Božího Syna a stává 
se tak prvním svatostánkem v dě-
jinách (srov. encyklika Ecclesia de 
Eucharistia, 55).

I  my jsme vedeni ke  kroku víry. 
Před svatým přijímáním máme vy-
slovit „Amen“, kterým vyjadřujeme 
naši víru, že eucharistický chléb, 
který přijímáme, je živý Ježíš. Maria 
jakoby stojí vedle nás a  povzbu-
zuje naši víru, abychom neváhali 

a důvěřovali, že ten, který byl scho-
pen proměnit v  Káně Galilejské 
vodu ve víno, je stejně tak schopen 
proměnit chléb a  víno ve  své tělo 
a svou krev.

AMEN -  
JEŽÍŠI, DŮVĚŘUJI TI
Maria při Zvěstování dovolila, aby si 
ji Bůh použil zcela podle svého plá-
nu, zřekla se svých vlastních před-
stav a  nabídla mu všechno: vlastní 
tělo a vlastní krev. Její postoj byl po-
stojem lásky, dokonalou odpovědí 
na sebedarování Božího Syna.

Ke  stejnému postoji, přijmout 
v lásce toho, který se nám zcela da-
ruje, jsme pozváni i my. Při svatém 
přijímání smíme v  lásce obejmout 
Božího Syna a  sjednotit se s  ním. 
Bůh sám se stává naším důvěrným 
přítelem. A ten, který o sobě řekl „já 
jsem cesta, pravda a život“, očeká-
vá odpověď na  své sebedarování 
tak, že půjdeme jeho cestou, že se 

necháme vést pravdou a že dovo-
líme, aby nás obdaroval plností 
života. Již nejsme odkázáni jít ži-
votem sami ani nemusíme těžce 
vymýšlet smysluplnou náplň své-
ho života, spíše jsme pozváni, aby-
chom se přimkli k  jeho plánu. On 
sám dá hluboký smysl i poslání na-
šemu životu, za který pak budeme 
plni vděčnosti.

AMEN -  
ZDE JSEM, POŠLI MNE
Po Zvěstování Maria spěchá za svou 
příbuznou Alžbětou, aby jí byla ná-
pomocná v jejím těhotenství, avšak 
nepřináší jí jen sebe, přináší jí pře-
devším Krista. Spěchá, aby se s  ní 
podělila o velké věci, které jí učinil 
ten, který je mocný, a aby s ní sdí-
lela radost z  Boží přítomnosti a  ze 
spásy, kterou Bůh chce dát lidem.

Svaté přijímání, které je důvěrné 
setkání s  živým Ježíšem, změní 
také nás. I  naše nitro bude plné 
Boha a  plné Boží spásy. Budeme 
pak schopni přinášet Krista našim 
blízkým, aby i  oni měli účast na 
radosti vykoupení. Aby i oni mohli 
Krista poznat, milovat, následovat 
a v něm byli plni života a radosti.

Milí rytíři a rytířky Panny Marie Ne-
poskvrněné, prosme naši Paní, aby 
naše amen bylo pevné, aby nám 
pomáhala stále více otevírat ce-
lou naší bytost přítomnosti Krista 
a zcela jej následovat v každoden-
nosti našeho života. 

Myšlenky čerpány z:
Jan Pavel II.: encyklika Ecclesia de Eucharistia, Řím 2003.
Benedikt XVI.: Myšlenky o eucharistii. Výbor textů pape-
že Benedikta XVI. Nakladatelství Paulínky, Praha 2010.
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Je-li eucharistie 
tajemstvím víry, 
které natolik 
přesahuje náš 
rozum, že se 
musíme zcela svěřit 
Božímu slovu, nikdo 
nám nemůže být 
oporou a vůdcem 
v podobném postoji 
tak jako Maria.

sv. Jan Pavel II.,  
encyklika Ecclesia  
de Eucharistia
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LETEM M. I. SVĚTEM
čili rytíři v akci

text: Jitka Navrátilová | koordinátorka M. I.
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POUŤ DO LIBICE NAD CIDLINOU (24.–25. 4. 2015, obr. 1, 2)
První pouť, kam letos zamířily naše kroky, byla ke  svatému Vojtě-
chovi. Na této pouti jsme na vlastní kůži pocítili to, o čem nám rytíři 
z Čech často píší, a sice smutek a osamělost z toho, že je zde tak málo 
věřících.  I místo posvěcené osobou svatého Vojtěcha nezůstalo ušet-
řeno duchovní vlažnosti. Tomu nasvědčovala i skutečnost, že většinu 
příchozích na pouť do Libice zajímaly pouze kolotoče a stánky, které 
necitlivě zasahovaly do duchovního programu i do prostoru kostela. 
Díky této cestě jsme získali novou zkušenost s  evangelizací upro-
střed pouťových atrakcí. O to více však byla vzácná setkání s  lidmi, 
kteří si i v těchto obtížných podmínkách uchovali živou víru. Jednou 
z takových osob je i paní Simona Nagyová, díky jejímuž velkému úsilí 
a obětavé službě jsme mohli být blíže nejenom našim rytířům a rytíř-
kám z Čech, ale také i těm, kteří dosud nepoznali Pána. 

POUŤ MÉDIÍ (16. 5. 2015, obr. 3)
Letos to bylo již podruhé, co jsme se přidali k pouti médií na Svatý Hos-
týn. Letošní rok se nesl ve znamení dvacátého výročí vysílání Proglasu. 
Toto výročí vybízelo k ohlédnutí a k zavzpomínání na uplynulá léta, kdy 
jsme díky našim křesťanským médiím mohli šířit víru. Byli jsme rádi, že 
i naše Immaculata byla součástí této mediální evangelizace. Velké díky 
patří otci Martinovi Holíkovi, který na Hostýně vytvořil prostor vzájem-
ného setkávání a sdílení zástupců katolických médií a poutníků. 

SETKÁNÍ M. I. V JIHLAVĚ (22. 5. 2015, obr. 4)
Předposlední květnový pátek jsme se vydali na dlouho plánovanou 
cestu za  našimi rytíři z  Jihlavy a  okolí. Bratři minorité v  zastoupení 
otce Stanislava Stece nám pomohli setkat se s rytíři a rytířkami z to-
hoto koutu Vysočiny. V rámci společenství jsme vyslechli přednášku 
o významu zasvěcení se pro každého z nás. Následná společná dis-
kuse a sdílení přineslo nové impulzy, jak lze prožívat naše zasvěcení 
v naší každodennosti. 

NÁRODNÍ POUŤ RYTÍŘSTVA NEPOSKVRNĚNÉ 
A ČTENÁŘŮ ČASOPISU IMMACULATA (21. 6. 2015, obr. 5, 6)
Letos to bylo již potřetí, kdy jsme připutovali ke  svatému Antoníno-
vi do Blatnice, abychom si na přímluvu tohoto světce vyprosili mnoho 
požehnání do našeho poslání. Protože v církvi slavíme Rok eucharistie, 
svou pozornost jsme upřeli na  Ježíše přítomného uprostřed nás pod 
podobou chleba a vína. Na Ježíše, který se nám z lásky vydává a sebe-
daruje. V modlitbě jsme se proto sjednotili v prosebném úmyslu, aby-
chom dokázali každodenně svůj život vkládat s důvěrou do Ježíšových 
rukou. Přestože nás letos opět překvapil během homilie otce provinciála  
Bogdana Sikory, OFMConv vydatný déšť, neubralo to nic na kráse pouti. 
Díky dešti jako by nás Pán pozval blizoučko k sobě, protože jsme se před 
deštěm šli schovat pod střechu venkovní kaple. Děkujeme všem přítom-
ným, a dá-li Bůh, setkáme se u svatého Antonína příští rok opět. 
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A ZDE JE, PANE, MOJE TĚLO, 
KTERÉ SE TOBĚ VYDÁVÁ...

Ježíš se nám v eucharistii zcela odevzdává jako ženich své nevěstě.  
Očekává, že se i my v odpověď budeme chtít darovat jemu.
text: P. Vojtěch Kodet, Th.D., OCarm

SMLOUVA 
S HOSPODINEM
Celé dějiny spásy od první až do po-
slední knihy Písma svatého jsou 
protkány touhou Boha po  důvěr-
ném vztahu s  člověkem, který se 
má uskutečnit skrze smlouvu mezi 
nimi. Už po  potopě uzavírá Bůh 
smlouvu s  Noem, při které sám 
sebe zavazuje slibem (Gn 9,1-17). 
Po  rozptýlení lidstva při stavbě 
babylonské věže se další smlouva 
omezuje na  otce všech věřících 
Abraháma a  jeho potomstvo (Gn 
17,1-14). Po utrpení Izraele v Egyptě 
dochází na Sinaji k uzavření smlou-
vy, která je nazývána smlouvou 
starou (Ex 24,1-11). Jejím základem 
byla jednak krev obětních zvířat 
jako „krev smlouvy“, jíž se kropil ol-
tář jako symbol Boha a  lid, a  dále 

Boží slib a slib poslušnosti ze strany 
Izraele. Od samého začátku však byl 
tento slib ze strany lidí porušován. 

Proto proroci předpověděli novou 
smlouvu, která nebude založe-
na na  lidské křehkosti, ale bude 
vepsána do  lidských srdcí. Nej-
jasnější text najdeme u  proroka 
Jeremiáše: „Hle, blíží se dni – praví 
Hospodin, kdy sjednám s Izraelovým 
a Judovým domem novou smlouvu: 
ne jako byla smlouva, kterou jsem 
sjednal s jejich otci, když jsem je vzal 
za  ruku, abych je vyvedl z  egyptské 
země; smlouva, kterou zrušili, ačkoli 
já jsem byl jejich pánem – praví Hos-
podin. Taková bude smlouva, kte-
rou sjednám s  Izraelovým domem 
po těch dnech – praví Hospodin: Vlo-
žím svůj zákon do jejich nitra, napíšu 

jim ho do  srdce, budu jejich Bohem 
a oni budou mým lidem. Nebude již 
učit druh druha, bratr bratra: „Po-
znej Hospodina!“ Neboť mě poznají 
všichni od nejmenšího do největšího 
– praví Hospodin. Jejich nepravosti 
jim odpustím a na jejich hřích už ne-
vzpomenu.“ (Jer 31,31-34). 

Tuto smlouvu nemohl s  Bohem 
uzavřít nikdo z nás, proto nám dal 
Bůh tajemný příslib Božího slu-
žebníka, který nás zachrání tím, že 
na  sebe vezme naše hříchy, naše 
nemoci a  bolesti, naši nevěrnost, 
a který za nás zemře a národy po-
kropí ke  spáse svou vlastní krví 
(srov. Iz 52,13-53,12). Autor listu 
Židům spojuje naše posvěcení 
a ustanovení nové smlouvy s dob-
rovolnou obětí Božího Syna za nás: 
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„Když Kristus přicházel na svět, řekl: 
„Oběti krvavé ani nekrvavé jsi ne-
chtěl, ale připravils mi tělo. V  celo-
palech a v obětech za hřích jsi neměl 
zálibu. Proto jsem řekl: ‚Tady jsem, 
abych plnil, Bože, tvou vůli, jak je to 
o mně psáno ve svitku knihy.‘ Po prv-
ních slovech: „oběti krvavé ani ne-
krvavé, celopaly ani oběti za  hřích 
jsi nechtěl a neměls v nich zálibu“ – 
a přece to všechno se obětuje podle 
Zákona – hned dodává: „Tady jsem, 
abych plnil tvou vůli.“ To první ruší, 
aby ustanovil to druhé. A touto „vůlí“ 
jsme posvěceni obětováním těla Je-
žíše Krista jednou provždy (Žid 10, 
5-10). Stará smlouva byla jen ne-
dokonalým předobrazem té nové 
a  věčné, kterou nám Ježíš, jako 
Velekněz, sjednal jednou provždy 
přístup k Bohu (srov. Žid 10,19-22). 

NOVÁ SMLOUVA  - 
SMLOUVA SVATEBNÍ
Náš Pán – Prostředník nové smlou-
vy – jako pravý Bůh a pravý člověk 
při uzavírání této smlouvy zastu-
puje jak Boha, tak také nás. Na jed-
né straně je garantem smlouvy ze 
strany nás hříšníků, kteří bychom 
toho sami za sebe nebyli schopni, 
ale na  straně druhé nás zve, aby-
chom se stali smluvními partnery 
této zvláštní smlouvy, kterou uza-
vřel pro nás. Nová smlouva, kterou 
Pán chce uzavřít také s  námi jako 
se společenstvím církve, novým Iz-
raelem, a potažmo s každým z nás, 
je totiž smlouva svatební.  

Benedikt XVI. ve  své promluvě 
na  Zelený čtvrtek 2009 v  bazili-
ce sv. Jana na  Lateránu řekl: „Pán 
nám prostírá stůl uprostřed hrozeb 
tohoto světa, a  dává nám slavný 
kalich, kalich velké radosti, pravé 
slavnosti, po  níž všichni toužíme, 
kalich naplněný vínem jeho lásky. 
Kalich znamená svatbu: nyní přišla 
ta hodina, k  níž tajemně odkazo-
vala svatba v Káni. Ano, eucharistie 
je více než hostina, je to svatební 
slavnost. A  tato svatba se zakládá 
na sebedarování Boha až k smrti… 
Tento kalich je nová smlouva a věč-
ná… a  vyjadřuje tak nerozlučnost 

snubního svazku Boha s lidstvem… 
On z  nás prostřednictvím tohoto 
daru své lásky zajisté činí opravdové 
partnery a uskutečňuje se snubní ta-
jemství lásky.“1

Nová smlouva, kterou Ježíš stvr-
dil prolitím své krve, tak nahra-
dila starou smlouvu, kterou lidé 
stále porušovali a  kterou nebyli 
schopni zachovávat. Ale následky 
nedodržování této staré smlouvy 
a prokletí s tím spojené, které mělo 
dopadnout na  nás, vzal na  sebe 
Ježíš (srov. Jer 34,18). Je to smlou-
va věčná, protože už nemůže být 
nikdy zrušena, protože „i  když my 
jsme nevěrní, on zůstává věrný, pro-
tože nemůže zapřít sám sebe“ (2Tim 
2,13).  Ať děláme cokoli, jeho láska 
k  nám zůstává věrná. Jeho krev 
za  nás prolitá a  jeho tělo vydané 
na smrt za nás hříšníky je tou nej-
větší zárukou, že tato smlouva ni-
kdy nepřestane platit.

Přesto se z naší strany na nabídku 
této smlouvy čeká odpověď, a  to 
nejen nějaká. On sám se nám při 
slavení eucharistie chce oddat jako 
ženich své nevěstě, a proto čeká, že 
se my budeme chtít darovat jemu. 
Je tedy na místě, abychom na jeho 
slova „toto je moje tělo, které se 
za vás vydává; toto je kalich mé krve, 
které se za  vás prolévá“ odpovědě-
li „a zde je, Pane, moje tělo, které se 
tobě vydává a můj život a moje lás-
ka, ve  které se ti vydávám“. Svateb-
ní smlouva mezi námi a  Ježíšem 
a skrze něho mezi námi a Otcem je 
stále znovu obnovována na oltáři, 
kdykoli se slaví eucharistie. Je vždy 
platná i bez nás, ale plný užitek z ní 
má jen ten, kdo uzavře nebo obno-
ví s Pánem svatební slib. 

SRDCE SMLOUVY
Jádrem této svatební smlouvy je 
darování sebe. Ježíš toto darování 
sebe uskutečnil celým svým živo-
tem, dokonal ho svou obětí na kříži 
a stále ho zpřítomňuje v tajemství 
eucharistie. V našem jazyce máme 
krásné pořekadlo, které vyjadřuje 
to, že se dotýkáme jádra věci: „když 

dojde na lámání chleba“. Nejde však 
jen o slovní hříčku, ale o vyjádření 
podstatného, protože lámání chle-
ba je symbolem nejušlechtilejšího 
životního postoje, kdy člověk ne-
myslí jen na  sebe a  nežije jen pro 
sebe, ba naopak, kdy se stává da-
rem pro druhé.     

Evangelista Lukáš plasticky popisu-
je, jak se po Velikonocích Ježíš přidal 
k učedníkům jdoucím do Emauz (Lk 
24,13-37). Ti však Ježíše nepoznali, 
ani když na ně mluvil, ani když jim 
vysvětloval Písmo a  svým slovem 
zapaloval srdce. Teprve „když byl 
s nimi u stolu, vzal chléb, pronesl nad 
ním požehnání, rozlámal ho a  po-
dával jim. V  tom se jim otevřely oči 
a poznali ho“ (Lk 24,30-31). Proč ho 
poznali až při lámání chleba? Jedno 
vysvětlení se nabízí. Lámání chleba 
pro všechny přítomné v domě bylo 
úkolem otce rodiny. Bylo to také 
gesto pohostinnosti, které dávalo 
hostu podíl na  společenství u  sto-
lu. V Emauzích byl ale Ježíš hostem 
a  bylo běžným zvykem, aby chléb 
lámal hostitel a ne host. Je ale také 
možné, že Pán ten chléb, jak při po-
slední večeři, tak v Emauzích, lámal 
jinak, protože tím lámal sebe! Byla 
to jedinečnost jeho lásky, která se 
v  gestu lámání chleba učedníkům 
zjevila a uzdravila jejich srdce.

V  Ježíšových rukou dostalo toto 
gesto při poslední večeři radikální 
podobu darování sebe. Toto Ježíšo-
vo gesto se následně stalo symbo-
lem tajemství eucharistie. V prvot-
ní církvi byl pojem „lámání chleba“ 
označením pro slavení mše svaté 
(Sk 2,42). Současně toto gesto na-
značuje jeho smrt na  kříži, jeho 
tělo „rozlámané“ za  nás a  za  naše 
viny (srov. Iz 53,5). V eucharistii při-
jímáme Boží lásku a  pohostinnost 
nám darovanou v Kristu. Současně 
je lámání chleba nejen výrazem 
kultu, ale také projevem konkrétní 
činné lásky k potřebnému. 

Ježíš nám svým životem i svou smrtí 
ukazuje jedinou a jedinečnou cestu 
k  naplnění lidského života, a  tím 
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i  k  vrcholnému způsobu sebereali-
zace člověka. Člověk se uskutečňuje 
v nejvyšší míře tím, že žije pro dru-
hé, že se stává darem pro Boha i pro 
lidi, stává se vlastně „eucharistií“.

EUCHARISTIE - 
SPOLEČENSTVÍ
O  ustanovení eucharistie se v  Pís-
mu sv. mluví na několika místech. 
Historicky nejstarší zprávu nalez-
neme v  listě Korinťanům (1Kor 
11,17-34). Pavel se v tomto listě ne-
tají svými výhradami k  poměrům, 
které panují v  korintské církevní 
obci. V  rámci toho se také zabývá 
problémy, které se objevily mezi 
Korinťany při bohoslužbě. Vyjad-
řuje svůj zármutek nad různými 
třenicemi a rozděleními mezi nimi 
a moc je nechválí, ba naopak. Píše 
o tom, že když se sejdou na slavení 
eucharistie, že je to spíše ke škodě 
než k  prospěchu. Proč? Protože 
když se sejdou, každý se nejprve 
dá do svého jídla, a to bez ohledu 
na druhé. Někdo se dokonce opije. 
Přitom jsou tam přítomni i  ti, kdo 
nemají co jíst. Toto už, podle Pavla, 
není to společenství večeře, kterou 
ustanovil Pán Ježíš. 

Totiž chléb, který se proměňuje 
v  Ježíšovo tělo na  oltáři, je jeden 
způsob jeho přítomnosti mezi 
námi. Ale zároveň i  každý bratr 
a  sestra, my všichni dohromady, 
tvoříme jedno tělo Kristovo. A  to 
má své důsledky. Protože tvoříme 
společně jedno Kristovo tělo – cír-
kev, je třeba, abychom při slavení 
eucharistie byli mezi sebou smíře-
ni. Není možné, abychom na  jed-
né straně přijímali Tělo Páně pod 
způsobou chleba, a pohrdali Tělem 
Páně pod způsobou bratra. Ježíš, 
který je v  srdci tvého bratra, tvé 
sestry a  který je uprostřed nás, to 
není jiný Ježíš než v eucharistii. 

Od samého začátku patřilo k slave-
ní eucharistie vědomí společenství, 
sounáležitosti se všemi, kteří jsou 
se mnou společně křesťany. A ne-
jenom to. Slavení eucharistie bylo 
vždy sdílením darů. Jeden myslel 

na  druhého a  nebylo možné sla-
vit jenom „já a Pán“, když patříme 
všichni k sobě. Pavlovi se po právu 
tedy nelíbilo, jak to praktikova-
li v  korintské církevní obci. Proto 
ve  svém listě po  zprávě o  usta-
novení pokračuje napomenutím: 
„Kdykoli totiž jíte tento chléb a pije-
te z  tohoto kalicha, zvěstujete smrt 
Páně, dokud on nepřijde. Kdo by tedy 
jedl chléb (Páně) nebo pil kalich Páně 
nehodně, proviní se proti tělu a krvi 
Páně.  Proto musí člověk sám sebe 
zkoumat, a tak ať chléb jí a z kalicha 
pije. Kdo totiž jí a  pije, a  tělo Páně 
nerozlišuje (nerozpoznává), jí a  pije 
si odsouzení. Proto je mezi vámi tolik 
nemocných a  churavých a  mnoho 
jich už  umřelo“ (1Kor 11, 26-30).  

Slovo „nehodně“ je třeba chápat 
v  souvislosti s  kritizovanými zlořá-
dy při slavení eucharistie v  Korin-
tu. Chování, které nebere ohled 
na chudé v církevní obci, neodpo-
vídá tomu, co ustanovil Ježíš. Důle-
žitý je pak smysl toho, co znamená, 
že někdo nerozlišuje tělo Páně. 
Apoštol Pavel mluví o Tělu Kristovu 
ve  smyslu církve, že máme rozpo-
znat Tělo Páně v bratřích a sestrách, 
kteří společně s  námi slaví eucha-
ristii. Kdo nerozpoznává toto spo-
lečenství jako Tělo Páně, nemůže 
pít z  kalicha Páně, jinak by pil ne-
hodně. Plnou účastí na  mši svaté 
není jenom to, že věřím v  reálnou 
přítomnost Krista po proměňování, 
ale také v přítomnost Ježíše v brat-
řích a sestrách. V důsledku toho se 
mám chovat ke  každému člověku, 
který je vykoupen krví Ježíšovou, 
jak se chovám k eucharistii. Pavlo-
vo poukázání na  nemocné, slabé 
a umírající pak zní jako varování.  

Souvislost mezi slavením eucha-
ristie a  tělem Kristovým v  člověku 
trpícím, potřebném a  chudém 
ležela na  srdci mnoha církevním 
otcům starověku. Jedním z  nej-
větších zastánců chudých byl ca-
řihradský patriarcha Jan Zlatoústý, 
který v jedné své promluvě na toto 
místo v  Pavlově listu říká: „Tys pil 
krev Páně a  nerozpoznáváš svého 

bratra. Zneuctíváš právě tento stůl 
tím, že si myslíš, že není hoden po-
dílet se na  tvém pokrmu ten, který 
byl uznán hodným účastnit se to-
hoto stolu. Bůh tě zbavil všech tvých 
hříchů a  pozval tě na  tuto hostinu. 
A  ty ses ani potom nestal milosrd-
nějším.“2 

Chudí byli pro něho tím pravým 
chrámem Božím a  Tělem Kristo-
vým. Vztah k  nemajetným byl pro 
Jana Zlatoústého dokonce jakýmsi 
znamením křesťanské zralosti, po-
dle kterého se dalo poznat, zda ka-
techumen může přistoupit ke křtu. 

Tento rozměr eucharistie najdeme 
také u sv. Jana. Ve svém podání (Jan 
13,1-15) evangelista Jan vůbec ne-
zmiňuje, že Ježíš vzal chléb, lámal 
a  dával svým učedníkům. Nezmi-
ňuje se ani, že vzal kalich a pronesl 
nad ním díkůvzdání, aby proměnil 
víno ve  svoji krev. Zato píše něco, 
co ostatní evangelisté jako by za-
pomněli zaznamenat. Ježíš se při 
poslední večeři učedníkům úplně 
vydal, když jim „projevil lásku až 
do krajnosti“. Vyjádřil to tím, že vy-
konal práci otroka, když se sklonil 
ke každému z nich a umyl jim nohy. 
A tak jim názorně ukázal, co je tím 
tajemstvím, které mají uchovávat 
a konat na jeho památku: „Dal jsem 
vám příklad: Jak jsem já udělal vám, 
tak máte dělat i  vy.“ Eucharistie 
není tedy jen nějakým ritu-
álem, ale jednáním. Máme 
konat to, co konal Ježíš, 
a  to především v našich 
každodenních vztazích 
a ve službě. 

OBĚTOVAT 
SE SPOLU 
S JEŽÍŠEM
Máme tady vedle sebe 
dvě skutečnosti. Na jed-
né straně to, co slavíme 
na  oltáři, na  druhé stra-
ně toto silné gesto Je-
žíšovy lásky, ve  kterém 
se vydal až do krajnosti. 
Obojí hluboce souvisí 
a  jedno nelze oddělit 
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od druhého. Na oltáři se totiž zpří-
tomňuje Ježíšova láska, ve  které 
vždy byl a  je stále ochoten dát 
svůj život za druhé, za nás, za mě. 
To, co se stalo při poslední večeři, 
když Ježíš vzal chléb a lámal ho, se 
zviditelnilo druhý den na  Kalvárii, 
kde svoji oběť dokonal, kde bylo 
jeho tělo rozlomeno smrtí. On již 
ve  chvíli slavení věděl, že položí 
svůj život za nás, a lámáním chleba 
se de facto vydal a lámal sám sebe. 
Obětoval svůj život za  učedníky, 
za  všechny lidi, za  každého z  nás. 
Duší eucharistie je tedy to, že se Je-
žíš úplně vydal za  spásu druhých. 
Každého, kdo se účastní jeho ta-
jemství, zve, aby to dělal také. 

S Ježíšem, který se obětuje a dává, si 
všichni křesťané znovu připomínají, 
že toto je jediný způsob, jak důsled-

ně následovat Krista. 

Nemyslet na  sebe. Největší přiká-
zání je přikázání lásky. Ježíš, když 
zve k  následování, tak říká: „Kdo 
chce jít za mnou, ať zapře sám sebe“ 
(Lk 9,23). Eucharistie, kterou slavíme 
na oltáři, je vlastně zviditelnění ce-
loživotního postoje. Nestačí jenom 
brát chléb a  víno a  říkat nad tím 
Ježíšova slova, ale je třeba k  tomu 
přidat svoje vlastní obětní smýšlení, 
ochotu darovat sebe sama.

Je to náš úkol na  celý život, aby-
chom se učili slavit tajemství eu-
charistie každý den a  každý oka-
mžik svého života všude tam, kde 
jsme, abychom se stávali eucharis-
tií. Toto slavení, které se děje v kaž-
dodenních chvílích našeho života 
je z určitého pohledu ještě důleži-
tější než to, které se děje na oltáři. 
Člověku by nic neprospělo, kdyby 
byl denně na  mši svaté, a  přitom 

kdyby se nepodobal vnitřně Kristu 
a nerostl v lásce. 

Slavit eucharistii tedy znamená 
nežít pro sebe, ale „lámat sebe 
druhým“. A  v  tom je pro všechny 
křesťany žijící ve  světě neuvěřitel-
ně radostné poselství. Všechno, co 
v  životě prožíváme, můžeme žít 
s  Bohem, před jeho tváří, z  jeho 
lásky a z  jeho síly. Když se pak se-
jdeme v  kostele k  slavení eucha-
ristie, budeme vědět, že slavíme 
svoje vlastní tajemství, ve  kterém 
se spojujeme s Kristem v jeho po-
stoji sebedarování. Tím naplňuje-
me svoje všeobecné kněžství, když 
„přinášíme sami sebe v  oběť živou, 
svatou a bohumilou; to je naše pra-
vá bohoslužba“ (srov. Řím 12,1). 

1  Benedikt XVI., Homilie 9. 4. 2009; http://www.
radiovaticana.cz/clanek.php4?id=11097.

2 Sv. Jan Zlatoústý, Homiliae in primam ad Corinthios 
27,4: PG 61, 220–230.

Foto: Miroslav Snopek | Člověk a víra.
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SVÁTOST EUCHARISTIE 
Katecheze Svatého otce Františka na gen. audienci, nám. sv. Petra, 5. 2. 2014 | Česká sekce RV | Přeložil Milan Glaser

Dobrý den, drazí bratři a  sestry, dnes k  vám budu 
mluvit o  eucharistii. Eucharistie tvoří spolu se křtem 
a biřmováním jádro „křesťanské iniciace“ a je zdrojem 
samotného života církve. V  této svátosti lásky totiž 
pramení každá autentická cesta víry, společenství 
a svědectví.

Již to, co vidíme, shromažďujeme-li se ke slavení eu-
charistie, mše, nám umožňuje vytušit, co se chystáme 
prožívat. Ve  středu prostoru určeného ke  slavení je 
oltář, stůl pokrytý ubrusem, což navozuje dojem hos-
tiny. U stolu je kříž, který ukazuje, že se na tomto oltá-
ři přináší oběť Kristova. On je duchovním pokrmem, 
kterého se nám tam dostává pod způsobami chleba 
a  vína. Vedle obětního stolu je ambon, tedy místo, 
odkud se hlásá Boží Slovo a které ukazuje, že se tam 
shromažďujeme, abychom naslouchali Pánu, který 
promlouvá skrze Písmo svaté, a  že pokrmem, který 
tam dostáváme, je také Jeho Slovo.

Slovo a  Chléb se ve  mši stávají jedním celkem jako 
v  Poslední večeři, kdy se všechna Ježíšova slova, 
všechna znamení, která učinil, kondenzovala v gestu 
lámání chleba a  podávání kalicha, které předjímalo 
oběť kříže, a ve slovech: „Vezměte a jezte, toto je moje 
tělo… Vezměte, pijte, to je kalich mé krve.“

Ježíšovo gesto při Poslední večeři je nejzazším dí-
kůvzdáním Otci za  Jeho lásku a  Jeho milosrdenství. 
„Díkůvzdání“ se řecky řekne „eucharistie“. Proto se tato 
svátost nazývá eucharistie. Je vrcholným díkůvzdáním 
Otci, který nás tolik miloval, že nám z lásky dal svého 
Syna. Výraz „eucharistie“ v  sobě proto zahrnuje celé 
toto gesto, které je gestem Boha a  zároveň člověka, 
gestem Ježíše Krista, pravého Boha a pravého člověka.

Slavení eucharistie je tedy mnohem víc než pouhá 
hostina: je vlastní památkou Ježíšovy Paschy, ústřed-
ního tajemství spásy. „Památka“ neznamená jen 
vzpomínku, pouhou připomínku, nýbrž skutečnost, 
že kdykoli slavíme tuto svátost, účastníme se tajem-
ství umučení, smrti a  vzkříšení Krista. Eucharistie je 
vrcholem spásonosného Božího činu: Pán Ježíš se 
stává chlebem lámaným pro nás, neboť nás obdařuje 
svým milosrdenstvím a  svou láskou, takže obnovuje 
naše srdce, naše bytí a způsob, kterým se vztahujeme 
k Němu a k bratřím. Proto, když přistupujeme k této 
svátosti, říká se jí „svaté přijímání“ (ricevere la Comu-
nione – dosl. přijmout společenství, pozn. překl.). To 
znamená, že mocí Ducha Svatého nás účast na  eu-
charistickém stolu jedinečně a hluboce připodobňuje 
Kristu a  dává nám již nyní předběžně zakoušet plné 

společenství s Otcem, které bude charakterizovat ne-
beskou hostinu, kde se budeme se všemi svatými ra-
dovat z kontemplace Boha tváří v tvář.

Drazí přátelé, nikdy neděkujeme Pánu dostatečně 
za dar, který nám věnoval v eucharistii! Je to veliký dar, 
a proto je velmi důležité účastnit se nedělní mše. Jít 
na mši nejenom se modlit, ale také přijímat eucharistii, 
chléb, který je tělem Ježíše Krista, jenž nám dává spá-
su, odpouští nám a sjednocuje nás s Otcem. Je krásné 
to činit! Jdeme na mši každou neděli, protože je to den 
Pánova zmrtvýchvstání. Proto je neděle pro nás tolik 
důležitá. V  eucharistii vnímáme vlastní příslušnost 
k církvi, Božímu lidu, Božímu Tělu, k Ježíši Kristu. Nikdy 
nedokážeme pochopit veškerou její hodnotu a bohat-
ství. Prosme Jej proto, aby tato svátost v církvi nadále 
uchovávala Jeho živou přítomnost a ztvárňovala naše 
společenství v lásce a sdílení podle srdce Otcova. A či-
níme tak po  celý život, ale začíná se dnem prvního 
svatého přijímání. Je důležité, aby se děti dobře při-
pravily na první svaté přijímání a každé dítě k němu 
přistoupilo, protože je to po  křtu a  biřmování první 
krok mohutné příslušnosti k Ježíši Kristu. 
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KONTEMPLACE
text: Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle

Dnes je pro nás běžné, že eucharistii přijímáme často. 
Ale to samo o sobě nestačí. Přijímání svátosti musí být 
doprovázeno vnitřním životem, kontemplací, v  níž zveme 
Pána, aby byl naším stálým společníkem. To je způsob, 
jak umožnit, aby milost, kterou jsme přijali ve svátostech, 
utvářela celé naše nitro, naše myšlenky, city, vůli, paměť. 

Kontemplace znamená „dlouho hledět s  velkým obdivem 
a uvažováním“. Označuje niternou modlitbu, přilnutí celou 
bytostí k Bohu. Eucharistická kontemplace je cesta, kterou 
se přechází od přijetí Krista ve mši svaté k následování Krista 
ve vlastním životě. 

Vojtěch Cikrle: Eucharistie. Karmelitánské nakladatelství,  Kostelní Vydří 2007, s. 32.
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Jedna starší paní vešla do  otevře-
ného kostela. V  pravé ruce nesla 
tašku s  nákupem, levou za  sebou 
vedla malého hošíka – patrně vnu-
ka. Usedla do  lavice, nákup polo-
žila vedle sebe, pustila chlapcovu 
ruku, poklekla a  začala se modlit. 
Chlapec nejprve jen tak seděl a ko-
míhal nohama. Potom seskočil z la-
vice a nejistě přešlapoval na místě, 
aby se posléze vydal nesmělým 
krokem na  obhlídku majestátních 
prostor chrámu. Přišel až k  oltáři, 
kde ho zaujal jeden bod. Vtom se 
prudce otočil a utíkal za onou star-
ší paní.

„Babi, babi,“ tahal ji za rukáv. „Proč 
tam svítí to červené světýlko?“

„To je věčné světlo, víš,“ vysvětlova-
la mu. „Svítí proto, abychom věděli, 
že Pán Ježíš je tady a máme se před 
ním zastavit a pomodlit se.“

„A  babi,“ pokračoval klučina, „a  až 
začne svítit zelené, to jako budeme 
moci jít domů?“

OLEJ HOŘÍ
Pokaždé když vejdu do  nějakého 
kostela, hledám červenou lam-
pičku. Podle tradice by měla být 
rubínově červená – tak jako Ježí-
šova krev. Uvnitř má být nádobka 
na olej a v ní lněný knot. Tak tomu 
aspoň bývalo dříve, kdy živý člo-
věk lampičku „obstarával“, tj. do-
plňoval olej, který byl stejně jako 
chléb a víno plodem země a práce 
lidských rukou, a přistřihoval knot. 
My lidé dneška jsme však už jaksi 
zlenivěli a zpohodlněli, proto jsme 
v  našich kostelích nahradili olej 
a  knot elektřinou. Nicméně sym-
bolika lampičky přetrvala.

NA ÚPATÍ HORY 
CHOREB
Mně osobně se ta malá červená 
lampička vždy spojí s  Mojžíšem, 
jenž při pasení stád svého tchána 
Jitra spatřil na  úpatí hory Choreb 
jednoho dne keř, který sice hořel, 
avšak oheň jej nespaloval. V tomto 
v  ohni uchváceném keři se Mojží-
šovi zjevil Bůh JAHVE. Promluvil 
k  němu a  nařídil mu, aby se vrátil 
do  Egypta a  vyvedl své rodáky 
z  této země otroctví do  Země za-
slíbené, oplývající mlékem a  me-
dem. Rovněž kostel je takovouto 
již z  dálky viditelnou horou Cho-
reb: kostelní věž je vrcholkem hory, 
schody u vchodu, potažmo u oltá-
ře jsou symbolem toho, že je třeba 
vystoupat vzhůru. A  hořící světlo 
věčné lampy je připomínkou ono-
ho keře, který sice hoří, ale neshoří. 
Med je slovem Božím, které svou 
sladkostí naplňuje srdce účastníků 
mše svaté. A  mléko je pokrmem 
dávajícím život, stejně jako Tělo 
Kristovo přijímané v eucharistii.

V BETLÉMĚ
Když se tedy v  kostele rozhlížíme 
kolem sebe, jako by před námi 
ve  všech těch architektonických 
prvcích, obrazech či liturgického 
náčiní leželo otevřené Písmo svaté. 
V  myšlenkách přeskočím několik 
set stran a můj vnitřní zrak padne 
na evangelní zvěst o narození Ježí-
še Krista v  Betlémě. Červená lam-
pička mi evokuje noční rozzářenou 
oblohu v  okamžiku, kdy na  svět 
přišel Mesiáš, Pán a  Spasitel. Stej-
ně jako přivedla hvězda do  Betlé-
ma mudrce z východu, připomíná 
i ona mi, že jsem se přišel poklonit 
Pánu. Lampička hoří – byť se ani 
nehne – stejně jako betlémská 

hvězda v  místě, 
kde je Ježíš. Vr-
hám se na  kole-
na a přináším mu 
jako dar zlato 
své víry, ka-
didlo modlit-
by a  myrhu 
všech strastí 
svého živo-
ta. A  v  této 
chvíli, jakkoli 
je středobodem 
všeho Ježíš, při-
chází na  scénu Panna 
Maria. To ona ho po-
rodila, zavinula do plen 
a  položila do  jeslí – na  vi-
ditelném místě, k  němuž 
Boží stvoření přicházejí, aby 
se nasytila.

JAKO PANNA MARIA
Jsem kněz. Když sloužím mši sva-
tou, stávám se v  tu chvíli druhým 
Kristem. On skrze mé ruce bere 
chléb, používá mých úst, mého 
hlasu a  jazyka a  říká: „Vezměte 
a  jezte, toto je moje tělo.“ Dvakrát 
přijde během mše moment, kdy si 
představuji, že napodobuji Matku 
Boží. Děje se to pokaždé, kdy uka-
zuji lidem Krista. Tak tomu bývá 
při Proměňování. Pozdvihuji hostii 
a věřící se na ni mlčky dívají. A pak 
i  při svatém přijímání, kdy pozve-
dám posvěcenou hostii a  říkám 
„Tělo Kristovo“, načež věřící odpoví-
dají „Amen“. Představuji si v danou 
chvíli, co cítila, v  co věřila Panna 
Maria v  Betlémě, když kladla prá-
vě narozeného Ježíše ovinutého 
do plen do jeslí, aby ho mohli ado-
rovat, anebo aby se na  něj mohli 
dívat a  modlit se k  němu nejprve 
pastýři a poté i mudrci.
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Má Panna Maria něco společného s eucharistií? 
text: P. Jacek M. Pędziwiatr, ThLic. | překlad Libor Rösner

ČERVENÁ LAMPIČKA
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DUCHOVNÍ LÁZNĚ
V  prvním tisíciletí se tělo Kristovo 
adorovalo jen krátce, a  to během 
sloužení mše sv. Poté je věřící přijali 
při svatém přijímání. Rostla v  nich 
však touha mít na  očích Tělo Páně 
mnohem déle. Proto se někdy 
na  začátku druhého milénia rodí 
praxe přechovávání eucharistie a 
jejího ukazování věřícím. Postup-
ně získávali k této pobožnosti stá-
le vřelejší vztah. Velmi živé bylo 
dokonce přesvědčení, že během 
adorace se čas zastavuje a  ado-
rující jedinec nestárne, protože 

modlitba ho přenáší do  věč-
nosti a  chrání před účinky 
plynutí času. Lze říct, že nás 
Panna Maria kladoucí Dítě 
Ježíše do jeslí zve do jakéhosi 

duchovního Spa (proslulé bel-
gické lázně), na místo obrody, na-

bytí nových sil, do místa krásy, které 
odráží krásu samotného Stvořitele.

NÁSLEDOVÁNÍ PANNY 
MARIE
Na obrazech znázorňujících naroze-
ní Ježíše v Betlémě stojí, popř. klečí 
u  jeslí Panna Maria se sv. Josefem 
a  modlí se. Adorují Ježíše. I  svým 
vlastním příkladem ponoukají 
k adoraci. Není to zase tak obtížné. 
Stačí, aby člověk jen trochu chtěl 
do  kostela jít. Dobré je vyhledat 
očima červenou lampičku – hořící 
keř Mojžíšův. Najít si vhodné mís-
to, zastavit se, pokleknout nebo 

i  sednout si. Setrvávání v  tichém 
a  prázdném chrámě působí úplně 
jinak, než když se v něm účastníme 
nějaké pobožnosti. To, co se tam za-
kouší, je nezapomenutelné, úžasné. 
Potřebuješ v dané chvíli modlitební 
knížku nebo růženec? Nikoliv.

Svatý farář z Arsu – Jan Maria Vian-
ney – měl ve  své farnosti starého 
muže, který celé dopoledne trávil 
na  kolenou před svatostánkem. 
Zaujalo ho to, proto se jej jednou 
zeptal, o čem tak dlouho s Pánem 
Bohem rozmlouvá:

„O ničem,“ uslyšel odpověď. „Já se 
dívám na Něj a On se dívá na mne. 
To nám oběma postačí.“

Na  obrazech znázorňujících naro-
zení Ježíše v  Betlémě Panna Maria 
nic nemluví. Jen se dívá na  Ježíše. 
To je pravá adorace. Stejně tak činí 
sv. Petr na Hoře Proměnění. Neod-
říkává žalmy anebo jiné modlitby. 
Říká pouze: „Pane, je dobře, že jsme 

tady.“ A  tato slova jsou takovou 
krásnou a vyčerpávající modlitbou, 
že dalších už není zapotřebí.

DRŽET KRISTA 
NA RUKOU
Když se mne někdo optá, čím je pro 
mne adorace, vyrukuji s  příběhem 
z  doby Božího narození. Když an-
dělé vzbudili pastýře novinou, že se 
narodil Mesiáš, popadl každý z nich, 
co měl, aby to mohl dát Ježíšovi, 
a pelášili k Betlému. Pouze nejmlad-
ší z  nich, Kuba, běžel s  prázdnýma 
rukama, poněvadž neměl co dát. 
V  betlémské stáji se pak proto kr-
čil stydlivě až úplně vzadu, za  zády 
ostatních pastýřů. Matka Boží držela 
malého Ježíše na rukou. Když už se 
pastýři dosyta vynadívali a  skonči-
li s  adorováním Ježíše, chystala se 
Panna Maria, že od nich přijme dary. 
Ale kam s Ježíšem? V tu chvíli si ale 
všimla Kuby stojícího s  prázdnýma 
rukama vzadu. Přivolala ho k  sobě. 
Když se k  ní studem červený chla-
pec přiblížil, vztáhla k  němu Maria 
ruce s Ježíšem a pravila:  „Na, podrž 
Ježíška, máš prázdné ruce. Já zatím 
přeberu dárky.“

Adorace je pro mne okamžikem, 
kdy mám prázdné ruce a  kdy vše 
dávám Bohu. Pozvedám dlaně. 
A  mám za  to, že držím samotné-
ho Ježíše. Stejně jako Matka Boží 
na všech těch vyobrazeních, která 
tak moc obdivujeme. 
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znázorňujících 
narození Ježíše 
v Betlémě Panna 
Maria nic nemluví. 
Jen se dívá na Ježíše. 
To je pravá adorace.
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„UŽ TERAZ TVOJA KRV PRÚDI 
V MOJEJ KRVI...“

Svätý Maximilián a jeho vzťah k Eucharistii
text: Dariusz Żuk-Olszewski, PhD.

Pri pohľade na život všetkých veľ-
kých svätcov nachádzame jeden 
styčný bod. Každý z nich mal sku-
točne vrúcny vzťah ku Kristovi reál-
ne prítomnému v Eucharistii a čas-
té prijímanie Najsvätejšej Sviatosti 
im pomáhalo rásť v  svätosti i  pre-
žívať najťažšie obdobia ich života.  

Podľa viacerých svedectiev súčasní-
kov sv. Maximilána môžeme skon-
štatovať, že hlbokú úctu k  eucha-
ristickému Pánovi malý Rajmund 
(krstné meno sv. Maximiliána) 
nasával takpovediac s  materským 
mliekom. V rodine Kolbeovcov bola 
veľká úcta k Eucharistii takmer hma-
tateľná.  Tí, ktorí poznali rodičov 
sv.  Maximiliána M. Kolbeho, spo-
mínajú, že otec malého Rajmunda 
trávil väčšinu svojich voľných chvíľ 
v  blízkosti Najsvätejšej Sviatosti  
v  neďalekom kostole a  tým dával 
neoceniteľný príklad svojim synom. 

K   prvému sv. prijímaniu pristúpil 
Rajmund z  dnešného pohľadu po-
merne neskoro. 29. júna 1905, čiže 
vo veku 11 rokov.  Je však potrebné 
pripomenúť si, že pápež sv. Pius X., 
propagátor častého sv. prijímania, 
povolil deťom mladším ako 10 ro-
kov pristúpiť k  prvému sv. prijíma-
niu až o  päť rokov neskôr - v  roku 
1910.  Prvé sväté prijímanie Raj-
mund Kolbe  prijal spolu so svojim 
starším bratom Franciszkom z  rúk 
pabianického farára Edwarda Szul-
ca a bolo významným medzníkom 
v jeho živote. Neraz sa k nemu vracal 
vo svojich listoch i  spomienkach.1 
Od tejto chvíle prijímal Eucharistiu 
čo najčastejšie. O  necelých trinásť 
rokov, v apríli 1918, sa už ako br. Ma-
ximilián stal služobníkom Eucha-
ristie prijatím kňazskej vysviacky.  

A  Boh v  spôsobe časných darov 
formoval jeho srdce k  svätosti po-
tvrdenej najvyššou obetou, obetou 
vlastného života. 

Celý svoj pozemský život pokladal 
sv. omšu a prijímanie eucharistické-
ho Krista za stredobod a vrchol kaž-
dého dňa. Svedčí o tom tzv. omšový 
denník, ktorý si starostlivo viedol od 
svojej primičnej svätej omše, ktorú 
slúžil 29. apríla 1918 v  rímskom 
kostole S. Andrea della Frate ne-
ďaleko Španielskeho námestia, pri 
oltári, kde sa zjavila Nepoškvrnená 
Panna Mária židovsko-alsaskému 
bankárovi a  presvedčenému ateis-
tovi Alfonsovi Ratisbonnemu a spô-
sobila jeho hlbokú konverziu. Mal 
som tú česť tento omšový denník 
niekoľkokrát držať v rukách a  listo-
vať v ňom. Sála z neho hlboká Maxi-
miliánova úcta k tajomstvu skutoč-
nej Božej prítomnosti v  Eucharistii 
a zároveň veľká láska k jeho bratom 
a sestrám, z ktorých mnohí mu boli 
osobne neznámi.  Práve eucharis-
tickému Kristovi zveroval ich neraz 
tragické osudy a  najmä otázku ich 
večnej spásy. Nachádzame v  ňom 
mená dnes už veľmi ťažko identifi-
kovateľných  osôb, za ktoré prinášal 
najsvätejšiu obetu. Je príslovečné, 
že práve jeho hlboký vzťah k  eu-
charistickému Kristovi vyjadroval 
obrovskú túžbu po spáse všetkých 
jeho „blúdiacich bratov a  sestier“. 
Pre Maximiliána je veľmi výstižné, 
že prvou osobou, za ktorú slúžil 
sv. omšu ako novokňaz,  neboli 
jeho rodičia či blízki príbuzní, ako 
to býva zvykom. Bola to neznáma 
Židovka menom Sara Petkowitsch, 
o  ktorej obrátenie prosil pred rím-
skym oltárom Nepoškvrnenej v  už 
spomínanom kostole sv. Andreja. 

V  zápiskoch sv. Maximiliána náj-
deme mnoho krátkych hlbokých 
myšlienok o  Eucharistii. Napríklad 
v  poznámkach z  duchovných cvi-
čení, ktorými sa pripravoval na 
prijatie diakonskej vysviacky, píše: 
„Pokrmom je sv. prijímanie. Sv. pri-
jímanie postačí k posväteniu“.2

Z jeho poznámok a listov vyplýva, 
že tých nemnoho dní vo svojom 
kňazskom živote, kedy nemohol 
slúžiť sv. omšu, prežíval s  neoby-
čajným smútkom. Spomína naprí-
klad takéto dni pri ceste na misie 
do Japonska vlakom cez sovietske 
Rusko. V liste svojim rehoľným spo-
lubratom v Niepokalanowe spomí-
na ako veľké osvieženie pri dlhej 
ceste vlakom skutočnosť,  že počas 
polhodinovej prestávky v  čínskej 
stanici Harbin stihol narýchlo so 
spolucestujúcimi bratmi navštíviť 
miestny katolícky kostol a  udeliť 
im sv. prijímanie.3

Maximilián sa často k  tajomstvu 
Eucharistie vracal i  vo svojich 
článkoch. O  nepochopiteľnej 
Božej prítomnosti pod spôsob-
mi chleba a  vína píše napríklad 
v  článku Božie Telo: Bolo to 
v  Kafarnaume, mestečku, ktoré 
sa rozprestiera na brehu Geneza-
retského jazera. Zástupy sa zišli 
okolo Pána Ježiša a on im okrem 
iného povedal toto: „Ja som živý 
chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto 
bude jesť z  tohto chleba, bude 
žiť naveky. A  chlieb, ktorý ja 
dám, je moje telo za život sve-
ta.“  (Jn 6, 41.51) Keď sa teda 
Židia, ktorí pochopili doslovne 
slová Spasiteľa, pýtali: „Ako 
nám tento môže dať  jesť svoje 
telo?!“ (Jn 6, 52), Kristus Pán 
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slávnostne zdôrazňuje doslovnosť 
svojich slov: „Veru, veru hovorím 
vám: Ak nebudete jesť telo Syna člo-
veka a  piť jeho krv, nebudete mať 
v  sebe život. Kto je moje telo a  pije 
moju krv, má večný život a  ja ho 
vzkriesim v posledný deň. Lebo moje 
telo je pravý pokrm a  moja krv je 
pravý nápoj. Kto je moje telo a  pije 
moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom. 
Ako mňa poslal živý Otec a ja žijem 
z  Otca, aj ten, čo mňa je, bude žiť 
zo mňa. Toto je ten chlieb, ktorý zo-
stúpil z neba, a nie ako jedli otcovia 
a  pomreli. Kto je tento chlieb, bude 
žiť naveky“ (Jn 6, 53-58). 

Toto prisľúbenie Spasiteľa počul na 
vlastné uši svätý apoštol Ján a  za-
písal ho vo svojom evanjeliu (Jn 6, 
51-60). O šesť mesiacov neskôr sa po-
tom zhromaždili v Jeruzaleme vo ve-
čeradle okolo Spasiteľa apoštoli, aby 
jedli veľkonočného baránka. Bola 

to posledná 

večera, chvíľa rozlúčky, v  ktorej sa 
Spasiteľ rozhodol zrealizovať sľub 
daný pred polrokom. (...) A  od tej 
chvíle je obeta sv. omše hosťom na 
tejto zemi. Čoraz častejšie, na čoraz 
novších miestach. Najskôr v podzemí 
katakomb a neskôr v početných chrá-
moch. A dňa 19. júna kňaz, nástupca 
apoštolov, poslušný príkazu Boho-
človeka, na jeho pamiatku zopakuje 
dojímavú scénu z  poslednej večere. 
Chlieb sa stane Kristovým Telom 
a víno jeho Najsvätejšou Krvou. A On, 
stvoriteľ neba a  zeme a  Vykupiteľ 
duší, vyjde, nesený v  rukách kňaza, 
na ulice a cesty svojich detí. (...)4

V  Rycerzovi Niepokalanej z  roku 
1929  Maximilián o  Eucharistii 
zasa píše: „Tvoje srdce sa nevedelo  
zmieriť s  tým, aby som sa sýtil iba 
spomienkou na Tvoju obrovskú lás-
ku. Zostal si na tejto úbohej zemi 
v predivnej Najsvätejšej Sviatosti Ol-
tárnej a  prichádzaš ku mne a  zjed-

nocuješ sa so mnou 
– úzko, pod 
s p ô s o b o m 
pokrmu... Už 
teraz Tvo-
ja krv prúdi 
v  mojej krvi, 
Tvoja duša, 
vtelený Bože, 
preniká moju 
dušu, posilňuje 
ju a kŕmi...“5

Hlboký vzťah 
k  Eucharistii 
poznačil aj po-
sledné mesiace 
sv. Maximiliána 
na tomto svete. 
Spolu so svojimi 
rehoľnými spo-
lubratmi z  Niepo-
kalanowa bol zat-
knutý nacistickou 
okupačnou mocou 
už v  prvých dňoch 
vojny. Po návra-
te z  internačného 

tábora Ostrzeszów, odkiaľ boli Ma-
ximilián a jeho spolubratia prepus-
tení 8. decembra 1939 (sviatok Ne-
poškvrneného Počatia Panny Márie 
ako deň ich prepustenia nie je istot-
ne náhodným dátumom), prichýlil 
v  zničenom niepokalanowskom 
kláštore zhruba 3 000 vyhnancov 
z  Poznaňského vojvodstva, medzi 
ktorými bolo asi 2 000 Židov. Na-
riadil v  Niepokalanowe  neprestaj-
nú   adoráciu Najsvätejšej Sviatosti, 
ktorá pretrvala celú vojnu aj po 
jeho druhom zatknutí gestapom vo 
februári 1941, po ktorom sa už do 
svojho kláštora nevrátil, ale zomrel 
mučeníckou smrťou v  nemeckom 
koncentračnom tábore Auschwitz.

Vráťme sa na záver ešte k rodičom 
sv. Maximiliána. Z písomného sve-
dectva sestry Bronisławy z  rehoľ-
nej komunity Feliciánok v Krakove, 
u  ktorých matka sv. Maximiliána 
Marianna strávila posledné roky 
svojho života, vyplýva, že hlboká 
úcta k  eucharistickému Kristovi 
bola tým, čo jej pomohlo prežiť 
najťažšie chvíle jej života: „V každo-
dennom sv. prijímaní nachádzala 
silu pre znášanie rán života, ako 
boli smrť o. Alfonsa či mučenícka 
smrť o. Maximiliána. Všetky voľné 
chvíle trávila adoráciou Najsvätej-
šej Sviatosti.“6

Nech je pre nás vrúcny vzťah 
sv. Maximiliána k Eucharistii príkla-
dom toho, ako nachádzať v tomto 
ťažkom čase pokoj, povzbudenie 
a  silu pre skutočne kresťanský ži-
vot v Tajomstve, ktoré je najväčším 
pokladom našej katolíckej viery 
a tradície. 

1  Por. napr. list Maximiliána jeho matke, datovaný 
v Ríme 20. 4. 1919, Archív Niepokalanowa.

2  Por. Rukopis poznámok datovaný v Ríme 
18.–26. 10. 1917, Archív Niepokalanowa.

3  Por. List sv. Maximilinána spolubratom pripravujúcim 
sa na misie, datovaný v Nagasaki 30. 1. 1931, Archív 
Niepokalanowa.

4  Por. Rycerz Niepokalanej 3/1924, s. 98-100.
5  Por.  Rycerz Niepokalanej 8/1929, s. 327-329.
6  Por. Písomné svedectvo s. Bronisławy, datované 

v Krakove, 9. 2. 1950, Archív Niepokalanowa.

 
Stránka z mešního deníčku 
sv. Maxmiliána M. Kolbeho
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EUCHARISTIE V ŽIVOTĚ 
MATKY TEREZY

Eucharistie jako prolnutí lásky k Bohu a služby bližním
text: Ladislav Bušek

Matka Tereza svým mladým sestrám stále opakovala, že „musí vyzařovat Krista“, že „musí vidět 
Krista v každém člověku“. Její slova vycházela ze zkušenosti, která proměnila její život. Viděla člověka, který 
říkal „žízním“, podobně jako Ježíš na kříži. Od té doby se učila vidět Krista všude. Ježíš byl pro Matku Terezu 
ústřední postavou jejího života.

BEZMEZNĚ DŮVĚŘOVAT
Učebnicí Matky Terezy byla čtrnáctimilionová Kalkata. 
Hlavním předmětem byla pak důvěra v  Boha a  jeho 
milosrdenství uprostřed hladu a bídy. Takové problé-
my se s  pouhou hrstkou chlapců a  děvčat nevyřeší. 
K tomu připočtěme, že byli bez prostředků, bez infor-
mací „jak na to“, bez vybavení. Stali se misionáři Lásky 
jednoduše proto, že vše, co dělali, bylo podle jednoho 
jediného vzorce: „Celou svou důvěru skládat v Boha!“ 
Jednoduchá matematika: Bůh se postará o  všechno 
ostatní. To se projevovalo v jejich činnosti např. v tom, 
že když dali někomu lék, nezkoumali, zda jej tento 
člověk použije nebo prodá, protože je chudý. Prostě 
mu dali lék a v modlitbě jej odevzdali Bohu. Jedině On 
může udělat s  takovým člověkem mnohem víc, než 
mohou lidé. 

Tento postoj neotřesitelné důvěry misionářů lásky měl 
své kořeny v ustavičné a hluboké modlitbě. Modlitbou 
začínají misionáři lásky svůj den, poté pokračují mší 
svatou, načež jdou pracovat mezi chudé. Právě kaž-
dodenní čerpání síly z eucharistie  se stává důležitým 

východiskem, bez kterého by nebylo možné postavit 
se problému hladu a bídy.

BÝT BLÍZKO
Matka Tereza říkala, že slavení mše svaté je pro ni ži-
votně důležité. „Mohu být unavená nebo cestovat, 
ale nikdy se neopomenu denně zúčastnit mše sva-
té. Když dorazím na  jakékoli místo, vždy tak učiním, 
i  kdyby to mělo být ve  23.59… Mší svatou přijímám 
obzvláštní sílu a  odvahu, společenstvím a  nazíráním 
úžasného tajemství se sjednocuji s mým Pánem Kris-
tem a společně s ostatními tvoříme nádherné spole-
čenství. S ničím nelze srovnávat sílu, kterou přijímám 
od živého Krista skrze Jeho tělo a krev. Ježíšův odkaz 
pročišťuje duši člověka a utěšuje nepokojné srdce. To 
je zkušenost, které věřím.“ Své sestry často povzbuzo-
vala k růstu v lásce právě tím, že po nich chtěla, aby šli 
k Ježíši v eucharistii a klaněli se mu. 

Roku 1973 byla Matka Tereza pozvána na Eucharistic-
ký kongres, kde měla mít slovo. Během cesty, na které 
byla doprovázena sestrami, viděla dva umírající. Sama 

„Jestli chcete růst v lásce,  
vraťte se k eucharistii,  

vraťte se k adoraci.“

Matka Tereza
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zůstala u nich a sestry poslala na kongres. Její neúčast 
se pochopitelně neobešla bez vzrušených emocí. Ce-
lou událost Matka Tereza komentovala slovy: „Já, která 
jsem odešla, abych se klaněla Kristu v podobě chleba, 
našla jsem ho na ulici v podobě dvou umírajících. Zů-
stala jsem u nich, abych se mu v nich klaněla.“ Adorace 
se pak stala každodenní modlitební praxí.

Klaněním se Bohu během adorace končí u misionářů lás-
ky každý den. Nijak nepřekvapí, že sestry bývají vyčerpa-
né po dlouhém dni naplněném prací. Jednoho dne byly 
tak vyčerpané, že nechtěly adorovat. Prosily proto Matku 
Terezu o zkrácení délky adorace. Matka Tereza byla ne-
kompromisní a z doby strávené před Kristem neslevila, 
naopak přidala ještě hodinu. Dobře věděla, že nejdůle-
žitější je přátelství s Kristem. A aby mohlo růst, je třeba 
s Ním přebývat. Proto hodinovou adoraci denně pova-
žovala za  minimum. Ovoce této praxe viděla v  životě 
všech kolem sebe. Říkala, že hlavně díky ní „je naše láska 
k Ježíšovi vroucnější, naše vzájemné pochopení plnější, 
naše láska k bídným soucitnější“. Není bez zajímavosti, že 
i díky tomu se počet povolání rychle zvyšoval.

VIDĚT KRISTA V BLIŽNÍCH
Život z eucharistie vnímala Matka Tereza jako prolnu-
tí lásky a  služby. Říkala, že „život eucharistie je láska 
k Bohu a služba bližnímu“. Jen díky lásce k eucharistic-
kému Ježíši nacházely sestry sílu milovat chudé a vní-
mat je jako Krista.  

Důraz nebyl kladen na vnější aktivitu, jak by se moh-
lo zdát, ale na  kontemplativní modlitbu zakotvenou 
v eucharistii. Matka Tereza nikdy nepřestala svým ses-
trám a bratřím připomínat, že tak jak se kněz při mši 
svaté dotýká Kristova těla, „tak byste měli jednat vy 
s Kristovým tělem v trpících tělech lidí“. To je její eu-
charistická vize světa. 

Práce sester a bratří Matky Terezy je vlastně adorací. 
Pracovat s  lidmi a  pro lidi znamená klanět se Bohu, 
který se stal člověkem, aby se lidé mohli podílet na ži-
votě Boha. Znamená to, že se člověk dává do služby 
vtěleného Boha. A to je ten pravý a skutečný důvod, 
proč se dávají do služeb péče o lidská těla, těla zpus-
tošená a zničená nemocí a bídou.

Matku Terezu neučinilo svatou utrpení, které přestála, 
ale láska, se kterou žila svůj život. Věděla, že s Boží mi-
lostí a  s  vlastním odhodláním může každý dosáhnout 
svatosti. Tento její recept na cestě ke svatosti je dostupný 
všem. Každý si může vzít za své její slova: „Jestli chcete 
růst v lásce, vraťte se k eucharistii, vraťte se k adoraci.“ 

Myšlenky čerpány z:
Kolodiejchuk, Brian: Matka Tereza – Pojď, buď Mým světlem, Karmelitánské nakladatelství, 
Kostelní Vydří 2009.
Chalwa, Navin: Matka Tereza, fascinující příběh jejího života, Pragma, Praha 1998.

CO PRO MNE 
ZNAMENÁ  
SVATÉ 
PŘIJÍMÁNÍ?
zeptal se: Ladislav Bušek

Znamená to pro mne udržování a prohlubo-
vání vztahu s Kristem.

Iwo, 30 let

To, že mohu chodit ke svatému přijímání, 
pro mě znamená setkání s živým Kristem. 
Nejhlubší a nejkrásnější okamžiky s ním, 
chvíle naplnění, posilnění, odpuštění a přá-
telství. Přijímat ho celého, takového, jaký 
doopravdy je, byl a bude.

Ludmila, 16 let

Radost z toho, že jsem Kristem přijata.

Marie, 52 let

To pro mě znamená být božím dítětem 
a stávat se zároveň součástí něčeho velkého.

 Alena, 15 let

Možnost přistupovat ke svatému přijímání 
je pro mne obrovskou posilou. Ostatně jako 
všechny svátosti. Nicméně eucharistie mi 
dává pocítit Boží blízkost a prožívat tajem-
ství Kristovy oběti a radost z Jeho vzkříšení. 
A v neposlední řadě také pocítit velikost 
společenství Kristovy Církve. 

Prokop, 38 let

Být pro někoho drahá a vzácná, a to ne jen 
tak pro někoho, ale pro Ježíše, Boha, který 
za mě dal své ruce, srdce, život, jednoduše 
všechno. A také dostávání nového srdce, 
Ježíšova srdce, které dokáže milovat, a tak 
i já se učím lásce.

Anna, 20 let

Eucharistie je pro mne tajemství Kristovy 
lásky a pokory a pro mne je to naprosto 
nezasloužený dar.

 o. Jan

Fo
to

: h
tt

p:
//

re
pu

bb
lic

a.
it



18

3|2015|č.139

R
O

Z
H

O
V

O
R

PŘIVEĎTE MLADÉ KE KRISTU!
Rozhovor o vztahu k eucharistii s P. Adamem Ruckim
otázky klade: Jitka Navrátilová, Ph. D.

Otče, jste známý svou velkou 
láskou k  eucharistii, jak se tato 
láska zrodila? 
Zrodila se asi tak v pěti letech. Vzpo-
mínám si, že jsem pravidelně v ne-
děli odpoledne chodíval s  mamin-
kou a  dvěma sestrami i  k  babičce 
na horní konec vesnice. Cesta vedla 
kolem kostela a my se tam pravidel-
ně zastavovali. Jednou, a to bylo pro 
mne velice živé, mě maminka řekla: 
„Víš,  tam je živý Ježíš skrytý pod 
způsobem chleba. A taťka, víš, dělá 
na  šachtě, a  když ho budeš prosit, 
tak taťku nezasype.“ Najednou zde 
byl velký přítel nebo někdo, kdo nás 
má velmi rád a  kdo taťku ochrání. 
Od  té doby se pro mě kostel stal 
takovým druhým domovem. Zde 
jsem si mohl s Ježíšem popovídat. 

Měla tato láska k  eucharistické-
mu Ježíši i  nějaký vliv na  Vaše 
okolí? 
Zvláštní mezník v  mém vztahu 
k  eucharistii nastal, když jsem byl 
již knězem. Bylo to tři roky po mém 
svěcení, když jsem byl zrovna 

na mládežnických rekolekcích v Pol-
sku. Jednou jsme měli celonoční 
adoraci. Tu noc jsem předložil Pánu 
svou starost o mládež v mé farnos-
ti. Byl jsem totiž plný bolesti z toho, 
že se mi stále nedaří dát naše děc-
ka dohromady. Zkoušel jsem dělat 
všechno možné: výlety, ohňostroje, 
rozdal jsem desky skupiny ABBA, 
Beatles... byla to samá člověčina, 
která nepřinášela žádné plody. Ale 
tu noc o půl čtvrté nad ránem, kdy 
jsem se na  horské chatě, kde bylo 
60 chlapců a  děvčat – monstrance 
vystavena na stole – cítil jako v nebi, 
se stalo něco zvláštního. Pán se 
mnou cosi udělal. Asi mě nakopl víc 
Duchem Svatým. Když jsem se pak 
vrátil do své farnosti v Třinci, otevřel 
jsem svatostánek. Vzal jsem tři klu-
ky a jednu holku a řekl jsem: „Pane, 
udělej něco s námi!“ A najednou se 
začali přidávat noví a  noví mladí. 
Zpočátku deset, patnáct lidí, později 
mnohem víc. Každý týden jsme ado-
rovali dvě až tři hodiny. Nakonec ja-
koby Pán chtěl říct, že toto je správná 
cesta, protože z toho děvčete, které 

se mnou začalo adorovat, je dnes 
řeholní sestra, která přednáší spiri-
tuální teologii, a  jeden z  hochů je 
děkanem ve Vyškově. Je zvláštní, že 
čím člověk žije, tím krmí druhé a také 
je tím v dobrém smyslu nakazí. Jako 
by na ta děcka přeskočila jiskra. 

Nadchnout mladé lidi pro Ježíše, 
to zní skoro jako zázrak!
Ano, to nadšení bylo u mladých vi-
dět. Nevím, jestli to bylo tou dobou. 
Pro mne to bylo ale něco zvláštního, 
fenomén. Nemohl jsem pochopit, co 
se děje. Narůstal počet děcek, která 
chodila jednou měsíčně na celonoč-
ní adorace do  Jablunkova. Pak se 
přidala mládež z  Havířova, Ostravy, 
Přerova, Žiliny, Ružomberka, Čadce 
a Kysucka. Bylo pěkné, že ta děcka 
pak nutila kněze na  Slovensku, aby 
dělali adorace také. Děcka se ale také 
měnila. Děly se skoro zázraky. Vzpo-
mínám na  jedno děvče, které dříve 
chodilo na  diskotéky. Když jsem se 
jí ptal, jak to, že je na  adoraci a  ne 
na diskotéce, tak mi řekla: „Ále otče, 
kdo se má na ty ožralé ksichty dívat. 
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P. Adam Rucki s monstrancí při diecézním eucharistickém kongresu v Olomouci
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Tam je samá nuda!“ S údivem jsem jí 
řekl: „No počkej, ale dříve ti to neva-
dilo!?“ „Ano, nevadilo mi to, protože 
tehdy jsem ještě neznala toto spole-
čenství a neznala jsem Pána.“ A ne-
byla jediná. O našich adoracích jsme 
pak hovořili jako o „disku v  Duchu 
Svatém“. Adorování eucharistického 
Ježíše nás proměňovalo. Platí zde, 
že s kým přebýváš, takovým se stá-
váš. Tehdy ďábel samozřejmě zuřil. 
Ale čtyři roky byl slepý, neměl na to, 
aby zasáhl. Pak přišlo udání a já jsem 
přišel o státní souhlas. Děcka si však 
našla cestu, jak pokračovat dál. Chtěl 
bych říci, že když nebudete vědět, co 
s mládeží, přiveďte ji ke Kristu! Když 
se vám to podaří, máte vyhráno, 
protože on má tu moc dotknout se 
jejich srdcí. 

Takže mladí lidé povzbuzovali 
kněze, aby adorovali? Kněží mu-
seli být asi překvapení!
Lidé, nejenom mladí, touží modlit 
se s  knězem před svatostánkem. 
Vzpomínám na  jednoho kněze, 
který se přiznal, že jej obrátila 
80letá babička. Říkala mu: „Pane fa-
ráři, vy tady pořád trajdáte a lítáte, 
pořád něco organizujete, a ve sva-
tostánku na vás Pán Ježíš čeká a vy 
na něho nemáte čas.“ A to byl pro 
něho zlomový okamžik. 

Vřele kněžím doporučuji, aby ote-
vřeli svatostánek a  modlili se s  lid-
mi. Vzpomínám si, že když jsem dě-
lal ve Varšavě v  semináři exercicie, 
tak mne překvapilo, že každý večer 
byla možnost hodinové adorace. 

Na  mou otázku, kde se tato zvyk-
lost u nich objevila, mi řekli, že před 
léty, když zde byla Matka Tereza, 
se jí jeden z bohoslovců zeptal, co 
mají dělat, aby byli svatí? Tehdy 
jim Matka Tereza řekla: „Chlapci, 
adorujte hodinu denně jako my. 
Přijdeme z ulic unavené, dobité, ale 
adoraci nikdy nevypustíme.“ Tato 
zkušenost mne natolik nadchla, že 
jsem potom u nás v semináři navr-
hl rektorovi, abychom také častěji 
adorovali. Jeden ze spirituálů se 
ke mně přiklonil a řekl: „Máš svato-
stánek...“ Říkám mu: „Otče, ale není 
jedno, jestli je snoubenka se mnou 
v  pokoji, nebo zda je za  dveřmi. 
Když mám snoubenku, potřebuji 
ji vidět.“ A o to jde u adorace. Je to 
jako snoubenectví. Je třeba nejpr-
ve z  dálky nesměle přicházet, pak 
oslovit, mluvit spolu, ztrácet čas, 
mlčet, dívat se... Ano, potřebujeme 
vidět. Vidět to nejkrásnější tělo. My 
toužíme po  těle a eucharistie je to 
nejkrásnější tělo, které může uhasit 
všechny naše touhy. Upřený pohled 
na Krista může proměnit náš cham-
tivý a  přivlastňovací pohled v  po-
hled adorační. Toto člověka osvo-
bozuje a pročišťuje mu zrak.

Díky upřenému pohledu na Ježíše 
v eucharistii budeme pak schopni 
se dívat na  lidi Ježíšovýma očima. 
Když budeme pouze „polykači 
hostií“, tak se v našem životě samo-
zřejmě  nebude nic dít. Bude to jen 
rutina. Když však budeme v eucha-
ristii adorovat našeho Pána, pak se 
budeme stávat jím. 

Kdyby někdo chtěl adorovat eu-
charistického Ježíše, ale ještě to 
nezkusil, jak může začít?
První věc je prosba o touhu. Svatý 
Augustin dokonce říká: „Prosme 
o touhu touhy.“ Jestli prosíme, Bůh 
velice rád dá stesk po  něm. Jestli 
nastane stesk, tak už nás to po-
tom k němu táhne a bez přebývá-
ní v  Boží Přítomnosti pak našemu 
životu něco chybí. Pro mě je to 
existenční záležitost, jsem takový 
„závislák“ na  Bohu a  to je krásná 
věc. Pokaždé, když přišla v mém ži-
votě nějaká těžká situace, smutek 
nebo samota, přebývání v blízkosti 
Ježíše mi přineslo pokoj a útěchu. 
Vím, že existuje řada cest k  Bohu. 
Ale pro mne je eucharistie vrchol 
daru Ježíše, jeho smrti a vzkříšení. 
Setrvávání v  intimní blízkosti s Je-
žíšem je moje cesta k Bohu.

Hovoříte o  intimním přebývání 
s  Kristem v  eucharistii a  o  tom, 
že pokud s ním přebýváme, pak 
se jím také stáváme. Jak se mů-
žeme sami stát eucharistií?
Ježíš nám dal to nejcennější. Je to 
„šílená“ láska. Je to šílenství bez-
mocného Krista na kříži a v eucha-
ristii, kdy se nám dává až tak, že si 
s  ním můžeme dělali, co chceme. 
Co ve  svém bláznovství mohl ješ-
tě více udělat? Těžko mohl udělat 
větší bláznovství, než být pro nás 
eucharistií, abychom se nakonec 
eucharistií stali i my. Eucharistie je 
pramenem a  také korunou živo-
ta, ale to ještě nestačí. Je cestou, 
stylem, formou života... Žít a  být 
eucharistií, být dobrý jako chléb 
proměněný v  eucharistii. Žít eu-
charistií, aby moje srdce bylo pro-
měněno, aby si z něho každý mohl 
ulomit – v  práci, ve  škole... Někdo 
si z mého srdce ulomí a bude pak 
méně zlý... Máme mít Krista v sobě, 
abychom jej mohli dávat jiným. 
Máme s Ježíšem žít, přebývat s ním 
a  adorovat ho, aby on pokračoval 
v nás. My se pak stáváme doslova 
hostií pro tento svět. A  to  je pro 
nás velké poslání. 

Děkujeme za rozhovor  
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Společné foto během rozhovoru. P. Adam Rucki uprostřed.
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Domníváme se, že milujeme. Nicméně často toužíme po druhém člověku 
jen proto, aby nás přesvědčil o nás samých, o naší ceně. Ve skutečnosti totiž 
milovat neumíme.
text: Edyta Tombarkiewicz | převzato z Niedziela Młodych 2015/15 | překlad Libor Rösner

Dlouhá léta žil jako homosexuál. Během jednoho večírku odhalil v zrcadle celou pravdu o sobě a zděsil se. 
A od tohoto okamžiku hledal tvář milosrdného Boha, v níž nalezl novou důstojnost a identitu. V současnosti 
pomáhá dojít ke stejnému štěstí druhým. Andrew Comiskey. Člověk, jenž vytvořil program Prameny života 
fungující ve dvaceti zemích světa na pěti kontinentech. Jeho náplň spočívá v tom, že přivádí lidi s narušený-
mi vztahy, emocionálně vyprázdněné či ty s homosexuálními sklony k setkání s Plností – zraněným Kristem.

CÍTIT SE JAKO 
OPRAVDOVÝ MUŽ
Andrew vyrůstal v  nevěřící rodině 
spolu se dvěma agresivními bratry, 
přičemž sám se držel vždy poně-
kud v ústraní. Utíkal do vysněného 
světa, v  němž by mohl prožívat 
opravdové vztahy. Jeho bratři spo-
lu komunikovali ponejvíce pěstmi, 
což Andrew později okomentoval 
slovy: „Snažili se tak jednat i  se 
mnou. Když u mne vycítili slabost, 
jako by ji ze mne chtěli vymlátit 
a  vydobýt ze mne sílu. Avšak jak-
mile jsi příjemce násilí, namísto 
toho, abys na  ně odpovídal silou, 
rezignuješ a stáváš se obětí.“ Ještě 
jako náctiletí však oba bratři proži-
li radikální konverzi a  místo toho, 
aby Andymu ubližovali, začali o něj 
mít starost. Tehdy ho zaujalo, kdo 
je to Bůh, pro Něhož mohl být i on 
důležitý.

V  dospívání začal mít Andrew 
pochybnosti stran své identity. 
V bouři hormonů začal pokukovat 
po jiných mužích, jako by mu měli 

pomoci v  tom, cítit se jako oprav-
dový muž. Po  několika letech se 
přestěhoval do  Los Angeles, kde 
už nebyl problém dát průchod 
dlouho skrývaným sklonům. „Po-
třeboval jsem Ježíše, ale netušil 
jsem o tom,“ vzpomíná. „Když jsem 
za  pár let přijel za  svou matkou, 
oznámil jsem jí, že jsem homo-
sexuál. Tehdy mi se slzami v očích 
řekla: ,Já jsem pro tebe chtěla něco 
víc.‘ Byla to skrz na  skrz duchovní 
žena, neodsoudila mě, ale vnukla 
mi myšlenku, že může být ještě 
něco jiného.“

Jeden z problémů pohlížení na ho-
mosexualitu má tuto podobu: 
„Zkrátka a  dobře to nedělej a  trp 
až do smrti.“ Nicméně tato proble-
matika má kořeny zapuštěny mno-
hem hlouběji a  jejich nacházení 
vyžaduje mnoho času. Krom toho 
jsme všichni vystaveni pokušením, 
ať už jsme orientováni tak, či onak. 
Často schází lidem odvaha obrátit 
se s tím vším na Boha, který o nás 
ví úplně vše.

K PRAMENI ŽIVOTA
Na  jednom večírku pohlédl An-
drew do zrcadla a zděsil se. Spatřil 
v něm zcela znetvořeného člověka, 
a  to nejen drogami a  alkoholem. 
Vyběhl na ulici a narazil na skupin-
ku mladých stojících před koste-
lem. Křesťany neměl v  lásce, dob-
ře si pamatoval, jak se shlukovali 
na  jeho škole a  protestovali proti 
homosexuálům. Měl proto obavu, 
zdali ho vůbec přijmou. Riskl to. 
Cítil však, že ačkoliv každý z  nich 
byl něčím zraněný a  hledal Krista, 
nedokáže na něj hledět bez před-
sudků.

Ježíš ho přivedl mezi skupinu 
mužů, kteří žili společně, modli-
li se a  žili v  čistotě. Vzpomíná, že 
byl nervózní z  toho, zda vydrží: 
„Vždyť přesně toto bylo mé bo-
lavé místo – nedokázal jsem být 
opravdovým mužem ve  vztazích 
s jinými muži a navíc mě sexuálně 
přitahovali.“ Středem komunity byl 
Ježíš a vzájemná láska a služba. An-
drew však nadále bojoval se svými 

CHCI PRO 
TEBE VÍC
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sexuálními sklony a  se závislostí 
na  pornografii. Vedoucí komunity 
mu doporučil, aby se s  druhými 
dělil o své prožívání a byl jim nápo-
mocen ve vypořádávání se s jejich 
vlastními pokušeními. Tehdy zjistil, 
že druzí jsou vystaveni podobným 
pokušením, a začal se konečně cí-
tit jako člen komunity. Uzdravil tak 
své přesvědčení nabyté v  dětství, 
že má být jiný než jeho bratři.

Maloval si to tak, že tam zůstane 
déle, ale Bůh jeho kroky nasměro-
val k  ženě, aby s  ní mohl doplnit 
Jeho obraz. Takto Andy vzpomí-
ná: „Bál jsem se žen a  jejich emo-
cionality. Až když jsem během 
křesťanské terapie poznal, jak mě 
zranil můj otec, a  až jsem mu od-
pustil, mé homosexuální sklony se 

ztratily a Bůh nechal promluvit mé 
srdce směrem k ženám. A s jednou 
z  nich, krásnou a  statečnou, jsem 
se oženil.“ Také ona prožila promě-
nu. Až dosud se považovala za lep-
ší než ostatní, avšak když jí Pán 
ukázal její slabosti a zranění z dět-
ství, pomohlo jí to chápat zranění 
druhých. Na radu jednoho pastora 
vytvořili ve Spojených státech pro-
gram určený lidem prožívajícím 
krizi identity. Tak vznikly Prameny 
života.

ZLÁMANÉ TĚLO 
KRISTOVO
Po  letech se Andy, fascinovaný 
teologií těla Jana Pavla II., stal ka-
tolíkem. Dělí se o  bohatství, kte-
rým se může těšit v  církvi: „Když 
se nesytíme Ježíšem, sytíme se 

nevhodnými věcmi. Když si uvě-
domíš, Koho přijímáš v eucharistii, 
nechceš už tolik hřešit. Když jsem 
to pochopil – zamiloval jsem si eu-
charistii.“

Má za  to, že pro katolíky je těžké 
mluvit o  svých slabostech. Vyzná-
vají Bohu své hříchy u  zpovědi, 
nicméně v jejich srdcích jsou rány, 
které zůstávají nepojmenovány 
a  neodhaleny dokonce i  před sa-
motným Kristem Ježíšem. Andy 
tvrdí, že „skrze naše ‚zlomení‘ se 
stáváme zlámaným Tělem Kristo-
vým jedni pro druhé. V Pramenech 
odkrýváme své nejslabší místo, 
které se stává místem vyznání 
Boha v  našem životě. Kontakt 
s vlastní slabostí prohlubuje auten-
ticitu naší modlitby.“ 

PANE, DEJ MI VÍCE VÍRY!
Okamžik, který změnil můj život
Odmalička jsem chodila s rodiči na nedělní mši sva-
tou. Doma jsme však o Bohu nikdy nemluvili. První 
svaté přijímání jsem přijala jen na  přání babičky 
a dědečka a dál jsem žila v přesvědčení, že žádný 
Bůh není. Asi v patnácti letech jsem si uvědomila, 
že nemůžu při mši svaté říkat „věřím“, když to není 
pravda. Celým srdcem jsem tehdy zatoužila poznat 
pravdu: „Je Bůh, nebo ne?“ Každý večer jsem říkala: 
„Bože, jestli jsi, dej se mi poznat!“ Díky společenství 
mladých, kteří mě pozvali mezi sebe, jsem se začala 
modlit a chodit ke svátostem. 

Měla jsem však problém uvěřit, že v chlebě a víně, 
které kněz při mši svaté proměňuje, je skutečně 
přítomný Pán. Při proměňování jsem opakovala: 
„Pane, dej mi více víry!“ Když jsem jela na  prv-
ní exercicie, měli jsme večer adoraci. Ostatní se 
modlili, ale já jsem nevěděla, jak. Náhle však 
přišel okamžik, kdy jsem se skrze eucharistii se-
tkala s  Bohem a  s  jeho nepopsatelnou láskou.

V  tu chvíli jsem jasně věděla, že je to On: živý, 
blízký, ten, který mě miluje zadarmo a bez pod-
mínek. Byl to okamžik, který změnil celý můj život 
a naplnil mě ohromnou radostí. Od té doby můj 
vztah s Pánem v eucharistii roste. Ve sv. přijímání 
i při adoraci se setkávám s  jeho láskou a milosr-
denstvím, on uzdravuje rány mého srdce, u  něj 
čerpám sílu a povzbuzení.

Před několika lety jsem se zúčastnila františkán-
ských misií v  Ostravě. Poslední večer jsme zvali 
kolemjdoucí do katedrály, kde byla adorace. Naše 
pozvání do  kostela přijal jeden mladý pár ze Slo-
venska s  tím, že dovnitř jen nakouknou. Nakonec 
tam zůstali dlouho. Mladý muž plakal a přiznal se, 
že poprvé ve svém životě přišel do kostela dobro-
volně. Ten den se setkal s Pánem a s  jeho láskou. 
Řekl mi: „Pán tady na mě čekal! Děkuji vám, že jste 
mě sem přivedli!“ Oba mladí odcházeli z  kostela 
proměnění a nebyli sami. Ten večer se mnoho dal-
ších lidí setkalo s Pánem přítomným v eucharistii. 
On sám se jich dotýkal svou láskou tak, jak se před 
lety dotkl mne.

Věra, 43 let
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O  životě a  díle Mistra Jana Husa 
bylo napsáno již mnoho a  jistě 
ještě bude mnoho napsáno. Málo-
která osobnost české historie tak 
rozděluje společnost jako tento 
proslulý kazatel z Betlémské kaple. 
Často bývá mnohými nahlížen jako 
světec a  mučedník, který zemřel 
za pravdu, jinými zase jako zarpu-
tilý kacíř, který neodvolal zjevné 
bludy.

V  této stati se nebudeme zabývat 
podrobně jeho životem, ten je 
vylíčen v  mnohých publika-
cích.1 Spíše se zaměříme 
na  některé momenty 
z  jeho života, které 
mají hlubší přesah, 
a  pokusíme se po-
ukázat na  kladné 
i  záporné stránky 
jeho života a díla.2

Nelze zcela vy-
nechat historic-
ká data, tedy jen 
ve stručnosti. Narodil 
se kolem roku 1370; 
v  roce 1393 dosáhl 
na  pražské univerzitě ti-
tulu bakaláře svobodných 
umění, mistrovské zkoušky 
na téže univerzitě vykonal v roce 
1396. Roku 1400 byl vysvěcen 
na  kněze arcibiskupem Olbramem 
ze Škvorce. V letech 1401–1402 za-
stával funkci děkana artistické fakul-
ty, od roku 1402 kázal v Betlémské 
kapli, v  letech 1409–1410 byl rek-
torem univerzity. Roku 1411 byl ex-
komunikován, 6. července 1415 byl 
upálen v Kostnici.3

HUSOVO KNĚŽSTVÍ
Malého Jana učila modlitbám 
jeho velice zbožná matka. Rodina 
však byla chudá, Hus zažil mnohá 
odříkání. Jako student filozofie se 
ničím nelišil od ostatních studentů 

(účastnil se např. žákovských her 
v  kostele). Poté, co se stal učite-
lem, se rozhodl zároveň pokračo-
vat dále ve studiu teologie, aby se 
mohl stát knězem. Bylo tehdy ob-
vyklé, že univerzitní mistři se stá-
vali kněžími, aby měli zajištěn ně-
jaký příjem (třebas i ze vzdáleného 
obročí). Husa tedy k tomuto kroku 
vedly ekonomické, ale i  společen-
ské důvody. Sám později píše: „Pro-

tož já vyznávám svú zlú žádost, 
že když jsem byl žáčkem, tehdy měl 
sem mysl, abych brzo byl knězem, 
abych tak měl dobré bydlo a  rúcho 
a byl lidem vzácen.“4 Důvody Huso-
vy prvotní touhy po  kněžství byly 
sice nesprávné, ale jeho postoj se 
v  průběhu let postupně změnil. 
Důkazem může být i  vystoupení 
proti prodeji odpustků – tím se po-
stavil proti králi Václavu IV. Věděl, 
že si ho znepřátelí, přesto to udě-
lal, nestál již totiž o moc a kariéru; 
v  jeho životě nastává nová etapa. 

Ve  svých spisech má na  kněžství 
veskrze vznešený názor a  váží si 
mnohých dobrých kněží. Horlivě 
ovšem kárá kněze, kteří se dopouš-
těli nepravostí.

STAV CÍRKVE NA 
PŘELOMU 14. A 15. STOL.
Jakmile Hus poprvé vstoupil na ka-
zatelnu, ostře začal kritizovat zlořá-
dy v církvi. Vyjmenujme jen některé 
z  nich: nadměrné bohatství církve, 
zesvětštění a  nedostatečná vzdě-

lanost kněží, pokrytectví a  faleš 
duchovních, lidové pověry, 

lichva atd. Tyto zlořády sku-
tečně existovaly a  bylo 

nutné proti nim bojo-
vat. Je ovšem třeba, 

abychom nepropa-
dali nepatřičnému 
zevšeobecňování. 
Ne všichni kněží 
byli nevzdělaní 
a ne všichni měli 
souložnice a  střá-

dali hmotné statky. 
Počet vysvěcených 

služebníků církve byl 
relativně velký a mnozí 

žili podle Kristova vzoru. 
Navíc prameny zazname-

návají většinou to špatné. Roz-
hodně nepanovala všeobecná 

zkaženost, stejně jako ani nepanu-
je dnes. Lidé jsou různí a podléhají 
chybám. Proti zlořádům vehement-
ně vystupovali i mnozí arcibiskupo-
vé, Arnošt z Pardubic zvláštní pozor-
nost věnoval právě stavu kněžstva. 
Neblahou činnost kléru kritizovali 
také kazatelé Jan Milíč z  Kroměří-
že, Matouš z Krakova a další, právě 
na ně Hus navazoval. A nutno říci, že 
kázal dobře, dokonce jej arcibiskup 
Zbyněk Zajíc z Hazmburka pověřil, 
aby kázal na synodě přímo kněžím! 
Husovi tedy nelze upřít opravdovou 
snahu o napravení tehdejšího kléru 
i celé společnosti.

MISTR JAN HUS
600 let sporů o jeho osobu



23

3|2015|č.139

INSPIRACE WYCLIFFEM
Husova kázání z  rané doby kněž-
ství jsou plná mírnosti a přívětivých 
slov. Raději ukazuje, jaké vlastnosti 
má mít dobrý kněz. Po dogmatické 
stránce Hus zůstává pravověrným 
katolickým knězem (uznává Petrův 
primát, nepopírá reálnou přítom-
nost Krista v  eucharistii).5 Změna 
nastává, když Hus přijímá učení 
anglického kazatele Johna Wycliffa, 
k jehož myšlenkám se dostal na uni-
verzitě. Toto učení, které přinesli češ-
tí studenti z Anglie, bylo na pražské 
univerzitě záhy odsouzeno a žádný 
mistr je nesměl hlásat. Zprvu se Hus 
k  němu staví obezřetně, nicméně 
stále je patrnější více a  více Wycli-
ffův vliv. Wycliffe zastával bludné 
učení o remanenci (nauka, která po-
pírá reálnou přítomnost Krista v eu-
charistii a naopak tvrdí, že podstata 
chleba a vína zůstává stejná). Hus se 
k Wycliffovi přiklonil, nicméně tvrdil, 
že je možné, aby se chléb stal někdy 
Tělem Kristovým. Wycliffovo učení 
bylo znovu odsouzeno roku 1408, 
Hus v té době je již vůdcem tábora 
„viklefistů“.6 V té době otevřeně po-
vstal i  proti arcibiskupovi Zbyňku 
Zajícovi, který naopak hájil katolické 
učení o transsubstanciaci. 

HUSOVO UČENÍ
Otázka, která je často pokládána 
v  souvislosti s  Husem, zní: Hlásal 
Hus z  katolického pohledu pra-
vověrné učení? Kostnický koncil 
důkladně zkoumal Husovy spisy, 
zvláště De ecclesia (česky O církvi) . 

Nalezl několik desítek vět, které ne-
jsou v souladu s katolickým učením, 
většinou v nich Hus podlehl „vikle-
fismu“. Mohlo by se zdát, že je to 
poměrně málo, v  pohledu na  celé 
jeho obsáhlé dílo, nicméně jsou to 
skutečně závažné výroky, značně 
odkloněné od  katolického uče-
ní. Pod vlivem Wycliffa hlásal Hus 
predestinaci, tj. že jsou lidé určení 
předem ke spáse nebo k věčnému 
zavržení. Dále odmítal papeže jako 
nástupce sv. apoštola Petra a  jako 
viditelnou hlavu církve, ačkoli v ra-
ných letech Petrův primát nepopí-
ral. Odmítal tradici jako zdroj víry 
a  přikláněl se pouze k  Písmu jako 
jedinému zdroji, stejně jako pozdě-
ji Luther. Z našeho pohledu nejzá-
važnější je ale výrok, že kněží, kteří 
jsou ve  stavu těžkého hříchu, ne-
platně slouží mši svatou, neplatně 
zpovídají a vůbec neplatně konají. 
Hus zde nerozlišoval mezi „neplat-
ným“ a „nedovoleným“. Znamenalo 
by to, že by si nikdo nemohl být jis-
tý, že přijal např. platně křest, pro-
tože nevěděl, zda křtící kněz nebyl 
zrovna ve  stavu těžkého hříchu. 
Ve  svátostech ale působí samotný 
Kristus a  ty jsou účinné prostým 
udělením z  moci spásonosného 
Kristova díla. Na osobě udělovatele 
tedy nezáleží.

CESTA KE SMÍŘENÍ
Tento článek rozhodně nenabí-
zí odpovědi na  všechny otázky. 
Jaký přesně byl Mistr Jan Hus, to 
se po staletích jen těžko dozvíme. 

Mnohé informace, které bychom 
potřebovali, abychom si udělali 
jeho celistvý obraz, jsou již zava-
leny nánosem času, avšak i po sta-
letích historikové i teologové zno-
vu zkoumají a  revidují jeho život 
a  dílo.7 Ačkoli v  dějinách byla Hu-
sova postava často ideově zneuží-
vána a byla spíše sociální a národní 
ikonou než náboženským symbo-
lem, důležité je, že dnes, šest set let 
po jeho smrti, se najdou lidé, kteří 
hledají pravdu a  vyzývají ke  smí-
ření a  odpuštění křivd, jež často 
vznikly právě jen kvůli ideologické-
mu zneužití či nepochopení.8 

1 Z poslední doby vynikají tyto monografie: ŠMAHEL, 
František. Jan Hus. Život a dílo. Praha 2013; KEJŘ, 
Jiří. Jan Hus známý i neznámý. Praha 2009. Nelze 
zapomenout ani na starší publikaci M. Jan Hus Jana 
Sedláka z roku 1915, brněnského profesora bohosloví 
a historika, který shromáždil velké množství pramenů.

2 Úvahy jsou rozvíjeny na základě přednášky prof. Martina 
Weise Dvojí život Mistra Jana Husa, která proběhla 14. 2. 
2015 v přednáškovém sále Biskupství ostravsko-opavského.

3  Data čerpána z NEJEDLÝ, Martin. Jan Hus. In: LE GOFF, 
Jacques. Muži a ženy ve středověku. Praha 2013 
a z http://www.janhus600.cz/hus/životopis (oficiální 
stránky k výročním  slavnostem šestistého Husova 
upálení), <12.4.2015>.

4 Cit. z Husova spisu O svatokupectví. SEDLÁK, Jan. M. 
Jan Hus. Praha 1950, s. 82.

5 SEDLÁK (op. cit. v pozn. 4), s. 86–88.
6 SEDLÁK (op. cit. v pozn. 4), s. 132.
7 Nejnověji např. Ctirad V. Pospíšil a jeho Husovská 

dilemata (Kostelní Vydří, 2015).
8 Jmenujme alespoň papeže sv. Jana Pavla II. či předsedu 

Ekumenické rady církví ČR Pavla Smetanu.

BOHOSLUŽBA SMÍŘENÍ
Věřící různého vyznání v sobotu 20. června 2015 v pražském Týnském chrámu společně prosili za odpuště-
ní vin, které byly spáchány během mezináboženských sporů uplynulých 600 let. Stalo se tak při Bohoslužbě 
smíření s Bohem a mezi křesťany s prosbou o odpuštění konané u příležitosti výročí upálení Mistra Jana Husa. 
V průvodním dopise k bohoslužbě smíření předseda ČBK kardinál Dominik Duka a předseda Ekumenické 
rady církví v ČR Daniel Fajfr napsali: „Je vhodné, aby tento krok smíření přijali za svůj pokud možno všichni 
křesťané naší země, aby nás osoba Mistra Jana Husa a jeho tragická smrt už nikdy nerozdělovala a aby-
chom tak vydali svědectví úsilí o jednotu Kristovy církve před Bohem a před lidmi této země.“

Vrcholem pražské bohoslužby byl pak projev vzájemného odpuštění a smíření, následující po promluvách 
kard. Duky a D. Fajfra a modlitbě Otčenáš. Všichni přítomní si navzájem podali ruce na znamení pokoje, aby 
pak následně přijali společné Áronské požehnání z rukou zástupců na bohoslužbě zastoupených církví.

více na http://tisk.cirkev.cz/z-domova/kard-duka-hus-byl-clovekem-jine-doby/
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KATOLICKÁ CÍRKEV 
A SVOBODNÉ ZEDNÁŘSTVÍ (10)

text: PhDr.  Radomír Malý

Po II. světové válce vliv zednářstva nezeslábl, jak se mylně někteří domnívali. Zednáři v západních 
zemích (ve východním bloku jim byla činnost znesnadněna komunistickými režimy) se zaměřili pře-
devším na prosazení změn v zákonodárství o rodině a ochraně nenarozeného života. Úspěšně reali-

zovali taktiku infiltrace konzervativních a křesťansky orientovaných politických stran, které potom spolu s liberály, 
socialisty a komunisty odhlasovaly legitimitu potratů a pornografie.

ZEDNÁŘI V BOJI 
ZA UZÁKONĚNÍ 
POTRATŮ, 
PORNOGRAFIE 
A HOMOSEXUALITY
To, že se nejedná o  žádnou „spikle-
neckou teorii“, potvrdil sám velmistr 
pařížské zednářské obedience Velký 
východ Jean Robert Ragache při své 
návštěvě Moskvy r.  1991. Otevřeně 
se pochlubil, že legalizace potratů 
v západní Evropě v průběhu 60. a 70. 
let minulého století je dílem zedná-
řů, kteří pronikli do nitra politických 
stran, jež se původně stavěly proti 
potratům.1 Tak ve Francii odhlasovala 
spolu se socialisty a komunisty zákon 
povolující potraty i pravicová strana 
UNR, v Holandsku koncem 60. let ho 
navrhli dokonce poslanci křesťan-
skodemokratické strany, ve Spolkové 
republice Německo poté v 90. letech 
se vyslovili pro liberalizaci potrato-
vého zákona i křesťanští demokraté 
díky poslankyni Ritě Suesmuthové. 
Tatáž zednářská infiltrace konzer-
vativně a  křesťansky orientovaných 
politických  stran proběhla v celé zá-
padní Evropě.2 

K  ilustraci nejlépe poslouží několik 
doslovných citátů z  knihy Pierra Si-
mona, velmistra pařížské Velké lóže, 
o  potratech a  principiálním postoji 
zednářů k nim. Spis vyšel r. 1979. Au-
tor píše mj.: „Řešení, které nabízí tra-
diční morálka, absolutně nevyhovu-
je. Opírá se totiž o překonanou ideu 
posvátnosti života od  početí, což je 
pověrečné a  fetišistické…  Konflikt 
mezi antikoncepcí a  náboženskými 
hodnotami je nevyhnutelný… Svo-
bodná antikoncepce strhla hradbu 

tradičních fatalismů. Tím se otevírá 
prostor pro vybudování nové morál-
ky… Věřte mi, jen díky nám, díky na-
šim zednářským bratrstvům mohly 
navzdory odporu zkostnatělých kon-
zervativců projít v  Americe a  v  Ev-
ropě zákony povolující interrupce 
a plánování rodiny…“3

Zednáři tenkrát ovládali a  dodnes 
ovládají nejvlivnější masmédia. Roc-
kefeller, Soros, Turner a další majitelé 
nejčtenějších deníků a  nejsledova-
nějších televizních kanálů byli a jsou 
členy lóží a  nikdy se tím netajili.4 
V USA v 60. a 70. letech zednáři kon-
trolovaná média chrlila „vědecky“ 
podložené informace, že prý potrat 
je pouze „lékařský zákrok“ na  úrov-
ni vytržení zubu nebo operace sle-
pého střeva, a  nikoli zabití člověka. 
Propotratové organizace, zvláště ta 
nejvlivnější pod názvem „Planned 
Parenthood“ (česky: Plánované rodi-
čovství), měly a mají do těchto mas-
médií vždycky neomezený přístup, 
zatímco obránci nenarozeného živo-
ta tam zpravidla nebývají vůbec při-
puštěni, neboť prý jsou „fundamen-
talističtí“, „netolerantní“ a  „politicky 
nekorektní“. Tak se podařilo před cca 
50 lety zpracovat americké veřejné 
mínění ve prospěch legalizace potra-
tů, k čemuž došlo r. 1973 rozhodnu-
tím Nejvyššího soudu.

Tatáž metoda byla v USA uplatněna 
o  pár let dříve v  otázce legalizace 
pornografie. Velcí mediální byznys-
meni a  zednáři Sturman, Rothstein 
a  Zaffaro poznali, že na  pornografii 
se dá nejrychleji vydělat, proto na-
léhali na její legalizaci a zpracovávali 

veřejné mínění pseudovědeckými 
„argumenty“, že prý pornofilmy a na-
hotiny v  časopisech nemají žádný 
vliv na lidskou psychiku, jde prý pou-
ze o neškodnou zábavu. To ovlivnilo 
Nejvyšší soud, který r. 1967 rozhodl 
ve  prospěch svobodného šíření 
porna a zrušil řadu rozsudků vězení 
a peněžitých pokut za promítání por-
nofilmů a prodej erotické literatury.5

Zednářská strategie spojuje legaliza-
ci potratů s uvolněním porna a pro-
pagací sexu mimo manželství. To je 
prý projev „svobody“. O tom nás opět 
poučuje jasnými slovy výše uvede-
ný zednář Simon: „Tradiční struktury 
společnosti jako rodina byly dosud 
drženy morálkou a  odvoláním se 
na ‚civilizaci‘. To už je dnes neúnosné, 
přežilo se… Musíme hledat nové 
formy… Je třeba rozbít těsný rámec, 
v  němž jsou uzavřeny manželství 
a  rodina. Chceme usilovat o  to, aby 
manželství nebylo chápáno jako de-
finitivní celoživotní svazek, ale jako 
časově omezená smlouva, dejme 
tomu na pět let. To musí najít své vy-
jádření také v právu.“6 

Zednáři mají rovněž svůj význam-
ný podíl na  zákonech ve  prospěch 
praktikované homosexuality a  její 
agendy, to znamená na  změnách 
podle ideologie genderismu, o němž 
jsme psali v  Immaculatě již několi-
krát. Opět se odvoláme na jasnou řeč 
francouzského senátora a  předního 
reprezentanta zednářství Henriho 
Caillaveta: „My zednáři jsme se vý-
znamně zasloužili o  změnu sociolo-
gického obrazu Francie. Legalizovali 
jsme rozvody a  potraty, odstranili 
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jsme veškerou zákonnou diskrimina-
ci homosexuálů, teď ještě nám zbývá 
poslední úkol: dosáhnout legalizace 
eutanazie…“7

ZMĚNILA 
KATOLICKÁ CÍRKEV 
PO II. VATIKÁNSKÉM 
KONCILU SVŮJ POSTOJ 
K ZEDNÁŘSTVÍ?
Po  II. světová válce zejména v  USA 
některé modernismu blízké katolické 
kruhy se pokoušely navázat dialog se 
svobodnými zednáři. Vždycky se ale 
ukázalo, že zednáři toho využili k in-
filtraci církve zevnitř, někteří duchov-
ní se ve  falešném „ekumenickém 
nadšení“ stali členy lóží. Muselo 
zasáhnout Sv.  Oficium v  Římě 
(předchůdce dnešní Kongre-
gace pro nauku víry) prohlá-
šením z  19.  3. 1950, v  němž 
potvrzuje dosavadní stanovis-
ko církve k zednářství a uplat-
ňuje vůči neposlušným kněžím 
kanonické tresty.8 Papež Pius XII. 
poté 24. 7. 1958 označil za kořeny 
moderního odpadu od víry „vědecký 
ateismus, dialektický materialismus, 
racionalismus, laicismus a svobodné 
zednářství, společnou matku všech“.9  

Po ukončení II. vatikánského koncilu 
r. 1965 vlivný francouzský svobodný 
zednář Yves Marsaudon vydal knihu 
Ecumenism Viewed by a  Traditional 
Freemason (česky: Ekumenismus 
očima tradičního svobodného zed-
náře), kde prohlašuje, že nyní již není 
mezi zednářstvím a  katolicismem 
žádný principiální rozdíl a katolíci prý 
mohou bez skrupulí být členy lóží. 

Na  tyto dezinformace reagovala 
19. 7. 1974 a  3. 5. 1981 římská Kong-
regace pro nauku víry prohlášením, 
jež potvrdilo dosavadní stanovisko 
církve a  zdůraznilo, že katolík, kte-
rý se stane členem lóže, propadá 
exkomunikaci.10 Zároveň některé 
biskupské konference vedly oficiál-
ní rozhovory se zástupci zednářstva 
a poté sdělily, že dosavadní stanovis-
ko církve zůstává nadále v platnosti. 
Německá biskupská konference 
v  dokumentu z  12. 5. 1980 říká, že 

„současná příslušnost ke  Katolické 
církvi a  ke  svobodnému zednářství 
je neslučitelná“.11 Poukazuje na  to, 
že zednářský relativismus nábožen-
ských a mravních hodnot, odmítání 
Božího zjevení a božství Ježíše Krista 
a „totalitní nárok, který vyžaduje pří-
slušnost na  život a  na  smrt“12, jsou 
pro katolíka absolutně nepřijatelné. 
Němečtí biskupové píší mj.: „V  ritu-
álech (zednářských, pozn. red.) na-
cházíme pojem  ‚velkého stavitele 

všech světů‘ na ústředním místě. Při 
vší vůli k náboženským výkladům je 
to deisticky ražená koncepce. Podle 
toho neexistuje objektivní poznání 
Boha ve  smyslu osobního Boha… 
‚Velký stavitel všech světů‘ je neut-
rální ‚to‘, nedefinované a  otevřené 
libovolnému chápání. Každý sem 
může přenést svou osobní představu 
Boha, křesťan jako muslim, konfucis-
ta jako animista či příslušník jiného 
náboženství. Stavitel neslouží zedná-
řům jako bytost ve smyslu osobního 
Boha; proto pro ně postačí pro uzná-
ní ‚stavitele všech světů‘ libovolné 
náboženské cítění. Tato představa 
stavitele světů… se neslučuje s před-
stavou Boha u  katolíka a  jeho od-
povědi Bohu, který jej oslovuje jako 
Otec a Pán…“13                        

R. 1983 vyšel nový Kodex kanonické-
ho práva. Starý kodex z r. 1917 výslov-
ně uváděl, že katolíci, kteří se stanou 
členy lóží, propadají exkomunikaci. 

Nový kodex již zednářství nejmenuje 
a píše v can. 1374 obecně o církev-
ních trestech pro ty katolíky, kteří se 
stanou členy jakýchkoliv sdružení, 
jež intrikují proti církvi. To však vyvo-
lalo dotazy na  Kongregaci pro nau-
ku víry, jestli to platí i pro svobodné 
zednářství. Tehdejší prefekt kardi-
nál Joseph Ratzinger v  dokumentu 
z  26. 11. 1983 odpověděl: „Negativní 
soud církve na  téma zednářství zů-
stává naprosto nezměněn, neboť 
jeho zásady byly vždycky považová-
ny za  neslučitelné s  naukou církve. 
Proto nadále zůstává v platnosti cír-
kevní zákaz vstupu katolíků do zed-

nářských lóží…“14 Oficiální orgán 
Vatikánu „L,Osservatore Romano“ 

věnoval potom r. 1985 několik 
zásadních článků svobodné-
mu zednářství, v  nichž potvr-
dil linii předchozích papežů 
jako správnou a  upozornil, že 
podstata, taktika a cíle svobod-

ného zednářství se nezměnily 
a nutno vůči nim postupovat se 

stejnou rozhodností a důsledností 
jako dříve. 

Oficiální hlas církve na  téma zed-
nářství zůstává tedy stále stejný a je 
důležité, aby se katolíci nenechali 
mást falešnou propagandou. I  když 
zednáři nejsou dnes zdaleka jediný-
mi úhlavními nepřáteli Krista a  zje-
veného náboženství, patří v každém 
ohledu stále mezi ně a  nelze na  to 
zapomínat. 

1 Zpráva Lidové demokracie, Brno 3. 7. 1991.
2 Zpráva týdeníku Ład, Warszawa 10. 3. 1991.
3 Arnauld de Lassus: Masoneria, intrygujaca tajemniczość, 

Paris 1993, s. 128.
4 Podolský, Peter B.: Slobodomurárstvo – nešťastie našej 

doby, Bratislava 2007, s. 51n.
5 David Alexander Scott: Pornografia, Warszawa 1995.
6 Lassus…, s. 128.   
7 Lassus…, s. 130.
8 Fisher, Paul: Szatan jest ich bogiem, Poznań 1995, s. 73.
9 Baum-Robert Prantner, Hans: Svobodné zednářství 

a církev, Olomouc 1999, s. 61.
10 Baum…, s. 51.
11 Baum…, s. 52.
12 Baum…, s. 59.
13 Baum…, s. 58.
14 Lassus…, s. 98.
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Zednářská katedrála skotského
ritu v Indianapolis
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„NECHTE DĚTI PŘICHÁZET 
KE MNĚ…“
text: P. Bohumil Kolář

Drahé děti, jednou byl Pán Ježíš 
obklopen dospělými lidmi, kteří 
poslouchali, co jim říká. A  tu při-
cházely děti, které také chtěly být 
blízko něho, a  ty nejmenší přiná-
šely maminky v náručí. Chtěly, aby 
také těm jejich maličkým dětem 
požehnal. Ale někteří z těch dospě-
lých se zamračili a posílali je pryč. 
Říkali: „Ty děti stejně nerozumějí 
tomu, co Pán Ježíš říká, a  jen tady 
překážejí a nás vyrušují.“

Ale Pán Ježíš ihned přísně napo-
menul ne ty děti, ale ty dospělé. 
Řekl jim: „Nechte děti přicházet 
ke  mně a  nebraňte jim, protože 
takovým patří nebeské Království.“ 
Protože je Bůh, viděl, že se ještě 
nikdy nedopustily těžkého hříchu, 
a  tak viděl krásu jejich duší, stvo-
řených od  Pána Boha, podobnou 
té kráse, která září v  duších těch, 
kdo jsou už ve věčném Božím Krá-
lovství v  nebi. Pozval ty děti, aby 
přišly blíž k  němu, ty nejmenší 
bral do náručí a všem žehnal. Měl 
radost, že k  němu děti přicházejí. 
Takovou radost má i  z  Vás, když 
chodíte do kostela. I  tam se s ním 
zvlášť setkáváme.

Pána Ježíše se také ptali někteří 
jeho učedníci: „Kdo je v  nebes-
kém Království nejpřednější?“ On 
zavolal dítě, postavil je před ně 
a řekl jim: „Kdo se poníží jako toto 
dítě, ten je v nebeském Království 
nejpřednější.“ Tedy ne ten, kdo je 
pyšný a  vyvyšuje se nad druhé, 
myslí si, že je lepší než ostatní, mís-
to toho, aby se snažil pomáhat jim 
a dělat jim radost.

Také bylo Pánu Ježíši velmi líto, 
když myslel na  to, že někteří zlí 
lidé navádějí děti ke  zlému a  tak 

chtějí poskvrnit a zničit krásu jejich 
duší. Zničit radost v  jejich srdcích 
a  místo ní přinést smutek, výčitky 
svědomí, úzkosti a strach. Aby uká-
zal, jak je to hrozné, řekl ta nejpřís-
nější slova: „Kdo by svedl ke zlému 
jednoho z  těchto maličkých, pro 
toho by bylo lépe, kdyby mu byl 
pověšen na  krk mlýnský kámen 
a byl potopen do mořské hlubiny.“ 

I některému z Vás se může stát, že 
Vás někdo bude lákat k  něčemu 
špatnému, za  co byste se museli 
velice stydět. Od  takového člově-
ka okamžitě odejděte a  hned to 
řekněte mamince nebo tatínkovi 
nebo někomu, o  kom víte, že Vás 
má velice rád a ke komu máte vel-
kou důvěru.
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Pán Ježíš také řekl: „Kdo přijme dítě 
kvůli mně, mne přijímá.“ Když jste 
se měli narodit a  Vaše maminka 
a  tatínek se na Vás těšili, děkovali 
Pánu Bohu a milovali Vás už před-
tím, než jste se narodili, Pán Ježíš 
nově vstoupil do jejich srdcí, dával 
jim do  srdcí velkou lásku k  Vám 
a také nově vstoupil do Vaší rodiny 
se svými vzácnými dary.

Také když někdo se ujme dítěte, 
které ztratilo rodiče, a  přijme je 
k  sobě, i  o  takovém platí ta slova 
Pána Ježíše: „Kdo přijme dítě kvů-
li mně, mne přijímá.“ I  tomu dává 
Pán Ježíš mnoho svých darů a po-
moci při výchově dítěte.

Pán Ježíš také říká: „Co platno člově-
ku, kdyby celý svět získal, ale svou 
duši ztratil.“ Proto buďte vždycky 
vděčni mamince, tatínkovi, babič-
ce, dědečkovi, katechetovi nebo 
katechetce za  to, že Vám vyprávějí 
o Pánu Ježíši, o Panně Marii, o sva-
tých, že Vás učí modlit se, chodit 
do  kostela, žít tak, jak nám to Pán 
Ježíš ukazuje, abyste měli duše stá-
le krásnější a v srdci stále víc radosti.

Pán Ježíš má tolik rád každého 
a každou z Vás. A ty děti, které mají 
nějaké trápení, které ztratily rodi-
če, které si nesou nějaké postižení, 
kterým se třeba někteří posmíva-
jí, takové Pán Ježíš a  Panna Maria 

milují tím víc a  tím víc jim pomá-
hají a chrání je. A každému dal Pán 
Bůh anděla strážného, který je na-
ším nejlepším přítelem a  ochrán-
cem po  celý život. Lidem, kteří se 
na  děti dívali povýšeně a  pyšně, 
řekl Pán Ježíš: „Mějte se na pozo-
ru, abyste nepohrdali ani jedním z 
těchto maličkých. Pravím vám, že 
jejich andělé v nebi jsou neustále 
v blízkosti mého nebeského Otce.“

S  vděčností za  velikou lásku Boží 
ke  všem na  Vás vzpomíná, usta-
vičné Boží požehnání Vám přeje 
a srdečně Vás všechny zdraví

Váš P. Bohumil Kolář 

SVOBODA
text: P. Václav Trmáč

V zoologické zahradě se dal do řeči gepard 
s hlemýžděm: „Že se nestydíš, takhle poma-
lu se pohybovat!“ Když šneček neodpovídal, 
pokračoval gepard ve svých posměšcích: „Vez-
mi si příklad ze mě. Já dokážu běhat rychlostí 
112 km/hod. Kam se na  mě hrabeš! Ale kdybys 
pěkně poprosil, vzal bych tě k sobě do učení.“

„No máš pravdu,“ odpověděl konečně hlemýžď, „já urazím 
1 km za  27 dní a  můj nejrychlejší příbuzný to zvládne jen 
3krát rychleji, ale přesto bych s tebou neměnil za nic na světě.“ 
„Je to možné, že jsi takový hlupák?“ divil se gepard, „ty se 
nechceš stát nejrychlejším běžcem na světě? Každý se 
ti vysměje! Podívej se, kolik lidí stojí pořád kolem mé 
klece. Všichni obdivují moje krásně rostlé tělo, ale tebe 
si nikdo ani nevšimne!“

„Víš, to je právě ono,“ vysvětloval hlemýžď. „Mě si nikdo ne-
všimne a  tebe obdivují. Já lezu pomaličku a  ty běháš 

s větrem o závod. Jenže já mám svobodu, můžu lézt, 
kam chci. Za měsíc budu jen o kilometr dál, ale za dal-
ší měsíc o další kilometr a za další měsíc zase, ale ty 

i s tvojí pýchou zůstaneš až do smrti na tomhle kousku 
země. K čemu je ti rychlost, krásné tělo a obdiv, když jsi 

spoután mřížemi?“ 
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PODĚKOVÁNÍ
❧ Plním slib a  chci veřejně 
poděkovat Trojjedinému Bohu, 
Panně Marii, sv. Josefu, sv. Anto-
nínovi, sv.  Janu Křtiteli za  jejich 
ochranu a  vyslyšení mé prosby. 
Děkuji za  vnuka, který dokončil 
střední školu a našel práci. Prosila 
jsem, aby dostal práci, i když není 
podle jeho představ a  vzdělání. 
Naši přímluvci v nebi se postarají 
o ostatní.

čtenářka Olga

❧ Chtěla bych splnit slib, který 
jsem již dala před rokem, a podě-
kovat Panně Marii a  Pánu Bohu 
za práci pro mého manžela, který 
byl na  úřadu práce a  v  50 letech 
se mu nedařilo žádnou práci na-
jít. Velkou pomoc jsem dostala 
v  době, kdy jsem měla zdravot-
ní problém a  nevěděla jsem, co 
bude dál. Děkuji za  uzdravení 
a práci pro mého manžela.

Renata z Brna

❧ Chtěla bych tímto splnit slib 
daný Panně Marii a  poděkovat 
za  milosti, kterých se naší rodině 
dostává. Za posledních 10 let po-
tkalo naši rodinu tolik neštěstí, 
že bez Boží pomoci by to nešlo 
zvládnout. Máme nesmírné štěstí, 
že naše víra je taková, že všechny 
své problémy svěřujeme do rukou 
Panny Marie. Kdyby lidé věděli, že 
bezpodmínečná důvěra v  Boží 
pomoc nám tolik pomáhá, oč ra-
dostnější by život byl. Podmínka 
tam přece jenom jedna je: Ne-
prosme ve chvílích bolesti jenom 
za sebe, ale hlavně za ty, kteří jsou 
na tom mnohem hůř než my. My-
slím si totiž to, že Bůh na nás sesílá 
zkoušky jen proto, že nás tím chce 
požádat o to, abychom se modlili 
za sebe navzájem.
Děkuji Vám, sv. Judo, sv. Martine, 
sv. Done Bosco, sv. Josefe, sv. Ka-
teřino, sv. Anno, sv. Marie Goretti 
a naši andělé strážní.

rytířka Kateřina

❧ Velice chci poděkovat Pan-
ně Marii, naší nebeské mamince, 
za tak velký dar pro moji vnučku, 
po němž tolik toužila a ty jsi z veli-
kou vděčností její sen splnila. Ne-
mohla mít děti, a tolik si to přála, 
vždyť děti jsou darem od Boha.
Jednou v neděli v podvečer přišla 
ke mně na návštěvu a vypráví mi 
příhodu. Když šla kolem odpad-
kového kontejneru, vidí odlože-
ný obraz Panny Marie s Ježíškem. 
Zalekla se, kdo to mohl udělat. 
„Babičko, co ty na to říkáš? Vrátím 
se tam a vezmu si ho domů, mám 
to udělat?“ Řekla jsem jí bez váhá-
ní, aby to udělala. „Uvidíš, že se ti 
za takový skutek soucitu brzy od-
mění.“ Vzala tedy auto a pro obraz 
zajela. Byl to krásný obraz Mado-
ny s Ježíškem. 
Čas běžel a po nedlouhé době mě 
vnučka sdělila šťastnou novinu, 
kterou si tolik přála, protože čeka-
la na pravou chvíli velkého požeh-
nání a  štěstí. Před půl rokem při-
vedla na svět malou Aničku. Teď je 
šťastná maminka. Jak jen Ti mám 
poděkovat, nebeská Maminko, 
za tak vzácný dar. Nadále ji ochra-
ňuj a pomáhej v jejím životě.

vděčná čtenářka A.

❧ Děkuji Panně Marii za  uzdra-
vení a  prosím pokorně za  mod-
litbu při řešení své nepříjemné 
životní situace.

vděčná čtenářka P.

❧ Někdo mně velice blízký na-
stupoval k důležitému sportovní-
mu utkání a já jsem si vzpomněla 
na jeden známý citát z bible, který 
říká, že mnohdy, když prosíme, 
prosíme špatně. A taky mě napad-
la slova jednoho světce, který říká, 
že svatý smutný je smutný svatý. 
Směřuji k tomu, že si myslíme, že 
Boha musíme prosit, jenom když 
nám jde o  život nebo zdraví či 
jinou tragédii. Myslím, že tak to 
není, a náš Pán chce být účasten 
i našeho všedního života a našich 

obyčejných starostí. Tak jsem před 
důležitým utkáním mého příte-
le prosila sv. Judu, sv. Kateřinu, 
sv.  Augustina a  Dona Boska. Stal 
se zázrak, se kterým málokdo po-
čítal. Slíbila jsem, že hned na dru-
hý den poděkuji dopisem těmto 
svatým patronům. Prosme Pána 
i o obyčejné věci!

Katka

❧ Mnohokrát děkuji sv. Trojici, 
Panně Marii, sv. Anně a všem sva-
tým za  vyslyšení našich proseb 
a za uzdravení naší maminky.
Prosím Pannu Marii a Pána Ježíše 
za dar víry do našich rodin, a aby 
mé děti šly tou správnou cestou.

čtenářka z Vysočiny

❧ Dlouhou dobu u  nás v  kos-
tele chyběla socha sv. Antonína. 
Toho světce mám velmi ráda, 
proto jsem si přála, aby nám ho 
socha připomínala a  vyzývala 
k  modlitbě. Na  tento úmysl jsem 
se také modlila. Nyní jsem ráda, že 
po tolika letech „přišel sv. Antonín 
k nám“. Děkuji Pánu Bohu a svět-
cům sv. Antonínovi a sv. Tadeášovi 
za vyslyšení mých proseb.

čtenářka Anna

❧ Chci poděkovat Panně Marii, 
sv. Judovi Tadeášovi, sv. Antonínu 
a  všem svatým za  uzdravení naší 
maminky.
Také bych chtěla poprosit Panu 
Marii a  všechny svaté za  stálou 
ochranu celé mojí rodiny a za vy-
řešení všech záležitostí.
Díky Bohu a  Panně Marii!

vděčná čtenářka

❧ Chtěla bych poděkovat Pan-
ně Marii za  našeho pana faráře 
Otce Pavla Kuchaře, který oslaví 
17. 6. 2015 výročí 20 let kněžství. 

Za  vše, co jsme skrze Vaši službu 
a obětavost přijali, za Vaši pomoc, 
přátelství a  trpělivost Vám, otče 
Pavle, patří naše upřímné díky.
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ÚMYSLY MODLITEB M. I.

Červenec: Aby zasvěcené osoby, díky všímání 
si potřeb chudých a nejposlednějších, byly 
zřetelným znamením a silným proroctvím pro 
svět.

Srpen: Aby mučednická smrt sv. Maxmiliána 
byla povzbuzením k úplnému odevzdávání se 
Bohu pro všechny, kteří zvolili cestu zasvěceného 
života.

Září: Aby každý křesťan byl citlivý na ochranu 
životního prostředí, v němž žije a které je darem 
Božím.

Do dalších dnů Vaší nelehké služ-
by v  modlitbách vyprošujeme 
pevné zdraví duše i  těla, pomoc 
Vašich patronů, ochranu Panny 
Marie a přízeň Nejvyššího…

rytířka a čtenářka, Opavsko

O MODLITBU 
PROSÍ
❧ Prosím o  modlitbu za  spolu-
vězně, který ukončil výkon trestu 
a odchází na svobodu, aby vytrval 
v  dobrém, aby následoval úzkou 
cestu života a udržel si vztah s Bo-
hem.

Josef, Jiřice

❧ Prosím Matku Boží o dar zdra-
ví pro mého manžela.

Marie z Prahy

❧ Prosím o modlitbu, abych ne-
ztratila práci a za Boží ochranu pro 
sebe a mé přátele.

Natálie

❧ Prosím o modlitbu za mou se-
stru Emilii. Za posilu v její obtížné 
situaci, o milost důvěry. 

rytířka Lenka

❧ Prosím o  modlitbu za  sy-
novce a  jeho manželku, aby je 
Pán obdařil dítětem. Také prosím 

za  vnuka, aby našel dobrého ka-
maráda, který ho povede k Bohu, 
a za pomoc ve škole, ať vše zvlád-
ne. Prosím  za své zdraví a za ce-
lou rodinu.

čtenářka Olga

❧ Moc prosím o  modlitbu 
za naše děti, o  dar pevné víry, 
aby pochopily, že bez napojení 
na Boha a časté přijímání eucha-
ristie život nemá správný smysl 
a směr. Také prosím o modlitbu za 
dar víry pro  jejich budoucí životní 
partnery a  za požehnání pro ce-
lou naši rodinu.

rytířka Ivana

❧ Z  celého srdce prosím 
za  modlitby o  uzdravení ma-
minky a pratety. Mnohokrát dě-
kuji a  vyprošuji Boží požehnání 
a ochranu Panny Marie.

čtenářka Martina

❧ Prosím Pannu Marii, 
Pána Ježíše a všechny sva-
té za  ochranu celé mojí 
rodiny. Za  děti, aby 
neztratily dar víry, 
za dar zdraví pro 
rodiče a  celou 
rodinu.

čtenářka 
Marie

❧ Děkuji Pánu Ježíši a  Panně 
Marii za všechny vyslyšené prosby 
a ochranu. Prosím o další pomoc 
a  ochranu pro celou moji velkou 
rodinu.

čtenářka Marie z Blanska

❧ Prosím o  modlitbu za  dceru 
Marii a její syny. Za pomoc v těžké 
životní situaci.

čtenářka Marie
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 Čína:  Kong Zhenlan je praktikují-
cí katoličkou na severu země. Spolu 
s manželem již dlouhá léta adoptuje 
postižené děti, které rodiče po poro-
du odkládají do  sociálních zařízení. 
Podle čínských zákonů mají rodiče 
na  to právo. Paní Kong jich adopto-
vala a vychovala už více než desítku, 
jeden z jejich adoptovaných synů se 
nyní stal knězem.

Katholisches.info 12. 5. 2015

 Itálie: U  příležitosti Dne matek se 
konal v Římě Pochod pro život, jehož 
se účastnilo rekordních 40 tisíc lidí. 
Účastníky pozdravil ve svém projevu 
při nedělním Anděl Páně také papež 
František.

Katholisches.info 11. 5. 2015

 Polsko: Nově zvolený prezident 
Andrzej Duda, který je praktikujícím 
katolíkem, vykonal bezprostředně 
po  svém zvolení pouť k  Panně Marii 
Čenstochovské na poděkování, a aby 
si vyprosil pomoc při výkonu tohoto 
nelehkého poslání. Duda byl zvolen 
za  stranu Právo a  spravedlnost, která 
má ve svém programu obranu tradič-
ně křesťanských a rodinných hodnot.

pch14.pl 26. 5. 2015  

 Velká Británie: Katolický biskup 
Marc Davies se vyjádřil pro média, 
že civilizace současných západních 
zemí s  jejich potratovou kulturou 
smrti se silně podobá dnes zaniklé 
pohanské civilizaci indiánských Azté-
ků v Mexiku 15. a 16. století. Aztékové 
byli známí svými krvavými drastický-
mi oběťmi dětí pohanským bohům. 
Biskup Davies řekl, že dnešní masové 
vraždy nenarozených jsou s tím srov-
natelné. „Nemůžeme pokládat žádný 
život za horší než náš vlastní...,“ pro-
hlásil dále biskup Davies.            

Fronda 14. 5. 2015

 Irsko: Katolický primas mons. Diar-
mund Martin reagoval na  nedávné 
referendum, v  němž 62 procent 
obyvatelstva se vyslovilo pro lega-
lizaci homosexuálních „manželství“. 
Arcibiskup Martin upozornil, že toto 
může vést k  perzekuci katolického 

duchovenstva, protože v  Irsku cír-
kevní sňatek je platný i před státem 
jako civilní, proto když homosexuální 
páry budou chtít mít svatbu v koste-
le a kněz to přesně podle církevních 
předpisů odmítne, dotyčný homo-
sexuální pár bude mít právo vznést 
proti duchovnímu žalobu.    

pch24.pl 26. 5. 2015

 Francie: Správní soud v  Rennes 
rozhodl, že v  bretaňské obci Phoer-
mel má být odstraněn pomník pa-
peže sv. Jana Pavla II. včetně křížů 
kolem něj. Tím dal za  pravdu tzv. 
Národnímu svazu volnomyšlenkářů, 
kteří toto požadovali s  odvoláním 
na „laický“ charakter Francouzské re-
publiky, s nímž jsou prý náboženské 
symboly „neslučitelné“.

Katholisches.info 4. 5. 2015

 USA: Známý filmový herec černé 
pleti Denzel Washington, dvojná-
sobný držitel Oscara, vyznal u  příle-
žitosti udělení čestného doktorátu 
na  univerzitě v  New Orleans svou 
víru v Boha a v Ježíše Krista. Ve svém 
projevu vzkázal mladým lidem mimo 
jiné: „Postavte v životě Boha na první 
místo! ... Vše, co mám, je Boží milost, 
chápu to jako dar ... Prosím vás, až 
půjdete spát, zasuňte papuče hlubo-
ko pod postel, abyste, až ráno bude-
te vstávat a chtít si je nasadit, museli 
pokleknout. A až budete klečet, po-
děkujte Bohu za dar nového dne...“

Katholisches.info 12. 5. 2015 

 Francie: 44letý katolický konver-
tita Jean François Chémain před 
10 lety rezignoval na  své lukrativní 
zaměstnání v  managementu velké 
firmy a  stal se v  Lyonu na  soukro-
mé střední škole profesorem děje-
pisu. V  rozhovoru pro média řekl, 
že ke  konverzi ho přivedly špatné 
zkušenosti s  tzv. laickým, čili nená-
boženským státem a  vůbec celkově 
s  ideologií tzv. laicismu, odvolávají-
cí se na  dědictví Velké francouzské 
revoluce. Chémain prohlásil, že tzv. 
laický stát není ve skutečnosti nábo-
žensky neutrální, jak o sobě tvrdí, ale 
protináboženský. Boj proti křesťan-
ství se u něj stává „sakrální záležitos-
tí“, něčím posvátným a nedotknutel-
ným. Oslovit nevěřící a  získat je pro 

křesťanství lze pouze tehdy, když 
katolíci odmítnou laický stát a nebu-
dou schizofrenicky hlásat křesťanství 
a  hodnoty laicismu tak, jako by se 
jednalo o jedno a totéž.

Katholisches.info 6. 5. 2015

 USA: Bývalý generál rumunské 
komunistické kontrarozvědky Ion 
Pacepa, který v  80. letech emigro-
val do  USA, řekl v  rozhovoru pro 
Catholic News Agency, že tzv. teo-
logii osvobození v Latinské Americe, 
odsouzenou několikrát vatikánskou 
Kongregací pro nauku víry kvůli 
spojování křesťanství s  marxismem, 
vymyslela sovětská tajná služba KGB. 
Pacepa uvedl, že jejím hlavním tvůr-
cem byl generál KGB Alexander Sa-
charovskij, který sehrál hlavní úlohu 
v tzv. kubánské krizi v 60 letech a při 
podpoře komunistických partyzán-
ských bojůvek v Kolumbii a v Bolívii. 
Tzv. teologie osvobození vycházela 
z představy, že Ježíš byl revolucionář, 
který vedl lid do boje proti „vykořis-
ťovatelským třídám“.

pch24.pl  5. 5. 2015

 Vatikán: Svatý stolec 26. června 
2015 podepsal globální dohodu se 
Státem Palestina. Ta nejen zaručuje 
náboženskou svobodu křesťanů na 
palestinských územích, ale současně 
obsahuje uznání Státu Palestina ze 
strany Svatého stolce.

podle tisk.cirkev.cz 26. 6. 2015

 Česko: Po  dlouhých 65 letech se 
podaří alespoň z malé části napravit 
křivdu spáchanou komunistickým 
režimem v únoru 1950 na nevinném 
číhošťském knězi P. Josefu Toufarovi. 
Díky dlouholetému úsilí jeho rodiny 
a  řady obětavých osobností se po-
dařilo v  listopadu 2014 vyzvednout 
jeho tělesné pozůstatky z ďáblického 
hřbitova; nyní se pomyslně i  reálně 
vrací do  svého kostela.  Návrat P.  Jo-
sefa Toufara do Číhošti je název slav-
nosti, která se uskuteční ve dnech 11. 
a 12. července 2015. Samotné ulože-
ní tělesných ostatků ve zdejším kos-
tele Nanebevzetí Panny Marie v  ne-
děli 12.  července se  má stát  jedním 
z  významných mezníků v  úsilí o  ná-
pravu zločinů komunismu. 

tisk.cirkev.cz, 26. 6. 2015

ZPRÁVY



Rytířů Neposkvrněné a čtenářů časopisu Immaculata

sobota 8. srpna 2015

Pouť na Cvilín

PROGRAM:
11.00 křížová cesta v přírodě

12.00 votivní mše svatá o sv. Maxmiliánu 
Kolbem

13.00 společné občerstvení a přátelské 
setkání

15.00 modlitba Korunky k Božímu 
milosrdenství a požehnání



SlyšteSlyšte
bratři moji, hlas Syna Božího.  Zachovávejte celým 
svým srdcem jeho přikázání  a jeho rady  
plňte s dokonalou myslí.

sv. František z Assisi

Řád minoritů
přijímá nové kandidáty 

ČESKÁ PROVINCIE:

P. Bogdan Sikora
e-mail: provincialat@minorite.cz
Provincialát Řádu minoritů, Minoritská 1, 
602 00 Brno

SLOVENSKÁ PROVINCIE: 

P. Jozef Sukeník
e-mail: povolanie.minoriti@gmail.com
Kláštor minoritov, Nám. sv. Františka 4, 
841 04 Bratislava


