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Nic ať tě nemate, nic ať tě neděsí. Vždyť kdo má
Boha, nic mu neschází. Bůh sám ti dostačí.
sv. Terezie z Avily
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VÁŽENÍ ČTENÁŘI,
MILÍ RYTÍŘI NEPOSKVRNĚNÉ,
jistě jste už slyšeli větu: „Bůh tě miluje a má s tebou svůj plán.“ Je dobré si uvědomit, že Boží plán
v sobě zahrnuje dvě věci. První je, že Bůh připravil
pro nás konečný cíl, kterým je věčný život v plnosti. Za druhé, Bůh pro každého z nás připravil
specifickou cestu, kterou máme k onomu cíli dojít.
V tomto můžeme pozorovat krásu rozmanitosti
lidských příběhů.
Mezi množstvím lidí a jejich životních cest je jedna
skupina mimořádná. Bůh si některé z nás vybírá,
aby mu byli blízko a následovali ho radikálním
způsobem života. Jsou to zasvěcené osoby: kněží,
řeholníci, řeholnice... Povolání k tomuto stavu je
darem a posláním, a to prorockým. Totiž ukazovat na Syna Božího, který je naším konečným
cílem, k němuž všechno směřuje. Zasvěcení bratři
a sestry jsou pro nás a pro celý svět výrazným znamením, že existuje ještě jiná skutečnost, než jen
ta pozemská. Jejich život nás burcuje, abychom
uprostřed starostí všedního dne neztratili ze zřetele to, že naše vlast je v nebi u Otce.

Přesvatá Panno, Matko Boží Maria, Tvoje
stálá a mocná ochrana ať nás provází
nebezpečími života do přístavu spásy.
Zahal svým ochranným pláštěm naše
rány a obnov nás jako za předešlých dní.
Nauč nás žít k větší cti a slávě Boží, ke
chvále Nejsvětější Trojice, abychom mohli
dosáhnout dokonalé lásky v službě Bohu,
církvi a lidem. Amen.

Milí čtenáři, v tomto čísle Vám předkládáme téma
zasvěceného života. Přejeme Vám, abyste se nejen
více dozvěděli o zasvěceném životě, ale také abyste se snažili porozumět, k jaké životní cestě Pán
povolává právě Vás, a měli odvahu na ni vstoupit.
Rád bych Vás také poprosil, abyste připojili modlitbu
za nová povolání podle slov Pána Ježíše: „Žeň je sice
hojná, ale dělníků málo. Proste proto Pána žně, aby
poslal dělníky na svou žeň“ (Lk 10,2).

Za redakci
Modlitba k roku zasvěceného života 2015,
překlad ze slovenštiny (úryvek)

br. Bohdan Heczko OFMConv
provinční asistent pro M. I.

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 Neposkvrněné skrze vlastní odevzdání se do rukou Matky Boží usilují v první řadě o vlastní obrácení a pak obrácení ostatních hříšníků, zvláště těch, kteří odešli od víry, a těch, kteří ještě Ježíše Krista neznají.

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).

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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KATECHEZE PRO M. I.

S MARIÍ ZA PÁNEM
Má něco společného rok zasvěceného života a naše odevzdání se
Panně Marii v Rytířstvu?
text: br. Bohdan Heczko OFMConv
Hovoříme-li o zasvěceném životě, tak
se nám nejspíš v první řadě vybaví
kněží, řeholníci a řádové sestry a je to
tak správně, protože oni chtějí následovat Krista mimořádným způsobem,
chtějí mu zcela patřit a napodobit
jeho život. Zasvěcené osoby skládají
sliby čistoty, chudoby a poslušnosti.
Těmito sliby stvrzují, že chtějí milovat
především Boha, že se chtějí spoléhat
především na Boha a že chtějí poslouchat především Boha.
V Rytířstvu žádné takové sliby neskládáme, ale máme úkon odevzdání se Panně Marii. Svým zasvěcením
ji prosíme, aby nás naučila Boha
milovat, poslouchat a spoléhat se
na něj tak jako ona. Vidíme v ní příklad dokonalého odevzdání se Bohu,
proto k ní přicházíme s důvěrou dítěte a žádáme ji, aby ona, kterou si Ježíš vyvolil za svou Matku a která zná
svého Syna nejlépe, nám pomohla
na naší cestě za ním. Žádáme ji – tu,
která je Neposkvrněná – aby na nás,
kteří často upadáme do poskvrny
hříchu, začala pracovat.
Podívejme se na text našeho úkonu
odevzdáni se Panně Marii. Cílem našeho odevzdání je sám Ježíš. Říkáme:
abych ... tímto způsobem přispěl k co

největšímu rozšíření blaženého království Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.
Těmito slovy říkáme, že nám záleží
na Ježíši, že chceme, aby ho všichni
měli rádi, aby nikdo nepohrdal jeho
darem spásy, ale aby všichni získali
věčný život. V těchto slovech je obsažena jakási obdoba slibu čistoty, kterým chceme patřit především jemu.

Boží a že teď už jde jen o to, aby ta
naše vůle se ztotožnila s vůlí její. Už
asi ani nemusím zdůrazňovat, že zde
nacházíme podobnost se slibem poslušnosti.

Ve slovech: Neposkvrněná ... pokorně
prosím, abys mě celého a úplně přijala
za svou věc a vlastnictví a udělala se
mnou, se všemi schopnostmi mé duše
a mého těla, i s celým mým životem,
smrtí a věčností, cokoliv se Ti zalíbí...
vyznáváme, že všechno, co máme,
jsme dostali od Boha, proto mu to
chceme s vděčností nabídnout ke
službě. Tímto úkonem se chceme
učit spoléhat především na něho,
tak jako to dělala Panna Maria. Zde
můžeme pozorovat podobnost se
slibem chudoby.

Zasvěcené osoby se zavazují svými
sliby ke ctnostem čistoty, chudoby
a poslušnosti pod hříchem. Ve zpytování svědomí zkoumají, zda svůj závazek neporušují, a pokud ano, jsou
povinní vyznat svůj hřích ve svátosti
smíření a usilovat o nápravu. V Rytířstvu naše odevzdání se Matce Boží
nezavazuje pod hříchem. Naše mariánská cesta je nabídkou a výzvou,
abychom se více přiblížili Kristu.
Někomu tento způsob vyhovuje,
jinému nikoliv. Každý si může zvolit
jinou cestu z celého bohatství spiritualit existujících v církvi, protože
společným smyslem všech je: Abychom Boha více milovali, jeho více
poslouchali a na něho více spoléhali.

Dále říkáme: Chceš-li, použij také mne
celého bez jakékoliv výhrady... Vyjadřujeme takto, že své Matce chceme být poslušni, tak jako ona byla
poslušna Bohu a dokonale naplnila
jeho vůli. Svatý Maxmilián říkal, že
Maria je dokonale poslušná Bohu,
že její vůle se plně ztotožnila s vůlí

Milí rytíři a rytířky Panny Marie Neposkvrněné, přeji vám, abyste se pod vedením naší Paní stále více přibližovali
k Bohu, byli jeho milovanými dětmi
a před lidmi vyzařovali radost a vděčnost za vše, čím jste byli obdarovaní.
Naši zasvěcení bratři a sestry ať jsou
naší stálou motivací a vzorem.

Úkon odevzdání se Panně Marii podle sv. Maxmiliána Kolbeho
Neposkvrněná, Královno nebe a země, Útočiště hříšníků a naše nejlaskavější Matko. Tobě svěřil Bůh celý
řád milosrdenství. Já ... nehodný hříšník, padám k Tvým nohám a pokorně prosím, abys mě celého a úplně
přijala za svou věc a vlastnictví a udělala se mnou, se všemi schopnostmi mé duše a mého těla, i s celým
mým životem, smrtí a věčností, cokoliv se Ti zalíbí.
Chceš-li, použij také mne celého bez jakékoliv výhrady k uskutečnění toho, co bylo o Tobě řečeno: „Ona potře tvou hlavu“ a též: „Ty sama jsi na celém světě vyhladila všechny bludy“, abych se stal v Tvých neposkvrněných a nejlaskavějších rukou užitečným nástrojem k probuzení a největšímu vzrůstu Tvé slávy v tolika
zbloudilých a lhostejných duších, a tímto způsobem přispěl k co největšímu rozšíření blaženého království
Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Neboť kam Ty vejdeš, tam vyprosíš milost obrácení a posvěcení. Vždyť Tvýma
rukama stékají na nás všechny milosti z nejsladšího Srdce Ježíšova.
Dovol mi, abych Tě chválil, přesvatá Panno. Dej mi moc zvítězit nad Tvými nepřáteli.
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LETEM M. I. SVĚTEM
čili rytíři v akci
text: Jitka Navrátilová | koordinátorka M. I.
1

Foto: Dominik Novak | Člověk a víra
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Počátkem července míří každoročně naše kroky na Velehrad, abychom
se duchovně sjednotili s poselstvím svatého Cyrila a Metoděje a zároveň
mohli být nablízku poutníkům, kteří putují na toto staroslavné poutní
místo, z nichž jsou mnozí našimi čtenáři a rytíři Neposkvrněné Panny
Marie. Bylo velmi milé, když se mnozí z vás za námi zastavili, abychom
alespoň na chvíli mohli pobýt spolu. Náš bílý stan se tak stal nejenom
místem, ze kterého bylo možné si odnést náš časopis či nějakou knihu,
ale především místem setkání srdcí, která spojuje touha po Bohu. Tato
vzájemná setkání přinesla povzbuzení, že přestože si k Bohu musí prošlapat svoji cestičku každý sám a ne vždy se nám jde lehce, jsme duchovně spojeni skrze Neposkvrněnou Pannu Marii, která nás vede k Bohu.
Děkujeme každému z vás a v modlitbě vás svěřujeme do Boží náruče
a doufáme, že dá-li Bůh, příští rok se zase setkáme.

2

Foto: OK2FI Ingr | Člověk a víra

NÁRODNÍ POUŤ NA VELEHRADĚ (4.–5. 7. 2015, obr. 1, 2)

POUŤ RYTÍŘŮ NEPOSKVRNĚNÉ A ČTENÁŘŮ
ČASOPISU IMMACULATA NA CVILÍNĚ (8. 8. 2015, obr. 3, 4)

4

POUŤ U MATKY BOŽÍ V KLOKOTECH (14.–16. 8. 2015, obr. 5, 6)

Již druhým rokem jsme se vypravili za poutníky k Panně Marii Klokotské. Toto místo má neopakovatelnou atmosféru, jež zve své návštěvníky
a poutníky k tomu, aby se zastavili a načerpali síly na tomto mariánském
místě, které je v péči bratří oblátů. Díky přijetí otce Jiřího Můčky OMI
a ostatních angažovaných farníků, kteří se zasloužili, aby při poutní slavnosti Nanebevzetí Panny Marie vše šlapalo, jak má být, jsme se celou
sobotu a neděli mohli věnovat těm, jež navštívili náš stánek. Měli jsme
tak možnost hovořit s mnohými poutníky a sdílet jejich bolesti a radosti
na duchovní cestě. Rádi jsme se také setkali s rytíři a rytířkami, kteří jsou
ze zdejšího kraje a kteří nemají jinak dost příležitostí zapojit se do našich
akcí organizovaných na Moravě. Touto cestou zdravíme všechny členy
M. I. z Čech a chceme vás ujistit, že vás zahrnujeme do našich modliteb
a hledáme možnosti, jak se s vámi setkat.

5
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Foto: Robert Krekule © 2015 krekule.cz

3

Foto 3, 4, 6: redakce

Před svátkem svatého Maxmiliána jsou každoročně zváni rytíři Neposkvrněné Panny Marie a čtenáři časopisu na poutní místo na Cvilín u Krnova
k Panně Marii Sedmibolestné. Na přímluvu sv. Maxmiliána jsme si vyprošovali požehnání do našich životů a prosili jsme o sílu a odvahu naplňovat
naše zasvěcení se Matce Boží. Po křížové cestě, která se letos kvůli neúnosnému horku konala v chládku poutního kostela, byla mše svatá celebrovaná otcem Bogdanem Sikorou, provinciálem minoritského řádu v ČR.
Ten velmi naléhavě hovořil o nebezpečích dnešního světa, zvláště pak
těch, která útočí na rodinu. Jeho kázání vyústilo v povzbuzení, abychom
se nebáli být svědky Božích pravd navzdory tomu, že okolní svět zapomíná na Boží přikázání. Poutní slavnost byla zakončena Korunkou k Božímu
Milosrdenství a adorací, při které jsme se chtěli více přiblížit k Pánu Ježíši.
Proto každý, kdo chtěl, přistoupil blíže k Nejsvětější svátosti a nahlas vyslovil své odevzdání se Jemu. Byla to chvíle, kdy jsme si mohli více uvědomit,
že středobodem našeho života je Kristus a že bez důvěrného vztahu s ním
bychom snadno mohli ztratit orientaci v našem životě.

5
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Foto: L‘Osservatore Romano | news.va

TÉMA: POVOLÁNÍ K ZASVĚCENÉMU ŽIVOTU

K ČEMU JE ZASVĚCENÝ ŽIVOT?
Zasvěcenému životu je svěřen úkol ukazovat na Syna Božího, který se
stal člověkem a je eschatologickým cílem, k němuž všechno směřuje.
text: S. Marta Lucie Cincialová SMFO
Tuto otázku si možná položil už nejeden z nás. A dokonce se takto ptá i papež Jan Pavel II. na konci své
adhortace Vita consecrata.1 A dále otázku rozvíjí: „Proč je třeba vybírat si tento způsob života, když existuje
tolik výzev v oblasti charity a evangelizace, na které je možno odpovídat, aniž by člověk přijímal zvláštní závazky zasvěceného života?“2 Úmyslně přemítá podobně jako mnozí lidé dnes, jestli to není „škoda“, jestli by
se nedalo lidských sil využít jinak, lépe, efektivněji. A zde nachází odpověď: hodnotu věcí a lidí nelze posuzovat jen podle jejich momentální funkce. Připomíná známý evangelijní příběh o pomazání Páně v Betánii,
kdy Marie „vzala libru drahocenného oleje z pravého nardu, pomazala Ježíšovi nohy a utřela mu je svými
vlasy. Dům se naplnil vůní toho oleje“ (Jan 12,3). Jidášovi, který poukázal na potřeby chudých a stěžoval si
na takové plýtvání, však Ježíš řekl: „Nech ji!“ (Jan 12,7). V následujícím textu se zaměříme alespoň na některé podstatné či zajímavé aspekty zasvěceného života, přičemž inspirací nám bude výše zmíněná adhortace.

ZASVĚCENÝ ŽIVOT
JAKO CESTA KE KRÁSE

Bezesporu zajímavé je, že papež
ve své úvaze o zasvěceném životě
snad až překvapivě zdůrazňuje,
že tento stav zvláště poukazuje
na povolání křesťana ke kráse. Papež klade na srdce nám, zasvěceným osobám, že jsme povolány „zrcadlit Boží krásu“3, „zprostředkovat
laskavost i lidství našeho Spasitele

6

Ježíše Krista“ (srov Tit. 3,4)4 a „povzbuzovat muže i ženy naší doby,
aby pozvedali svůj zrak vzhůru“.5
Zasvěcený život je totiž „dar, který
dává Bůh proto, aby všichni uviděli, ‚co jediné je třeba‘ “ (Lk 10,42).
Papež představuje zasvěcený život
především jako krásný život, v podobném významu, jak chápe svatost křesťanský Východ, kde krása

života je synonymem pro svatost.
Ano, naším povoláním je stávat
se krásnými. Rumunsky se mnich
řekne kalugaro. Je to slovo, v němž
slyšíme řecké kalós (krásný/dobrý)
a také gerón (stařec). Mnich je tedy
krásný pro léta, která strávil se svým
Bohem, pro život, který prožil v Duchu, pro svoji pokračující podobnost s Kristem. A v tomto smyslu
se vyslovuje i papež: „S pronikavou

4|2015|č.140

intuicí nazvali církevní otcové tuto
duchovní cestu filokalia, neboli
láska k Boží kráse, která je vyzařováním Boží dobroty. Kdo je pozvolna veden působením Ducha
Svatého k plnému připodobnění
s Kristem, nosí v sobě paprsek nedostupného světla a na svém pozemském putování dochází až k nevyčerpatelnému Zdroji světla. Tímto
způsobem se zasvěcený život stává
jedinečně hlubokým znamením
církve snoubenky, vedené Duchem k tomu, aby v sobě objevovala rysy svého Snoubence a stála
před ním jako ‚slavná, bez poskvrny,
vrásky nebo něčeho takového, aby
byla svatá a bez vady‘ (Ef 5,27).“6
Evangelijním textem, který adhortaci provází, je popis proměnění
Páně na hoře Tábor. Papež soudí,
že „je velmi prospěšné pohlédnout na zářící Kristovu tvář v tajemství jeho proměnění“7, protože „na tváři Ježíše (srov. Mk 10,21),
který je ‚obrazem neviditelného
Boha‘ (Kol 1,15), je patrný odlesk
Otcovy slávy (srov. Žid 1,3), jeho
úžasné a nekonečné lásky, která
sahá až ke kořenům samotného
bytí. Člověk, který se jím nechá
uchvátit, nemůže jednat jinak, než
opustit všechno a následovat ho“
(srov. Mk 1,16-20; 2,14; 10,21.28).
Papež popisuje tu zkušenost, kterou máme asi všichni, kdo jsme
na sobě ucítili Ježíšův pohled,
kterým nás zve: totiž – a teď bychom mohli zopakovat se sv. Pavlem – „Všechno považuji za škodu
ve srovnání s oním nesmírně cenným poznáním Krista Ježíše...“ (Flp
3,8). A dále: „Touto září jsou zasaženi všichni jeho synové a dcery, kteří
jsou všichni stejně povolaní k následování Krista… Přece však nepochybně světlo vycházející z vtěleného Slova zakoušejí jedinečným
způsobem lidé povolaní k životu
zasvěcenému… Skutečně ten, kdo
přijal dar tohoto společenství lásky
s Kristem, je jakoby uchvácen jeho
září: On je totiž ‚nejkrásnější z lidských synů‘(Ž 45/44, 3), je Nesrovnatelný.“8

S tím obdarováním je však pochopitelně spojen i úkol, který lze nazvat
prorockým: „Zasvěcenému životu
je svěřen úkol ukazovat na Syna
Božího, který se stal člověkem a je
eschatologickým cílem, k němuž
všechno směřuje.“ Neboť Kristus
je pro nás „září, před kterou bledne každé jiné světlo, nekonečnou
krásou, která jediná může zcela
uspokojit touhu lidského srdce.“9
A papež pokračuje: „První povinností zasvěceného života je zviditelňování obdivuhodných věcí,
které v křehké přirozenosti povolaných lidí koná Bůh. Zasvěcený život se tak stává jednou z těch stop,
které zanechává Trojice v dějinách,
aby lidé mohli poznávat úchvatnou
sílu Boží krásy a touhu po ní.“10
Dovolím si v této souvislosti zmínku
o Matce Boží, o níž papež říká: „Maria je ta, která – bez prvotního hříchu počatá – v sobě nejdokonaleji
zrcadlí Boží krásu. ‚Celá krásná‘– to
je jméno, jíž ji nazývá církev. Maria je
skvělý příklad dokonalého zasvěcení, je příkladem přijetí milosti. V ní,
ve ‚stánku Ducha Svatého‘‚ tak září
veškerá krása nového stvoření.“11

Když si Bůh
některého člověka
zasvěcuje, dává
mu zvláštní milost
k uskutečňování
jeho láskyplných
záměrů smíření
a vykoupení
lidského pokolení.
EVANGELNÍ RADY JAKO
ODLESK TROJICE

Papež ve své adhortaci zdůrazňuje
hned v úvodu, že zasvěcený život
je dar Boha Otce církvi. Podobně
lze chápat i evangelijní rady, které
jsou „především darem nejsvětější
Trojice“12 a tvoří základní charakteristiku tohoto životního stavu.
Můžeme na ně nahlížet z mnoha

úhlů, ale důležité je, že mají základ
ve vnitrobožských vztazích. Tuto
reflexi nabízí opět papež: „Čistota
celibátu a panenství, která je znamením sebedarování Bohu s nerozděleným srdcem (srov. 1Kor
7,32-34), je odleskem nekonečné
lásky, kterou se v hloubi trinitárního tajemství spojují tři božské osoby; tuto lásku dosvědčilo vtělené
Slovo až po obětování vlastního života; to je láska, která ‚je nám vylita
do srdcí skrze Ducha svatého‘ (Řím
5,5) a vybízí k odpovědi v plnosti
lásky vůči Bohu a bratřím.“13 Je to
vlastně prosté: jde o jasnou volbu
výlučné lásky k Jedinému, o nic
jiného. A původ toho vztahu je
v Trojici. Takto se milují osoby Trojice. Takto výlučně, výhradně, plně.
A my jsme pozváni milovat stejně,
totálně: Jedině Bůh! Je ohromné, že takovou touhu vůbec Bůh
vkládá do lidského srdce, že nám
účast na tom tajemství Boží niternosti, intimity, intenzity trojičního
vztahu nabízí. A současně daruje
i schopnost takto milovat, když
nám dává svého Ducha...
Další evangelijní radou je chudoba. O ní se v našem textu praví:
„Chudoba vyznává, že Bůh je jediným opravdovým pokladem člověka. Po příkladu Krista, který ‚ačkoli
bohatý, stal se pro nás chudým‘
(2Kor 8,9), se tato reálná chudoba
stává prohlášením naprostého sebedarování, které vzájemně mezi
sebou uskutečňují tři Božské osoby. Je to dar, který se vylévá ve stvoření a plně se projevuje ve vtělení
Slova a v jeho vykupitelské smrti.“14
Příkladem je tedy Kristus a jeho
„snížení se“, jak to popisuje sv. Pavel ve 2. kapitole listu Filipanům.
A my jsme natolik bohatí tím, co
dostáváme od Pána, že můžeme
volat spolu s Terezií z Avily: Dios
solo basta! Bůh sám stačí! Nepotřebujeme toho mnoho, je-li On sám
se vší svou mocí naším pokladem.
A počátek, vzor, je opět Trojice:
vztahy v Trojici jsou sebedarováním jedné osoby druhé. Chudoba
je touto vydaností vedenou láskou,
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kdy nejde o mě, ale o to, abys měl
ty, abys byl šťastný ty...
Poslední je poslušnost. Tady je
opět hlavní inspirací Ježíš Kristus
poslušný Otce. A papež zdůrazňuje, že synovská poslušnost se náramně liší od poslušnosti otroka.
Takto se navzájem opět respektují
tři osoby v Trojici navzájem. Základem je úcta, shoda, jednota, které
jsou opět jen jinými slovy pro lásku. Je třeba důvěry a zodpovědnosti. Text říká, že poslušnost „odkrývá osvobozující krásu synovské
a nikoli otrocké služby“. To je třeba
zdůraznit. Zase je v základu láska
a vztah milujících se osob. Poslouchat, podřídit se – když je to z lásky, tak to není těžké...
Znamená to tedy, že „evangelní
rady, jimiž Kristus některé lidi vyzývá, aby s ním sdíleli jeho život
v čistotě, chudobě a poslušnosti,
vyžadují od těch, kdo je přijmou,
výslovnou touhu celkově se mu
připodobnit“.15 Když On vyzývá
k jejich prožívání, nedělá nic jiného, než že se „dělí o svou zkušenost
panice chudého a poslušného“.16
Shrneme-li, je náš slib zachovávat
evangelní rady jen odpovědí lásky
na láskyplnou výzvu. Ale láska roste, vyvíjí se a tak je slib aktuální stále novým způsobem, v míře, v jaké
lépe uskutečňuje lásku. Slib v sobě
zahrnuje tři oblasti: majetek, tělo
a ducha. Ten kdo slibuje žít podle
rad, říká tím: „nikdo jiný než ty“
(panenství), „nic jiného než tebe“
(chudoba), „ne má, ale tvá vůle“
(poslušnost).
Když o evangelijních radách uvažujeme, nesmíme vyvolávat dojem, že
jsou vyhrazeny jen pro zasvěcené
osoby. Koncil o nich mluví v souvislosti se všeobecným povoláním
ke svatosti17 ještě před kapitolou
věnovanou řeholníkům. Je zřejmé,
že ne všichni jsou povoláni k radikální praxi rad, avšak všichni jsou
povoláni a vázáni prožívat jejich ducha, tedy zachovávat je v souvislosti
s vlastním, specifickým povoláním
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a podle jeho požadavků. Jedná se
přece o evangelium a to je určeno
všem! Všichni se mají stát Kristem,
a mají ho tedy radikálně následovat. Avšak v čem je radikalismus
ve své podstatě? V tom, že ho bezmezně milujeme. A to až natolik, že
mu dáváme a pro něj ztrácíme celý
svůj život, když to bude chtít. To
neznamená, že lze milovat a nenásledovat; láska není abstrakcí: vtěluje se v následování. Nicméně je
to Ježíš sám, kdo ukazuje konkrétní cestu a způsob, jakým po ní jít.
Ježíš sám vyžaduje od některých
lidí okamžitá a radikální zřeknutí,
např. Levimu v celnici říká: „Pojď
za mnou!“ (Lk 5,28) a dovídáme
se, že Levi opravdu zanechal všeho a šel za ním. Ode všech to ale
nepožaduje, vždyť Zacheus se rozhodl dát polovinu a stačilo to (Lk
19,1-10). Některým Ježíš nabízí, aby
s ním úplně sdíleli svůj život, a Petr
mu to připomíná: „My jsme opustili všechno a šli jsme za tebou“ (Mk
10,28nn). Jiné ale k tomuto způsobu života nezve, jak víme z příběhu
o uzdraveném posedlém v gerazenském kraji, který ho prosil, aby
u něho směl zůstat. Ježíš mu to však
nedovolil, ale řekl mu: „Jdi domů,
ke své rodině a vypravuj jim, jak veliké dobrodiní ti Pán prokázal a jak
se nad tebou smiloval“ (Mk 5,19).

ZVLÁŠTNÍ
NÁSLEDOVÁNÍ

Zvláštní následování, k němuž jsou
někteří pozváni, spočívá v „napodobování“ a v „pokračování“ v dějinách „toho způsobu života, který
přijal Boží Syn, když přišel na svět,

Ten kdo slibuje žít
podle rad, říká tím:
„nikdo jiný než ty“
(panenství),
„nic jiného než tebe“
(chudoba),
„ne má, ale tvá vůle“
(poslušnost).

aby uskutečnil Otcovu vůli, a který doporučil učedníkům, kteří ho
následovali“.18 Takový „způsob“ byl
pak v podstatě převzat v radikalizaci chudoby, čistoty a poslušnosti, právě proto, že Ježíš, na rozdíl
od ostatních lidí, nikdy nepomýšlel
na to, že si zajistí vlastní majetek,
vlastní rodinu, vlastní životní plán,
ale byl vždy v postoji naprosté
disponovanosti vůči Otcově vůli.
Jde o christologický, či dokonce
christoformní rozměr zasvěceného
života, neboť v základu je touha
i pozvání se Kristu co nejvíce připodobnit, být co nejvíce jako on,
mít jeho smýšlení, a dokonce žít
jako on, převzít, následovat jeho
způsob života, jeho styl. Papež
volí tyto formulace, když hovoří
o vztahu zasvěcené osoby a Krista:
„následovat Ježíše Krista více zblízka“19, vyžaduje se výslovná touha
se mu „plně odevzdat“, žít v jeho
těsné blízkosti, jít za ním, kamkoli půjde20. Zasvěcené osoby mají
„být lidmi podle Kristova vzoru“,
„pokračováním jedinečné přítomnosti zmrtvýchvstalého Pána v dějinách“21. O zasvěceném životě se
hovoří jako o „živoucí připomínce
Kristova způsobu života“, zasvěcené osoby se mají stát „opravdovým
znamením Krista mezi lidmi“22, dokonce jakýmsi „pokračováním jeho
lidské existence“.23 Jedná se tedy
o život soustředěný na Krista způsobem totálním, absolutním. On se
stává skutečně vším našeho života.
Život zasvěcené osoby je tak stálou
adorací – v eucharistii, v jeho slově,
v církvi a jejich svátostech, v komunitě, v potřebných bližních. Jak říká
sv. Augustin: „Nezapomeňte, že
jste zvláštním způsobem povoláni
říct, že nejen jste Kristovi, ale že
jste se ‚stali Kristem‘.“24

ÚKOL A POSLÁNÍ

Řekli jsme, že v zasvěceném životě jde o povolání zvláštní, které
předpokládá zvláštní dar a které
má také zvláštní poslání. Je třeba
zdůraznit, že dary jsou dávány se
zřetelem na službu a že ten, kdo
je přijímá, je právě ten, kdo má více

Foto: L‘Osservatore Romano | news.va
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sloužit, jak připomíná církev: „Když
si Bůh některého člověka zasvěcuje,
dává mu zvláštní milost k uskutečňování jeho láskyplných záměrů
smíření a vykoupení lidského pokolení. On si toho člověka nejen vyvolí, oddělí – vyhradí pro sebe a zasvětí, ale přibírá si ho také k svému
božskému dílu. Zasvěcení přináší
s sebou nevyhnutelně i poslání.“25
Zasvěcené osoby žijící v bratrském
nebo sesterském společenství, tedy
řeholníci, pracují na Božím díle společně a plní poslání, tedy úkol, který
jim svěřila církev podle charismatu
zakladatele. Existuje mnoho forem,
mnoho podob, jimiž se toto poslání
naplňuje, vždy se však jedná o život
služby bližním, jež je přirozeným
důsledkem láskyplného vztahu
s Bohem.

1

2
3

JAN PAVEL II., Vita consecrata. Posynodální apoštolská
adhortace O zasvěceném
životě a jeho poslání ve světě
(ze dne 25. 3. 1996). Praha:
Zvon 1966, čl. 104, s. 128.
(dále jen VC)
VC 104.
VC 111.

VC 111.
VC 109.
6
VC 19.
7
VC 14.
8
VC 15.
9
VC 16.
10
VC 20.
11
VC 28.
12
VC 20.

CO BY SE STALO SE
SVĚTEM, KDYBY V NĚM
NEBYLI ŘEHOLNÍCI?

Opět se jedná o otázku, kterou pokládá Jan Pavel II. ve své adhortaci
Vita consecrata. A odpovídá slovy
jednoho ze svých předchůdců:
„Kdybychom odstranili toto zřetelně
viditelné znamení, vzniklo by nebezpečí, že láska, kterou je sama církev
oživována a občerstvována, zeslábne (...), že sůl víry zmizí ze světa (...).“
Církev se nemůže vzdát zasvěceného života, protože je výmluvným
projevem jejího snoubeneckého
charakteru. Papež zdůrazňuje, že „je
především třeba lidí, kteří by ukazovali otcovskou tvář Boha i mateřskou tvář církve, kteří dávají k dispozici vlastní život pro to, aby ostatní
měli život a naději. Církev potřebuje

VC 21.
VC 21.
15
VC 18.
16
VC 18c.
17
Lumen gentium. Věroučná
konstituce o církvi In:
Dokumenty II. vatikánského
koncilu, Praha, Zvon 1995,
dále jen LG. Srov. LG 42.

zasvěcené osoby, které dříve, než se
zavážou ke službě na tom či onom
šlechetném úkolu, nechají se proměnit Boží milostí a vnitřně se zcela
ztotožní s evangeliem.“26
A tak se na závěr našich úvah
spojme s papežem i v závěrečné
modlitbě, kdy se obrací s prosbou
na Pannu Marii: „Ty, která jsi plnila
vůli Otce, horlivá v poslušnosti,
statečná v chudobě, ochotná k přijetí ve svém plodném panenství,
vypros od svého božského Syna,
aby ti, kdo přijali dar následovat
ho v zasvěceném životě, uměli mu
vydávat svědectví svým proměněným životem, když v radosti spolu
s ostatními bratry a sestrami kráčejí do nebeské vlasti a do světla,
které nikdy nepomine.“

LG 44c; VC 22c.
VC 18.
20
VC 18.
21
VC 19.
22
VC 24.
23
VC 76.
24
VC 109.
25
KONGREGACE PRO
ŘEHOLNÍKY A SEKULÁRNÍ
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INSTITUTY (CRIS). „Podstatné
prvky učení církve o řeholním
životě se zřetelem na instituty
apoštolsky činné“ (Elementi
essenziali, 31. 5. 1983, dále
jen EE, zde EE 23).
26
VC 105.
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TÉMA: POVOLÁNÍ K ZASVĚCENÉMU ŽIVOTU

Foto: L‘Osservatore Romano | news.va
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BOHU ZASVĚCENÍ LIDÉ
Zasvěcení se, to je vztah člověka a Boha, je to láska: vědomá a hluboká,
taková, pro kterou člověk dokáže obětovat vše, celý svůj život.
text: P. Jacek M. Pędziwiatr, ThLic. | překlad Libor Rösner
Noční obloha je mapa církve: hvězdy
představují obyčejné věřící, měsíc
pak ty, kdo se obětovali Bohu skrze
sliby čistoty, chudoby a poslušnosti –
zasvěcené osoby, kterým se také říká
osoby konsekrované.
Pokřtění lidé žijí svými všedními problémy, v jejichž záplavě si často jen
horko těžko najdou byť jen kratičkou
chvilku k tomu, aby stanuli před Kristem a nabyli jeho záře. Zasvěcené
osoby celý svůj život naplnily prodléváním u něj, proto je záře jejich víry
mnohem pronikavější a předčí běžnou zbožnost, stejně jako měsíc ční
svou září nad hvězdami. Toto přirovnání není nějakým mým výmyslem.
Řekl to Pán Ježíš sv. Faustyně Kowalské, polské řeholnici, kterou si vyvolil
za Apoštolku Božího Milosrdenství.

ODEVZDÁNÍ SE,
ČI ZASVĚCENÍ?

Pán Ježíš hovořil o záři osob žijících
v řeholních společenstvích. Latinské
slovo „konsekrace“, tedy zasvěcení
k Božímu výlučnému vlastnictví, se
ještě počátkem 20. století vztahovalo
spíše k věcem než k lidem. Hovořilo
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se o konsekraci hostie při mši sv.,
eventuálně o konsekraci kostela či oltáře. Konsekrace označovala proměnu z hlediska zbožnosti: z obyčejného chleba a vína se stalo Tělo a Krev
Páně, popř. z budovy postavené z kamene, cihel či dřeva se stala svatyně
čili dům Boží. Až někdy během II. vatikánského koncilu někoho napadlo:
no pozor – bavíme se o obětování
Bohu předmětů a budov, ale v první
řadě se přece Stvořiteli obětují lidé,
takže především lidé jsou „konsekrovaní“. Termín „konsekrace“ během
následných dekád v církvi zdomácněl, přičemž mu udělaly místo pojmy
jako „odevzdání se“, „svěření se“ anebo „obětování se“. Nejlépe je to vidět
u samotného Rytířstva Neposkvrněné, kde se na mezinárodní úrovni již
řadu let neužívá termínu odevzdání
se, tedy toho, který použil sv. Maxmilián Kolbe, nýbrž právě termínu
konsekrace.

POVOLÁNÍ – POČÁTEK
ZASVĚCENÍ

Jeden mladík procházel parkem,
když tu si všiml krásné dívky sedící
na lavičce. Zpomalil, aby se před ní

následně zastavil a vypnul přitom
hruď. Potom si k ní sedl, podíval se jí
do očí a zeptal se jí:
„Věříte v lásku na první pohled?“
„No, abych pravdu řekla, nevím,“ odpověděla.
„Ok,“ řekl on a zvedl se,„v tom případě
vám dám šanci a přijdu ještě jednou.“
Zasvěcení – to je vztah člověka
a Boha, zasvěcení – to je láska: vědomá, hluboká, taková, pro kterou
člověk dokáže obětovat vše, celý svůj
život. Iniciuje ji Pán. Člověk žije jako
ona dívka v parku svým vlastním životem a Pán přichází, usedá k němu
a táže se: „Věříš na lásku?“ Toto je ono
povolání k zasvěcenému životu.
Písmo svaté je velkou knihou povolání. Prakticky každé z jejích postav se
Pán Bůh dotazuje na lásku: Adama
a Evy, Noema, Abraháma, Mojžíše,
posléze proroků a králů. A vzpomínáte na Píseň písní, na tuto poemu, která je poněkud skrytá uprostřed Bible
a která pojednává o lásce Snoubence a Snoubenky čili obrazně o lásce
Boha k celému Vyvolenému národu?
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Evangelia začínají povoláním Jana
Křtitele. Ještě před jeho narozením
hovoří Pán ústy andělů, jak velkým
a důležitým člověkem v Božích plánech bude. Svým způsobem uvozuje
zasvěcení Panny Marie, jež probíhá
v rámci Zvěstování. Archanděl Gabriel k ní přichází stejně jako onen mladík k té dívce v parku a ptá se jí, zda
věří na lásku na první pohled. Takováto láska s sebou nese stoprocentní
riziko, je jednou velkou neznámou
a vyžaduje vpravdě až nepochopitelnou důvěru, jakou někdo jiný
může považovat za naivitu. Copak
to v případě Mariině nebylo zrovna
tak? Přichází archanděl a říká: Počneš a porodíš Syna, nevadí, že muže
nepoznáváš, Duch Svatý na tebe sestoupí a moc Nejvyššího tě zastíní…
A ona odpovídá: ať se mi stane podle
tvého slova… Zasvěcení se, toť láska na první pohled, toť jít za hlasem
Božím „naslepo“, bez obav, otázek,
vypočítavosti či strachu.

KDO JE ZASVĚCENÝ?

Odjakživa se zasvěcené osoby v davu
vyjímaly vzhledem a zvyky. Jan Křtitel se živil medem lesních včel a kobylkami, nestříhal se, neholil a nosil
oděv z velbloudí srsti – poměrně dost
nepohodlný, neměl-li pod ním košili,
muselo ho to pořádně „hryzat“. Co
se Panny Marie v tomto směru týče,
Evangelia mlčí, nicméně v souvislosti s apoštoly čteme Ježíšovy výzvy,
aby si nebrali dvoje šaty ani měšec.
Po staletí odlišoval zasvěcené osoby
jejich oděv: hábit neboli jednoduchý
oděv, s kápí u mužů a závojem u žen
na zakrytí hlavy. Nikdy v životě jsem
neviděl fotku sv. Maxmiliána v košili
a kalhotách. Dokonce i ve chvílích,
když hraje šachy s novici nebo se projíždí na kole, vždy má na sobě hábit.
Tato pěkná praxe však neprozrazuje celou pravdu o zasvěcení, jež
se v běžné praxi neomezuje toliko
na osoby oděné v sutanách či hábitech. Kdo tedy je zasvěcený? Jak lze
takového člověka poznat? Po mé odpovědi patrně zavládne všeobecný
údiv, protože zasvěcený či konsekrovaný je každý z nás.

„A to jako jak? Odkdy?“ zeptá se někdo. Vše se začalo při křtu a dozrálo
při biřmování. Ano, všichni jsme zasvěcení.
V rámci svých povinností jsem se
nesčetněkrát účastnil konsekrace
či, jak se dnes říká, posvěcení kostela. Mše sv. s tímto obřadem začíná při zhasnutých světlech pokropením zdí svěcenou vodou. Poté
biskup vylévá vonný olej na oltář
a ze všech sil jej dlaní vtírá do jeho
kamenné desky. Tím samým olejem, ale už ne tak důkladně, pak
nakreslí na stěny chrámu čtyři kříže. Nato okouří kadidlem vnitřní
prostory a nakonec se přináší svíce
a rozžíhá se světlo.

Zasvěcení se, toť láska
na první pohled, toť
jít za hlasem Božím
„naslepo“, bez obav,
otázek, vypočítavosti
či strachu.
Obřad křtu vypadá podobně – hlavička dítěte se polévá svěcenou vodou, poté se mu na čele dělá křížek
palcem namočeným v posvěceném
oleji a nakonec se kmotrům podává zažehnutá svíce. Při biřmování
se opakuje pomazání olejem. Tímto
způsobem Pán pomazal proroky
a krále. Tím nejdůležitějším zasvěceným člověkem byl pak Mesiáš, Kristus, což znamená „Pomazaný“. A my
všichni jsme zasvěcení – pomazaní
– spolu s Ním.

RŮZNÉ FORMY
ZASVĚCENÍ

Jsme-li skrze křest a biřmování
všichni Bohu zasvěcení, k čemu
nám je potom ještě nějaké speciální zasvěcování se, např. v řádu? Tak
tedy – je to nahlas vyslovená touha zářit ještě jasněji, a to ne pouze mihotavým, jakkoli viditelným
světlem hvězdy, leč pronikavým
světlem měsíce. V dějinách křesťanství byly tyto touhy realizovány

různými způsoby, přičemž nešlo
výhradně jen o život v řádu. Dnes
tyto poněkud zapomenuté formy
zasvěcení znovu ožívají. Nejprve
v institutech zasvěceného života.
Ty sdružují lidi žijící běžným životem, pracující ve školách, nemocnicích či továrnách, skládající sliby
čistoty, chudoby a poslušnosti.
Tito nenosí hábity, chodí v civilních šatech, přesto však svým životem a naprostým odevzdáním
se, obětováním se Kristu vydávají
opravdovou záři. Někteří z nich žijí
v komunitách, někteří samostatně.
Ti druzí jmenovaní se scházejí jen
na společné modlitby a formaci,
obyčejně jedenkrát za několik týdnů. Ale stejně tak pozorujeme
návrat k dávné tradici církve, kdy
byly zasvěcovány panny a vdovy,
tedy ženy, které již pochovaly své
muže, vychovaly děti a nyní, stejně
jako prorokyně Anna, chtějí obětovat svůj život Ježíši Kristu. I ony
žijí svým životem, ve svých domovech, uprostřed svých povinností,
nicméně tím, že se řídí evangelními radami, svítí druhým na jejich
cestě k Bohu, aby nezbloudili.
Zmiňuji toto vše v souvislosti s blížícím se zakončením Roku zasvěceného života. Když jeho zahájení papež
František oznámil, domníval jsem se,
že se tak naskýtá příležitost připomenout církvi i světu přítomnost řádů
mezi námi.
Ale bylo by rozhodně málo jen připomenout si své zasvěcení. Co tedy
máme dělat? Postavit se každé ráno
před zrcadlo a podívat se na své
čelo, na které před lety kněz učinil
posvěceným olejem malý křížek.
Olej již vyschl, byl smyt, na čele není
po mastnotě ani památky. Nevadí.
Důležité je, aby se člověk srdcem
odevzdával, obětoval Bohu, a konsekrační olej, neviditelný jak v hliněné lampičce, kéž je zdrojem světla,
které ze mne vyzařuje. I kdyby ta
jeho zář byla slabá, jako zář nějaké
tuze vzdálené hvězdy, a i když mi
toho k záři měsíce ještě hodně moc
schází...
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PETR NAŠICH DNŮ

PROROCKY DOSVĚDČOVAT
BRATRSTVÍ

Katecheze Svatého otce Františka na gen. audienci, nám. sv. Petra, 7. 11. 2014 | Česká sekce RV | Přeložil Milan Glaser
Řeholníci jsou povoláni dosvědčovat bratrství prorocky a nikoli
ideologicky – řekl papež František
na setkání s italskou konferencí
vyšších řeholních představených,
která zasedala v těchto dnech v Tivoli. Stočlenné konferenci italských
řádových představených papež
František řekl: „Řeholní život má
především a hlavně pomáhat církvi uskutečňovat onu ‚přitažlivost‘,
která jí dává růst, aby se při pohledu
na svědectví bratra či sestry, kteří žijí
zasvěceným životem, lidé ptali ‚co
je to tady?‘, ‚co vede tohoto člověka
za světský horizont‘. Řeholní život má
pomáhat církvi růst v přitažlivosti.“

„To všechno vyžaduje především
obrácení, modlitbu a adoraci – řekl
dále Petrův nástupce. Zřetelným
znamením, kterým se má dnes
zasvěcený život vyznačovat, je bratrství.“ „Prosím vás však, ať se mezi
vámi nevyskytuje terorismus klevet.
Ten vyžeňte. Ať vládne bratrství.
A máš-li něco proti svému bratrovi,
řekni mu to do tváře… Možná že
přitom narazíš, ale nevadí. Je to lepší
než terorismus klevetění.“
„Dnešní dominantní kultura – pokračoval papež – je individualistická, soustředí se na subjektivní
práva. Je to kultura, která působí
korozi společnosti, počínaje její základní buňkou, kterou je rodina. Zasvěcený život může pomáhat církvi
a společnosti dosvědčováním

bratrství, dosvědčováním toho, že
je možné žít společně jako bratři
v různosti.“ „Častokrát se chybuje,
protože všichni jsme hříšníci. Pochybení se však uznává, žádá se odpuštění a nabízí se odpuštění. A to dělá
církvi dobře. V těle církve tak může
obíhat míza bratrství. A to dělá dobře i celé společnosti.“
„Avšak toto bratrství – řekl dále papež – předpokládá otcovství Boha
a mateřství církve a Matky, Panny
Marie. Denně musíme prožívat tento
vztah modlitbou, eucharistií, adorací a růžencem. Takto denně obnovujeme svoje ‚přebývání‘ s Kristem
a v Kristu a takto máme autentický
vztah s Otcem, který je v nebesích,
a s Matkou církví, naší svatou matkou církví hierarchickou a Matkou
Marií. Pokud naše bratrství stále trvá
v těchto základních vztazích, pak
jsme s to uskutečnit jej autenticky,
tedy jako osvědčující bratrství, které
přitahuje“ – řekl dnes papež František italské konferenci vyšších řeholních představených.

Foto: L‘Osservatore Romano | news.va

Řeholníci – pokračoval František
– jsou dále povoláni prorocky dosvědčovat evangelní život. Prorocké svědectví je totéž, co svatost.
„Pravé proroctví není nikdy ideologické, není v konfliktu s institucí, je
institucí. Proroctví je institucionální.
Pravé proroctví není ideologie, není
podle ‚módy‘, nýbrž vždycky je znamením odporu podle evangelia, tak

jako jím byl Ježíš. Ježíš byl znamením odporu například pro náboženské autority svojí doby, pro předáky
farizeů a saduceů, učitele Zákona.
A byl jím také pro jiné proudy a strany: pro esény, zelóty apod.“
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SVĚDECTVÍ

JEN KVŮLI MNĚ!

text: s. Ema Kovářová OSF, 99 let, 76 let řeholního života | sepsala s. Anežka Novoměstská OSF
Povolání k zasvěcenému životu jsem cítila už od dětství. Ale protože jsem byla droboučká – v patnácti letech jsem vážila jen třiatřicet kilo – maminka mi říkala,
že mi dovolí jít do kláštera, až budu plnoletá, a to
bylo tehdy v jednadvaceti letech. Pán mě
táhl blíž k sobě tak silně, že jsem říkala: „Pane Bože, když jsi ke mě takový
dobrý, tak prosím Tě, co mám dělat?“ V té době k nám do farnosti přijel na lidové misie jeden
kněz. Mluvila jsem s ním a on
pochopil, že mě Pán volá k zasvěcenému životu. Když jsem
pak vyučovala v Českých Budějovicích, znovu jsem ho potkala.
Šla jsem ke svaté zpovědi a on
mi řekl: „Tak, co dělá povolání?“ Já
jsem odpověděla: „No, ještě nejsem
úplně rozhodnutá.“ A on mi poradil,
abych se za to každý den modlila.
A představte si, že když jsem přijela z Budějovic domů
na velikonoční svátky, přišla jsem na Bílou sobotu
do kostela na adoraci. Klečela jsem u Božího hrobu –
nikdo tam v tom kostele zrovna nebyl – a jak jsem tak
klečela, najednou slyším: „Ty pojď! A jen kvůli mně!“

Takhle mi to řekl mužný hlas. Pochopila jsem, že mi
to říká Pán. Teď už jsem neotálela ani chvíli. Šla jsem
za svým zpovědníkem, abych se s ním poradila. On
byl nakloněný k tomu, abych šla k sestrám boromejkám. Ale já jsem řekla: „Podívejte se, otče, já
cítím, že jsem vybavená pro vyučování.
Nemám na ošetřování nemocných.“
On si vzpomněl na Školské sestry
sv. Františka a slíbil, že mě tam doporučí. Řekl mi: „Napiš si žádost
a já jim ji odevzdám.“ Tak jsem ji
napsala. A do čtrnácti dní jsem
měla kladnou odpověď zpátky.
Tak jsem k nim hned šla. A Pán
Bůh mi ve všem pomáhal, takže
jsem dodneška opravdu šťastná. Je
mi už devětadevadesát. A jak vidíte,
nakonec nejsem ani tak maličkatá!
Jsem moc vděčná Pánu za celý život. Zjistila jsem,
že On se vždycky postará. Je potřeba se modlit a nechat
to na něm. Když se snažíme žít poctivě, Pán nám dává
radost a my máme tu radost rozdávat a žít prostě tak,
aby si to ostatní z nás mohli okoukat. Tak to říká i Sv. otec
František ve svých krásných rozjímáních! (Sestra Ema je
dodnes tiskne z internetu pro své spolusestry.)
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TÉMA: POVOLÁNÍ K ZASVĚCENÉMU ŽIVOTU

VYDAT SE NA BOŽÍ CESTU
Když se stanu křesťanem, to pak musím vstoupit do kláštera?
text: P. Petr Petřivalský OFMCap.

UDĚLAT KROK VÍRY

Nabízím pár slov čtenáři, který by se
snad chtěl začíst do tohoto článku.
Jak tento text vznikal? Do redakce
přišel podnět od člověka, který má
obavu udělat krok víry, protože si
myslí, že by to automaticky znamenalo vstoupit do kláštera. Tady by se
dalo hned namítnout, že v tom případě by kláštery praskaly ve švech
a neměli bychom žádné křesťanské
rodiny. Ale přesto i my ostatní můžeme mít v sobě nepojmenovaný
předsudek, že víc se zaangažovat
do života církve není nic pro nás,
protože od následování Ježíše jsou
tady jiní, ti, co mají na sobě hábit.
Možná je to i tím, že se v církvi víc připomínají mučedníci, svatí biskupové, opati, řeholníci a řeholnice, jako
kdyby neexistovali svatí manželé
a rodičové. Popravdě řečeno, podle
liturgického kalendáře jako kdyby
skutečně tato kategorie téměř nebyla, ještě že to u nás zachraňuje sv.
Zdislava. Jako lék na tyto přednesené obavy a předsudky mne napadlo
přiblížit, i trochu ze své vlastní zkušenosti, život konvertity. Snad nebude
vadit, že následující řádky píše „zase“
řeholník, obrácení je přece moment,
který se týká nás všech.

BLÁZNIVĚ SE
ZAMILOVAT DO BOHA

Přijde mi moc krásné být v blízkosti
čerstvě obráceného člověka, který
právě poznává Boha a církev. Je to
podobné, jako když stojíte vedle
zamilovaného, který vám vykládá
o své dívce a nemůže přestat, jak
je plný emocí, něžnosti, hrdinství,
přetrhl by se, jen aby jí byl blízko…
Dokonce si ve slabé chvilce umíní, že
by se i mohl mýt a vyměnit si ponožky, protože jeho děvče za to prostě
stojí. A vy v tu chvíli víte, že to jsou
momenty, které patří k zamilovanosti. Samozřejmě mu hned nebudete
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vykládat, že je to v reálu všechno
trochu jinak, že ho zamilovanost
za nějaký čas přejde, jen ho můžete povzbuzovat, aby byl připravený
po zamilovanosti na lásku. Člověk
čerstvě zamilovaný do Krista dělá
podobně bláznivé věci. On se přece
obrátil, tak se ať to dozví celý svět:„Vy
to ještě nevíte? Bůh je, on si mne našel. Jak můžete být jen vlažní ve víře?
Musím vám říct, jak jsem ho poznal,
abyste mu i vy naplno uvěřili.“ A my
„starší“ ve víře s jakousi shovívavostí
musíme gejzír nadšení malinko mírnit, jinak by nám milý konvertita svolal přinejmenším III. vatikánský koncil. Ale bylo by zase škoda nenechat
na sebe ukápnout něco z jeho nadšení, nepodívat se na svůj křesťanský
život, jestli jsme mu nedali moc těsné mantinely, jestli není na čase oživit zase svoji všednodenní modlitbu,
svůj vztah k Bohu. Z období konverze jsem našel jednu báseň:
Věřím…
I kdyby hroutily se skály
Stát já budu přece dál
Na pevné – naší – zemi pravdy
Kdo by se pak bouře bál?
Věřím…
I kdyby řeky z břehů vystoupily
Vzpřímeně já půjdu proti nim
O opaku mne slovy ubíjeli
však Pán je se mnou a já to vím
Věřím…
I kdyby temně větry burácely
A ďábel Zemi do svých pařát vzal
Ta víra navždy zůstane mi
Já půjdu za tím, kdo mi ji daroval
Věřím…
Trochu se nad ní dnes usmívám,
není moc dobrá, spíš má nádech
katolicko-budovatelské poezie, i nějaké teologické mouchy bychom

v textu našli. V básni je onen nekritický zápal, vzpoura vůči minulosti,
bojovnost, ale i jasné rozhodnutí
spolehnout se na Boha. Takový konvertita nám může být užitečný ještě
v další věci. V jaké? Znovu promýšlet
svoji víru. Konvertita je totiž tvor poměrně zvídavý a bude nás zahrnovat
spoustou otázek. „Proč je papež neomylný? Proč musí mít kněz ornát?
Odkud víme o Nejsvětější Trojici? Jak
to bylo s křížovými výpravami? Proč
v pátek někteří nejedí maso?“ Blahoslavení, kteří se nad žádnou otázkou
nepohorší a s velkou trpělivostí je
budou zodpovídat. Aspoň neustrneme ve svých stereotypech.

HLEDAT SVÉ POVOLÁNÍ

Jen možná v jedné věci bychom
mohli být velmi pozorní a opatrní. To
když konvertita ve své bláznivé zamilovanosti začne plánovat, jaké je
jeho místo v církvi. Tipoval bych, že
devadesát procent z nich začne mluvit o svém řeholním povolání a začne trochu snít. Potká dominikána
a už se vidí jako kazatel v bílém hábitu, který obrací všechny okolo. Dozví
se o Terezii z Avily a Janu od Kříže,
a protože mu velmi záleží na modlitbě, hned se vidí jako karmelitán, neboť on už, světe, div se, přece prožil
temnou noc víry. A pak může přijít
i období jezuitské… Nebo koho
by nedojalo obrácení sv. Františka
z Assisi? Kdo by se v něm neviděl?
Asi bychom mohli pokračovat hodně dlouho. K čemu chci dospět, je
asi zřejmé. Nesetkal jsem se zatím
s člověkem, který by měl obavu stát
se křesťanem, protože by si myslel,
že by z něho automaticky musel být
řeholník či řeholnice. Ale spíš mi přijde obvyklejší, že čerstvě obrácený
křesťan, ve své touze po radikalitě
života s Kristem, zamění své povolání žít jako křesťan za povolání žít
jako řeholník, řeholnice nebo sloužit
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jako kněz. Je krásné si uvědomit, že
jsme pozváni žít každodenní křesťanství, každodenní obrácení… Ne
nadarmo se o prvních křesťanech
mluví jako o stoupencích Cesty
nebo jako o těch, kdo byli vyučováni v Pánově cestě, tedy jako o těch,
kdo dennodenně vycházejí ze sebe
k Bohu a bližnímu. Zkusme se podívat na další báseň:
Kamenní andělé
s kamennými křídly
nevzlétnou
zůstávají zakletí v kameni
otesaném něčí rukou
Mám také křídla
i duši kamennou
jako oni

Foto: michelangeloop | www.123fr.com

Kamenná křídla
zamilovanosti

Rozlet a nadšení pro Krista časem
ztěžkne. Proto mi přijde důležité,
aby čerstvě obrácený člověk navykl
svoje srdce pravidelné modlitbě. Aby
v čase, kdy duchovní zamilovanost
bude odeznívat, kdy spontánní modlitba narazí na své limity, aby jeho srdce už přivyklo dennímu rytmu modlitby. Nutně musí přijít také okamžik,
kdy své postoje revidujeme. „Opravdu jsem uvěřil? Nenamlouvám si
něco? Co to je ta církev zač – nenaletěl jsem těm křesťanům? Neměl jsem
si spíš zachovat nějaký odstup?“ Církev se najednou ukáže nejen jako domov, ale i místo nepochopení, chyb,
odmítnutí, jako organizace, která se
brání změnám… A znovu blahoslavení ti, kdo spolu s konvertitou vydrží
vodopád negací, kdo unesou poukazování na chyby, kdo ustojí jeho zrání.
A opět: modlitba a mnohdy také společenství je místo, kde může konvertita rozpoznat svoje duchovní povolání
a místo v církvi: povolání otce, matky,
povolání žít sám ve světě, povolání
kněze, Bohu zasvěceného, povolání
sloužit druhým ve farnosti… Možností je obrovská škála, jen mít odvahu udělat první krok, směnit dobře

svůj život, lásku za Lásku. Rád bych
závěr své úvahy vložil do veršů:
Mřížoví suchých stromů
mne uvězňuje
pod jejich kůru
Vztažené ruce
jako ukončené vztahy
se lámou
v poutech mrtvých větví
A vyprahlé city
zbavené listí
vzpínají se vzhůru
kamsi do prázdna
Ještě věří na déšť
živé vody
co snad odvrátí
vytnutí z kořenů

NEBÁT SE OBRÁCENÍ

Naší nadějí je Boží živá voda. Ta
nám dává vzpomenout na naši
zamilovanost do Boha, když se
kamsi vytratí naše city, ta nám dá
sílu žít křesťanské povolání a také
sílu pravdivě odpovídat při každé mši sv.: „Vzhůru srdce. Máme
je u Pána.“ Tady by se dalo asi
i skončit, jako krátké povzbuzení
k vlastnímu obrácení by to mohlo
i stačit. Určitě si nedělám nárok
na nějakou úplnost. A když jsem
zmínil modlitbu a společenství,

hned byste mohli sami dodat, že
přece ještě dalším pilířem křesťanského života je život ze svátostí,
čerpání z Písma, vydávat svědectví… Ještě bychom toho našli víc,
ale chci jen povzbudit ke kroku víry,
abychom aspoň o centimetr umazali svůj odstup, který máme od Krista
a od církve. A ještě jedna otázka tady
možná visí ve vzduchu, spíš taková
technická: odkud jsou vzaty použité
básně? Tu otázku nechte být, vůbec
není důležitá, důležitější je naše obrácení.
Natahuji pružinu
zaklapnuté pasti
a líčím na sebe
malý kousek sýru,
jsem šedivá myš
s kostelní praxí,
co má šedivou víru.
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ROZHOVOR

BŮH VZDÁLENÝ BYL
NAJEDNOU TAK BLÍZKO

Rozhovor s o. Dariuszem Gaczyńskim OFMConv, misionářem z Paraguaye,
o jeho povolání do řádu minoritů.
otázky klade: br. Bohdan Heczko OFMConv
Otče Darku, jsi řeholníkem již 21 let. Jak se to stalo,
že ses rozhodl vstoupit do řádu minoritů a žít takovým, řekl bych, neobyčejným, pro někoho snad
i podivným způsobem života?
Tady se musím vrátit do doby mého dětství, kdy v roce
1984 byl zavražděn kněz solidarity Jerzy Popiełuszko.
O té události se hodně mluvilo v televizi a v rádiu. Bylo
mi tehdy jen 9 let, ale hodně jsem to sledoval a přemýšlel, co se to vlastně stalo. Jak je možné, že někteří lidé
jsou ochotní položit život za nějakou ideu, a co je to
za zvláštní cestu duchovního zasvěcení se Bohu. Vnímal
jsem také, že touto cestou jde jen málo lidí. Moc jsem
tomu všemu nerozuměl, ale cítil jsem, že se mne to dotýká kdesi uvnitř. Asi měsíc po těchto událostech, když
jsem se doma před spaním modlil své dětské modlitby
před obrazy Nejsvětějšího srdce Pána Ježíše a Neposkvrněného srdce Panny Marie, jsem při pohledu na obraz Pána Ježíše ucítil silný vnitřní hlas: „Pojď za mnou!“
Bylo to tak silné, jisté a přesvědčivé, že jsem byl z toho
celý nesvůj. Šel jsem to říci mamince, která mi řekla: „Víš,
to je takový Boží ohýnek, který ti Bůh vkládá do srdce,
a je teď na tobě, abys ho hlídal, aby nezhasl.“ To bylo
první zavolání. Žil jsem tím asi měsíc, dva, ale pak jsem
na to postupně zapomněl, avšak kdesi v hlubině mého
srdce zažehnutý ohýnek doutnal dál.
Pak přišla střední škola. V tomto období mnoho
mladých ztrácí víru. Jak to bylo u tebe?
Při výběru školy zasáhla podivuhodným způsobem Boží
prozřetelnost. Hledal jsem školu, kde by se nemusely dělat přijímací zkoušky, a tak jsem se dostal k otcům
minoritům, kteří vedli tzv. malý seminář. Byla to střední
škola s maturitou podobná gymnáziu, v jistém smyslu
předstupeň vyššího duchovního semináře pro kněze.
Během dne otevřených dveří minorité vyprávěli všem
zájemcům o svatém Františkovi a pouštěli filmy o něm.
Byl jsem jím úplně uchvácen. Cítil jsem, že jsem na místě, kde mám být. Ještě jsem byl daleko od rozhodnutí
vstoupit do řádu, takhle jsem ještě nepřemýšlel, ale věděl jsem, že se mě dotýká jakási hlubší skutečnost.
Další událost, která mě velmi zasáhla, byla zpráva o mučednické smrti dvou polských otců minoritů, kteří zemřeli v Peru z rukou komunistických teroristů. Oba tito bratři
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byli spojení se školou, kam jsem v současné době chodil
i já – jeden byl jejím absolventem a druhý zde pracoval
jako vychovatel. Cítil jsem se podobně jako před léty, kdy
byl zabit kněz Popieluszko, že existuje ta mimořádná cesta za Kristem, na kterou nás volá svým „Pojď za mnou!“
Cítil jsem, že bych tu cestu rád vyzkoušel, ale zároveň
jsem vůbec neměl odvahu se k tomuto kroku odhodlat.
A co bylo dál? Přemohl ses nějak anebo přišel nějaký další impuls?
Pak bylo ještě hůře. Přišlo období úplné vnitřní pouště. Tentam byl vnitřní oheň, co mne dříve popoháněl.
Teď jsem absolutně nevěděl, co bych měl v životě dělat, všechno bylo těžké, jakoby zahalené temnotou,
nic mne nepřitahovalo, nic mne nebavilo. Když pak
přišlo pozvání na mezinárodní setkání Taize do Vídně,
tak se mi tam vůbec nechtělo jet, a protože jsem se
té akce nemohl „střepat“, rozhodl jsem se obětovat to
na úmysl své životní cesty.
Během jedné večerní modlitby probíhala adorace kříže. Lidé chodili ke kříži a slovy nebo gestem uctívali
Krista ukřižovaného. Já jsem nikam nechtěl jít, jen jsem
ve svém nitru vyléval své srdce Ježíši, že vůbec nevím,
co mám v životě dělat, že se mi zdá všechno nesmyslné
a prázdné... Vtom – dodnes nerozumím, co se to vlastně
stalo, zda to byl anděl strážný nebo co – jako by mě někdo chytil za ruku a přivedl ke kříži. Nechápavě jsem koukal, jak jsem se tady ocitl, ale když už jsem byl tam, tak při
pohledu do Kristových očí na ikoně kříže jsem opět vyslovil tu svou modlitbu. Tehdy jsem ve svém srdci uslyšel
slova: „Chci, abys byl řeholník, minorita.“ V těch slovech
byla tak velká jistota a pokoj, že jsem se na sebe díval
a říkal si: „To je přece jasné! Vždyť já jsem to tak vždycky
chtěl! Proč jsem si dělal tolik starostí?!“ Od té doby jsem
se začal vážně zajímat o řád. Po maturitě pak jsem vyplnil přihlášku do řádu a jako motivaci jsem uvedl, že bych
chtěl jít na misie, tam, kde zemřeli naši bratři.
A toto rozhodnutí ti vydrželo už napořád anebo
přišly nějaké další krize? A co krize víry? Nepochyboval jsi nikdy o existenci Boha?
Moje největší krize byla právě ta poušť, o níž jsem mluvil.
Myslím, že jsem nikdy nepochyboval o Boží existenci,
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spíše jsem tak nějak odděloval Pána Boha a můj osobní život. Měl jsem představu, že se musím sám o sebe
postarat, že Bůh je někde daleko – já v něho věřím, on
existuje, já se k němu modlím – ale zde na zemi se já
musím sám o sebe postarat. Vůbec mě nenapadlo, že
by se Bůh mohl zajímat o můj život, že je se mnou, že
je mi blízko, že se zajímá o to, jak se mi daří ve škole, že
si s ním mohu povídat... V té mé krizi mne pozoroval
jeden spolužák a jednou mi řekl, že já nutně potřebuji
Pána Ježíše, a nabídl mi přímluvnou modlitbu. Nechápal jsem, co tím míní, a ani jsem ho nechtěl poslouchat.
Nakonec jsem si ale řekl, že modlitbou nic nepokazím.
Pamatuji si to jako dnes, bylo to 13. března 1993. Očekával jsem, že se pomodlíme Otčenáš a Zdrávas a tím
to skončí, ale on začal vzýváním Ducha Svatého a pak
se za mne mnoho přimlouval vlastními slovy. Během
této modlitby jsem zakusil jakoby Ježíšovo objetí a ujištění: „Neboj se, já tě miluji, jsem s tebou...“ Bůh vzdálený
byl najednou tak blízko a objal mne. A to byl velký zlom
v mém duchovním životě. Poprvé jsem začal s Bohem
mluvit tak obyčejně, vlastními slovy. Řekl bych, že tady
jsem navázal s Bohem svůj osobní vztah, vztah přátelství. Myslím, že bez této blízkosti Boha a bez tohoto
navázání přátelství bych asi nikdy nenašel v sobě sílu,
abych se rozhodl jít za ním.

Foto: Jitka Navrátilová

Takže jsi udělal zkušenost s živým Bohem. Kdyby někdo chtěl rozvíjet
osobní vztah s ním, co bys mu
poradil?
Já zdůrazňuji takové tři
prvky. První, to je stát
před Bohem v otevřenosti: Pane, tady
jsem, tobě odevzdávám svůj život, své
srdce, prosím přijď
a veď mne. Tímto
způsobem dávám
ve svém životě Bohu
prostor, aby mohl
působit. A mám zkušenost, že pokud to tak
dělám, on se už postará
o všechno ostatní.
Druhý prvek je žít přítomný
okamžik s Ježíšem. Říkám: „Snaž se
prožít jeden den dobře s Ježíšem a prožiješ s ním dobře celý život.“
A třetí věc je růženec. Mám dlouholetou zkušenost, že
věrnost každodenní modlitbě růžence mě drží, abych
nepolevoval ve své věrnosti Kristu.

Říkáš růženec. To by určitě čtenáře našeho mariánského časopisu zajímalo, jak sis našel cestičku
k Panně Marii...
Zajímavé je, že k Matce Boží mne to táhlo vždycky.
Doma jsme měli Pannu Marii vždycky v úctě. Když jsem
měl věčné sliby, tak jsem se od maminky dozvěděl, že
když mě nosila pod srdcem, tak to těhotenství bylo rizikové do té míry, že ji lékaři posílali na potrat. Říkali, že
to určitě někdo nepřežije, buď dítě, nebo matka, anebo
oba. Maminka se však ve svém trápení obrátila na Pannu Marii a jí mne odevzdala a zasvětila. Říkala, že mě
odevzdává do jejích rukou a přijímá vše, co přijde. Tehdy jsem pochopil, proč mám k Panně Marii tak blízko.
A ty jsi také rytířem Neposkvrněné...
Ano. Zasvěcení se Panně Marii mi připadá jako něco
zcela samozřejmého. Jsem přesvědčen, že je to ona,
kdo mi pomáhá, abych stále dělal ve svém životě prostor Pánu Bohu. To ona mě učí a pomáhá mi říkat Bohu:
„Zde jsem, tobě odevzdávám svůj život.“ Kdyby ne ona,
nevím, zda bych se k tomuto kroku dopracoval.
Ty jsi byl na misiích v Jižní Americe a nyní pracuješ
zde v Česku, co se snažíš lidem předat?
Tam, v Paraguayi, jsou téměř
všichni věřící. Oni potřebují
především kněze, který by
je vyučoval, posloužil jim
zpovědí a pro ně sloužil
mši svatou, a tak jim
přinesl živého Ježíše
v eucharistii. Viděl
jsem tam vesnice,
kde kvůli nedostatku kněží není třeba
celé roky sloužená
mše svatá, ale když
přijede kněz, tak
celá vesnice na něho
čeká. Tady v České
republice, v Sudetech,
kde sloužím, na mši
svatou přijde jen několik
lidí – někdy třeba jen čtyři
babičky. Kde jsou ostatní? Jsou
vzdálení od Ježíše. Dívají se na něho
s nedůvěrou. Myslím, že oni s ním potřebují navázat takový osobní vztah, jako já kdysi. Rád
bych jim tuto zkušenost zprostředkoval.
Otče Darku, děkuji za rozhovor a přeji ti Boží požehnání do tvé práce.
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FILM

CESTY DUCHOVNÍHO ZRÁNÍ
Zachycené ve vynikajícím ruském filmu Ostrov od Pavla Lungina
text: P. Andrzej Kamiński OP | List 2010/031 | překlad Libor Rösner
Hlavním hrdinou je mnich Anatolij a další dva obyvatelé kláštera – ekonom a správce konventu Job a představený Filaret. Na těchto třech postavách vidíme tři cesty duchovního zrání, jež jsou tak vlastní i nám divákům.

Ihned poté, co Anatolij na Tichona
vystřelí, raduje se z toho, že jeho samého nechali Němci naživu. Spoušť
sice stiskl pod nátlakem, nicméně
rozhodnutí zachránit si život na Tichonův úkor učinil při plném vědomí. Otázka, zda šlo o těžký, nebo
o lehký hřích, zůstane i nadále aktuální, nicméně faktem zůstává, že
se rozhodl zabít a s tímto vědomím
bude žít až do smrti.
Nejsme svědky jeho obrácení, ani
nevíme, co se dělo v dalších poválečných letech. V dalších záběrech
už vidíme mnicha jménem Anatolij
a postupně v něm poznáváme onoho mladého muže, který před několika desítkami let vystřelil na svého
přítele. Anatolij obývá celu, jež je zároveň klášterní kotelnou. Do ní vozí
po dlouhém úzkém můstku na kolečkách uhlí z lodi uvízlé na břehu.
Jako mnich vykonává stejnou činnost jako kdysi na lodi – je topičem.
Opakovaně se vrací na místo činu.
Bez přestání koná pokání za hřích
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spáchaný v minulosti. Jeho pokání
započalo patrně v okamžiku, kdy si
uvědomil zlo, jehož byl původcem.
Pochopil, že nežije díky tomu, že mu
darovali život Němci, ale kvůli tomu,
že mu jej Někdo daroval jiný. Setkání
s Bohem ho přimělo k pokání.

Kál by se stejně, kdyby věděl, že jeho
přítel přežil? Ve filmu na tuto otázku
odpověď nedostaneme. Důležité je,

že jeho pokání nepramenilo z přesvědčení, že „tak to má být“, ale z touhy očistit své srdce.
Anatolij stále opakuje slova Ježíšovy
modlitby: „Pane Ježíši, smiluj se nade
mnou hříšným.“ K pochopení jeho
počínání je zapotřebí chápat spiritualitu pravoslaví, kde má pokání (rus.
epitimia) především pomáhat v duchovním růstu a přivádět k obrácení.
Vůbec přitom nemusí být úměrné
hříchu, tím nejdůležitějším je při
něm výchovné působení – proměna srdce. V tomto procesu pak plní
důležitou roli také duchovní vedení.
Ve východní církvi je oblíbenou praxí
hledání rady či pomoci u zkušených
mnichů, tzv. starců.2
Na Ukrajině se mi mnohokrát
stalo, že někdo přišel ke zpovědi
a řekl jen: „Jsem hříšník.“ „Jaké máš
hříchy?“ zeptal jsem se ho. „Žádné
nemám,“ odpověděl. Zpočátku
jsem tím byl poměrně dost zaskočen. Teprve později, až když jsem
pronikl do mentality a spirituality tamních lidí, jsem pochopil, že

Foto: Nashe Kino

ANATOLIJ – PŘIZNAT SI
SVŮJ HŘÍCH
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hříšnost, o níž mluvili, chápou jako
náklonnost k hříchu. Oni si byli vědomi zasažení prvotním hříchem,
vlastní slabosti, vystavování se
pokušení. My katolíci říkáme spíše „Jsem hříšník, poněvadž jsem
zhřešil…“ a vyznáváme konkrétní
hříchy. Mám za to, že důležité jsou
oba postoje – jak vědomí hříšnosti
a s ním spojené duchovní vedení,
tak i uvědomění si konkrétních
hříchů, jichž se dopouštíme. Zaměříme-li svou pozornost pouze
na hříchy, můžeme velmi brzy
propadnout do skrupulí. Na druhou stranu duchovní vedení bez
uvědomění si toho, co jsem zavinil,
ke změně života rovněž nepovede. Otec Anatolij si je vědom jak
své hříšnosti, tak i toho, jaký hřích
spáchal.

závěrečných scén filmu, v níž Anatolij v bílé košili uléhá do bedny,
rozmlouvá s Jobem a klidně očekává
smrt. Job byl velmi vzdělaný, hodně
četl a studoval, ale jeho srdce bylo
chladné. Až v okamžiku, kdy viděl
Anatolije připravujícího se na smrt,
mu začal naslouchat a navzdory vší
své značné moudrosti se jej zeptal:
„Jak mám žít?“
Urazil cestu, která vede od rozumu k srdci. Odhalil pravdu o sobě,
odhalil svou hříšnost. Byl totiž tak
pomýlený, že nesnesl skutečnost,
že lidé považují neučeného Anatolije za mudrce, že k němu přicházejí s prosbou o pomoc, že on je
v tomto klášteře starcem a pomáhá
lidem. Závidí dokonce i v momentě,
kdy představený nabízí Anatolijovi

Jeho cesta duchovní
proměny je zakončena ve chvíli, kdy obdrží
od Tichona odpuštění. Doba pokání je tak
u konce. Anatolijovo srdce je již čisté a on sám je
připraven na smrt.

JOB –
OD ROZUMU
K SRDCI

Otec Job je mladý a pohledný muž. V klášteře
zastává
zodpovědnou
funkci – je správcem.
Anatolije nemá rád
a s oblibou na něj žaluje představenému, když se dopustí něčeho,
co podle něj není hodno mnichova
počínání. Anatolij mu na oplátku
dělá samé naschvály – maže kliku
své cely sazemi, aby se přicházející Job ušpinil, nebo pod jeho celu
sype odpadky. Joba rozčiluje, že
Anatolij nechce být pochován
v důstojné rakvi, ale ve staré obité
bedně, v níž jsou uskladněny rybářské sítě. Nicméně každé setkání
s Anatolijem krůček po krůčku proměňuje Jobův způsob myšlení.
O tom, jak podstatná změna se
v něm udála, svědčí jedna ze

svou vlastní pohodlnou celu, aby se
uzdravil. Když Job Anatolijovi tlumočí nabídku představeného, je v podtónu jeho hlasu slyšet: „Je to pocta.
Já bych tam bydlel rád.“
Před smrtí se mu Anatolij omlouvá za všechny kanadské žertíky
a všechna pokoření, kterých se
na něm dopustil. A tehdy se v Jobovi
zlomí něco posledního a taktéž on
prosí Anatolije o odpuštění, čímž
se zcela očišťuje. V poslední scéně
filmu zvedá těžký kříž, který má být
vztyčen na Anatolijově hrobě. Tento
kříž je symbolem převzetí starectví3
po Anatolijovi.

FILARET – VŠE OPUSTIT

Otec Filaret oproti Anatolijovi nezakusil v životě příliš těžkostí a neprožil velká traumata, osud jej celkem šetřil. Byl citlivým duchovním
asketou, obýval pohodlnou čistou
celu, restauroval staré ikony a mnoho se modlil. Dosáhl jistého stupně
duchovního růstu, avšak nebyl s to
pokročit dále. Nebyl vzdělaný, disponoval však darem moudrosti, proto
věděl více než Job a snažil se pochopit Anatolijovo počínání. Zlomovým
okamžikem pro něj byl požár jeho
cely – pochopil jej jako znamení
a přestěhoval se do cely Anatolijovy.
Přinesl si do ní pěknou teplou přikrývku a boty z jemné kůže, k nimž
byl velmi silně připoután. Nešlo jen
tak o ledajaké věci. Vysoké a měkké
boty dostal od svého metropolity,
který věděl, že Filaret má
potíže s nohama. V pravoslavné mentalitě má
podobný dar stejnou
cenu jako pro katolíka
dar od papeže. Je to něco
nesmírně vzácného. Přikrývku si pak přivezl ze své
pouti na horu Athos, tedy
posvátného místa pro
všechny pravoslavné. Nemohl se od těchto věcí odloučit a byly to právě tyto
věci, jež mu bránily pokročit v duchovním životě
dále. Anatolij ovšem nad
svým představeným vykoná svého druhu exorcismus – boty mu vhodí do pece, deku
do moře a jeho samotného zamkne
v zakouřené kotelně, kde se Filaret
málem udusí. Díky tomuto traumatickému prožitku si Filaret uvědomí,
jakého druhu jsou jeho obavy. Takto
osvobozený se rozhodne k vykonávání pokání, chtěje změnit svůj život.
Pokouší se podle Anatolijova vzoru
vozit uhlí, avšak nestačí na to fyzicky.
Jeho duchovní cesta vede jinudy a je
na něm, aby ji nalezl. O jeho duchovním zrání nicméně svědčí fakt, že
pokorně přijal ztrátu přikrývky i bot
a konfrontuje se se smrtí. Anatolijovi
pak říká: „Bratře, necítím k tobě nenávist, já ti žehnám.“

19

4|2015|č.140

CESTY OČIŠTĚNÍ

Ve filmu se kromě tří cest duchovního zrání řeší ještě tři témata, jež jsou
zvláště pro současného ruského diváka nesmírně důležitá, a sice úcta
k životu, zbožnost a láska. Reprezentují je tři ženy, jež přicházejí za Anatolijem pro radu a požehnání. První
z nich je mladá dívka v požehnaném
stavu, která uvažuje o potratu a prosí
Anatolije o požehnání. Ve východní
kultuře se prosba o požehnání rovná
prosbě o souhlas, dovolení něčeho.
Anatolij jí vysvětluje, že život, který
nosí ve svém lůně, se pro ni v budoucnu může stát zdrojem radosti.
Nebude to mít sice snadné, nicméně
zabitím dítěte se nestane atraktivnější ani šťastnější. Potrat je hříchem,
zlem, jež vyžaduje očistění. Každý
lidský život je drahocenný – to je pro
ruského diváka závažné poselství,
neboť zabíjení nenarozených dětí
se v zemích bývalého SSSR klade
na stejnou rovinu s vytržením zubu.
Druhá žena prosí Anatolije o uzdravení syna, jemuž se špatně hojí
zlomenina nohy, takže nemůže ani
chodit. Lékaři si s problémem nevědí
rady. Anatolij se modlí o uzdravení
chlapce a vyzve matku, aby i se synem přenocovali v klášteře, jelikož
tak bude moci chlapec hned za úsvitu přijmout svátostného Krista, čímž
se proces uzdravení dokoná. Matka však má za to, že se musí vrátit
do práce. Její rozhodnutí Anatolije
rozčílí a navzdory jejím protestům
bere hocha z lodi odrážející se už
už od ostrova a prosí Joba o to, aby
hocha na noc někam uložil. V celé
příhodě jde o ukázání smyslu opravdové zbožnosti. Bůh nepůsobí jako
nějaký ruský léčitel, známý z televizní obrazovky. Pravdivá zbožnost
něco stojí, vyžaduje oběť, důvěru
v Boha až do krajnosti, a to dokonce i tehdy, když se celá záležitost jeví
z lidského hlediska jako beznadějná,
nezvládnutelná. Žena uvízla v oblasti magie, pachtění se za zázraky.
Anatolij od ní ovšem vyžaduje něco
víc, říká jí: „Neboj se důvěřovat Bohu.
Neztratíš práci a zachráníš dítě. Stačí
tomu jen uvěřit.“
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Třetí žena přišla Anatolije požádat
o modlitbu za svého muže padlého
ve 2. svět. válce. Sděluje mu, že je již
30 let vdovou a že svého manžela,
který se jí v poslední době často zjevuje ve snech coby trpící, stále miluje. Anatolij jí oznámí, že její manžel
nezemřel, ale žije ve Francii, je velmi
těžce nemocný a před svou smrtí
by moc chtěl ještě jednou spatřit
svou choť. Anatolij na ni naléhá, aby
opustila vše – hospodářství i dům –
a odjela za ním. Pro ni je to ovšem
něco nepředstavitelného: to má jen
tak opustit vše, k čemu se vlastní pílí

dopracovala, a nadto se z komunistické země dostat na Západ? Miluje
opravdu svého muže tak, jak říká?
Dokáže pro svou lásku vše opustit?
Opravdová láska něco stojí, vyžaduje důvěru a oběť.

SVATÝ STAREC

Anatolijovy požadavky jsou tvrdé.
Bývá dosti radikální, někdy působí až bezohledně, přesto ho nikdy
neopouští smysl pro humor. Zlo
důsledně nazývá zlem, vyzývá k pokání, očištění, změně života. Anatolij
dává vzpomenout na starce z kláštera Pustyň Optina, kteří často kladli
těm, kteří za nimi do kláštera přicházeli, radikální požadavky. Starci věděli, že ten, kdo trpí, se často uzavírá
do sebe. Jejich rady a ukládaná pokání měly dotyčným otřást, otevřít
ho světu a jiným lidem, měly mu
vštípit poznání, že existuje něco víc
než utrpení a nesnáze.
Starci si byli dobře vědomi, že člověk
není pouze duchovní bytostí, proto
musí obrácení pojmout nejen rozum, vůli a srdce, ale také tělo. I ono

musí být nějakým způsobem očištěno, má-li se člověk znovu narodit.
Anatolij bortí veškerá schémata,
vyvádí okolí z míry svou umíněností
a svým počínáním. Brání se poctám,
při liturgii se nechová zrovna standardním způsobem, často to vypadá, že si z druhých utahuje, když
např. zpívá žalmy na nějaký lidový
nápěv. Na druhou stranu je velice
pokorný. Až do smrti si je plně vědom svého hříšného já, chce zůstat
obyčejným člověkem, ačkoli k němu
přicházejí pro pomoc velké zástupy.
Podobně jako jiní pravoslavní svatí
starci (o některých z nich se hovořilo jako o jurodivých, tj. Bláznech
Božích) bojuje se zlem, démony
a hříchem. Ustavičně koná pokání
a celý ostrov jako by byl posvěcen
jeho modlitbou.
Jednou z nejpůsobivějších scén
tohoto filmu je ta, v níž Anatolij vyhání zlého ducha z Tichonovy dcery
Nasti. Ta se od tragické smrti svého chotě námořníka, jenž zahynul
na moři (připomínka potopení ponorky Kursk v r. 2000), chová divně,
často mění nálady, propuká v hysterický smích, aby vzápětí propadla naprosté apatii. Zoufalý Tichon,
jenž s ní předtím obešel ty nejlepší
lékaře, ji přiveze na ostrov k bohabojnému starci, o němž toho již tolik
slyšel. Vyhnání zlého ducha z Nasti
se dokoná pomocí exorcismu, ale
také díky odpuštění a smíření. Film
ovšem postrádá klasický happy end.
Nevíme, zdali se Tichon obrátil a jaké
byly jeho další osudy. Nicméně démon, s nímž se potýkal Anatolij, byl
definitivně poražen, a jeho pokání
dospělo ke konci.

1

2

3

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/P/PR/list_03_pokuta2.html
Starec je v pravoslaví muž, který je velmi zkušený v duchovní oblasti, svatý mudrc, jenž díky svým zkušenostem a své
moudrosti pomáhá druhým v cestě k Bohu. Starci mívali
často dar rozlišování duchů. K významným starcům patřili
např. Leonid, Makarius či Ambrož, tj. mniši z kláštera Pustyň
Optina.
Starectví je druh duchovního vedení na východě.
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MINIANKETA
.

Otázka pro zasvěcené osoby: Co pro vás znamená, že jste byli Kristem vyvoleni,
abyste ho následovali celým svým životem?

Kladu si otázku: Jak žiji
ten svůj zasvěcený život? Uvědomuji si své
slabosti a ptám se, zda
jsem dostatečně správným řeholníkem. Ale na druhé straně
Pán Ježíš přece věděl, koho si vybírá,
a já spoléhám na jeho milosrdenství. Takový, jaký jsem, se snažím co
nejlépe odpovídat na to, co mi Pán
připravil. Poslal mě jako misionáře
do Ekvádoru, kde chci být pro druhé
užitečný. Chci jim být bratrem.
o. Eugeniusz Wetta, minorita,
Ekvádor, 29 let v řádu

Mám z toho velikou
radost, ze Bůh povolal
i mě nedokonalého,
aby se skrze moje slabosti ukázala Boží síla
a moc. Cítím také velikou vděčnost
a zodpovědnost vůči Pánu, který
mně důvěřuje a dal mi tento dar
povolání řeholního života být jeho
přítelem a svědčit dnešnímu světu
o jeho lásce ke každému člověku.
Rád ukazuji lidem tvář Boha milujícího a milosrdného.
o. Robert Mayer, minorita,
Brno, 17 let v řádu

Pro mě to znamená
to, že si mě povolal
do služby pro jeho
království. Abych mu
sloužil celým svým srdcem a životem, abych šířil kolem sebe jeho
lásku, aby ji mohli poznat a zakusit
všichni lidé a aby tak došli k našemu Otci, k životu s ním a v něm.
o. Vladimír F. Hubálovský, minorita,
Jihlava, 8 let v řádu

V prožívání zasvěceného života je pro mne
důležité, že ho mohu
prožívat ve společenství s bratřími, že na cestě za Pánem
nejsem sám. Bratr vedle mne mě
napomíná, když odbočuji z cesty,
ukazuje na Ježíše, který je nejdůležitější. Sliby čistoty, chudoby a poslušnosti, které dnešní svět vnímá jako
zastaralé a nepochopitelné, považuji
za velký dar. Jako klíčový pro náš řád

.

Zeptal se: Ladislav Bušek

považuji slib chudoby. Prožívám ho
ve spojení s Ježíšem, který se stal pro
nás chudým, abychom z jeho chudoby zbohatli, protože skrze Ježíše
máme všechno u Otce.
o. Piotr Pawlik, minorita,
Polsko, 29 let v řádu
Je to nabídka, šance,
výzva i odpověď pro
celý život. Je to pozvání do Pánovy blízkosti
ve chvílích svátečních
i všedních, krásných i těžkých. Je to
ve skrytosti i veřejně žít a hlásat: „Já
patřím svému milému a můj milý
je můj.“
s. Gratia Štulířová, školská sestra,
Hoješín, 22 let v řádu
Je to můj poklad a veliká radost: Smím patřit
Pánu a spolu s ním se
učit milovat ty, které mi
dal jako sestry a bratry.
s. Anežka Novoměstská,
školská sestra, Brno, 17 let v řádu

Otázka pro laické osoby: Myslíte si, v dnešní době má ještě smysl zasvěcovat se Bohu
a vstupovat do kláštera?

Myslím si, ze zasvětit svůj život Bohu
v klášteře má svůj smysl, protože církev
je tělo stvořené z mnoha údů a nemůžou všichni dělat to stejné. Jako
v bitvě je jeden král, za něhož bojujeme, jeden generál, který řídí bitvu,
potom další hodnosti až k obyčejným
jezdcům a pěšákům. Místo tu mají ale
také ranhojiči, zásobování, lidi v zázemí atd. Všichni mají své místo a všichni jsou důležití. Řeholníci a řeholnice
nám pak jsou především modlitební
oporou a pomáhají nám laikům dívat
se na věci z jiné perspektivy, stojí před
Bohem a přimlouvají se za nás.
Marie, 24 let

Ano, má smysl vstupovat do kláštera,
když člověk ví, že je k tomu povolaný.
Význam spatřuji hlavně v osobním
příkladu zřeknutí se toho, co má
obyčejně v dnešním světě někdy až
přehnaný význam. Zdůraznila bych
ale, že příklad bude důvěryhodný jedině ve chvíli, kdy bude žitý s radostí
a bude mít skutečnou náplň buď
v kontemplaci, duchovním doprovázení, anebo v dobročinné činnosti.
Jana, 34 let
Každý by se měl zasvětit Bohu, a to
způsobem, který je přesně pro něj.

Vezmu-li spásu jako důležitý
aspekt svého života, pak musím
nejen věřit, ale i specificky zasvětit
svůj život Bohu, který je má spása.
Život zasvěcený v klášteře je pro
mne důležitý v tom, že představuje
maják na plavbě k Bohu uprostřed
tohoto světa.
Jan Pavel, 37 let
Myslím, že má, a obzvláště v dnešní
době, kdy je potřeba duchovní inspirace od takových lidí pro „ostatní“
– vlažné věřící či ateisty.
Jan, 44 let
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TÉMA: POVOLÁNÍ K ZASVĚCENÉMU ŽIVOTU

SV. MAXIMILIÁN – KŇAZ
VERNÝ VO SVOJEJ SLUŽBE
„Nie rozum alebo pero, ale kolená prinášajú plody v práci, kázňach,
knižkách...“
text: Dariusz Żuk-Olszewski, PhD.
V tomto čísle Immaculaty sa spoločne zamýšľame nad vznešenosťou
kňazského a rehoľného povolania
a jeho miestom vo veľkom diele
privádzania blúdiacich na cestu
spásy a posväcovania sveta. Do tejto zbierky nášho spoločného uvažovania chcem prispieť svojím pokusom o rekonštrukciu prežívania
rehoľného a kňazského povolania
u sv. Maximiliána M. Kolbeho. Mozaiku obrazu otca Maximiliána ako
svätého kňaza a rehoľníka sa pokúsim poskladať z jeho myšlienok či
spomienok jeho súčasníkov. Názov
tohto článku som si nevyberal náhodou. Je to myšlienka sv. Maximiliána, ktorá charakterizuje jeho
kňazstvo. Vedel a neustále to zdôrazňoval, že byť dobrým kňazom
a rehoľníkom je Božou milosťou
a že ako kňaz môže pre iných spraviť iba to, čo si vyprosí na kolenách.
Jeho kňazstvo bolo veľkým sebadarovaním – darovaním sa Bohu cez
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Nepoškvrnenú a blížnych. Svojím
životom dokonale pripomínal hlbokú teologickú pravdu, že Boha
nemožno milovať „izolovane“, ale
iba cez našich bratov a sestry. Ich
večná spása i časná ľudská dôstojnosť mu po celý život veľmi ležali na
srdci a bojoval o ne až do úplného
darovania seba v osvienčimskom
koncentračnom tábore. Za zmienku stojí napríklad skutočnosť, že
Maximilián si za celých 47 rokov
svojho pozemského putovania dovolil dovolenku iba raz. Tou bola
niekoľkodňová púť do Lúrd a Lisieux krátko pred odchodom na
misie do Japonska v marci 1930. Bol
presvedčený, že v službe Bohu cez
tých, ku ktorým ho posiela, nemôže oddychovať. Bol presvedčený,
že dostatočným odpočinkom pre
neho je modlitba a najväčšou regeneráciou Eucharistia, ktorá bola
stredobodom jeho pracovného
i sviatočného dňa.

BUĎ ČLOVEKOM, BUĎ
KATOLÍKOM, BUĎ
REHOĽNÍKOM...

Tieto slová si do svojho denníka poznačil sv. Maximilián počas duchovných cvičení, ktorými sa pripravoval
na prijatie kňazskej vysviacky dňa
28. apríla 1918. Jeho denník je sondou do krásy jeho duše a veľa napovedá o jeho pohľade na kňazstvo.
„Buď človekom. Nehanbi sa za svoje
presvedčenie. Rob iným to, čo by si
chcel, aby robili tebe. Maj pocit povinnosti a plň si ju dobre, bez ohľadu na to, či niekto na teba pozerá
(z ušľachtilej ambície). Nevšímaj si
zlo u iných. Buď katolíkom. Keď si
kľakáš pred oltárom, nech je vidno,
že vieš, pred kým si kľakáš. Buď rehoľníkom. Dobrý úmysel v práci je
ako jednotka pred nulami. Ľudia,
ktorí pracujú bez dobrého úmyslu,
sa ochudobňujú o veľké poklady.
Ako vstaneš, tak stráviš celý deň. (...)
Môžeš umrieť ešte dnes. (...) Teš sa,
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keď iných chvália. (...) Každého z bratov pokladaj za staršieho a seba za
najmenšieho. (...) Ak budeš druhého
pokladať za staršieho: budeš sa s ním
slobodnejšie zhovárať, neublížiš mu
slovom, ani ho ním neznepokojíš či
neodsúdiš, ľahko od neho znesieš
nepríjemné slovo alebo menej úcty.
(...) Pokora je základom čností.“1
Tieto slová z rozjímania pred jedným z najväčších dní jeho života
výrazne poznačili celú jeho kňazskú
službu. Svoje rehoľné a kňazské povolanie vnímal predovšetkým ako
nezaslúžený a nevšedný dar k naplneniu jeho základného ľudského
povolania. Dar, o ktorý sa musí deliť
s ostatnými.

KŇAZ, KTORÝ VŽDY
STÁL PRI TRPIACICH

Niekoľkomesačný
Maximiliánov
pobyt v nemocnici na začiatku
jeho kňazského pôsobenia, ako
aj intenzívny každodenný kontakt
s pacientmi pripútanými na lôžko
mali v jeho živote veľmi veľký význam. Až do konca svojho pozemského putovania trávil Maximilián
veľa svojho času medzi chorými,
veľmi rád ich navštevoval a slúžil
im povzbudením, dobrým slovom
i kňazskou službou. Nepochybne
aj vďaka tejto intenzívnej osobnej skúsenosti s bolesťou a utrpením vznikol jeho veľmi spirituálny
pohľad na zmysel choroby, ktorý
vyjadril v mnohých prednáškach,
zápiskoch i článkoch a ktorý by sme
mohli nazvať „kolbeovskou teológiou utrpenia“. Nie nadarmo v niepokalanowskom kláštore, ktorý bol
v prvej polovici 20. storočia nielen
významným duchovným centrom,
ale aj najväčším katolíckych vydavateľstvom a tlačiarňou vôbec
s vynikajúcou organizáciou práce
a príkladným žitím františkánskej
chudoby, nazýval kláštornú nemocnicu „najdôležitejším pracovným
oddelením“. Chorých a trpiacich
spolubratov navštevoval tak často,
ako len mohol, a vnímal ich ako
cenný poklad v diele, ku ktorému
ho Boh povolal.

KŇAZ, KTORÝ BOL
HORLIVÝ PRE SPÁSU
DUŠÍ

O bezprostrednosti a veľkej pútavosti, s akou vedel sv. Maximilián hovoriť o Božích veciach v akomkoľvek
prostredí, napovedá aj spomienka sr.
Adely Nowak z kongregácie Sestier
služobníc Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, ktorá sa viaže k jeho dlhšiemu pobytu v sanatóriu v tatranskom
Zakopanom: „Otca Maximiliána charakterizovala veľká skromnosť, jednoduchosť a vnútorná krása, láska
k spolubratom a veľká horlivosť pre
spásu duší. Veľmi som sa tešila, keď
mi sestra predstavená dovolila spolu
s inými sestrami navštíviť o. Maximiliána. Sadli sme si vtedy na stoličky
alebo priamo na dlážku a priam
dychtivo sme počúvali, čo nám tento naozaj svätý muž rozprával. O svätých veciach dokázal hovoriť veľmi
milo a príťažlivo. (...) Počas svojho pobytu v nemocnici v Zakopanom povzbudil mnohých chorých, aby pred
smrťou prijali sväté sviatosti. Pokrstil
tiež jedného Izraelitu. Raz priviedol
k sebe do izby akéhosi zatvrdeného
hriešnika a po asi dvojhodinovom
rozhovore sa tento obrátil.“2

KŇAZOM NA MIESTE,
KDE CHCELO
DEFINITÍVNE
TRIUMFOVAŤ ZLO

V niepokalanowskom archíve sa
nachádza niekoľko písomných svedectiev spoluväzňov sv. Maximiliána z varšavskej väznice Pawiak
i z osvienčimského koncentračného tábora. Majú veľkú výpovednú
hodnotu a opisujú správanie tohto
človeka v extrémnych podmienkach
‚pekla na zemi‘. Opisujú jeho veľmi
aktívnu pastoráciu medzi ľuďmi,
ktorí strácali vieru v ľudskosť a Božiu
dobrotu, no vďaka jeho kňazskému
svedectvu znova nachádzali nádej.
Spoluväzeň
sv.
Maximiliána
v osvienčimskom koncentračnom
tábore Michał Micherdziński poskytol dva roky pred svojou smrťou (zom. v roku 2006) rozhovor,
ktorý bol nedávno publikovaný na

viacerých poľských katolíckych serveroch3. Opisuje v ňom udalosti,
ktoré predchádzali jeho mučeníckej
smrti a ktorými vydal najvyššie svedectvom svojho kňazského života.
Podrobne opisuje chvíle, keď sa otec
Maximilián rozhodol obetovať za
otca rodiny Franciszka Gajowniczka
a dobrovoľne ponúknuť svoj život
za jeho život. Opisuje jeden zaujímavý detail, ktorý si nevšimol vo
svojom svedectve doposiaľ nik zo
svedkov tejto udalosti. Opisuje, čo
sa stalo po známej otázke esesáka
svojmu pobočníkovi: „Čo chce tá
poľská sviňa?“, ktorú položil, keď o.
Maximilián vystúpil z radu väzňov
po selekcii. Maximilián nacistickému
dôstojníkovi plynulou nemčinou
povedal: „Chcem za neho zomrieť,“
pričom ukázal na Gajowniczka. Ak
predtým stáli Nemci ako obarení,
teraz otvorili od údivu ústa. Pre nich,
reprezentantov bezbožného sekularizmu, bolo čímsi nepochopiteľným,
že niekto chce umrieť za iného človeka. Micherdziński ďalej hovorí:
„Padla druhá otázka: ‚Kto si?‘. Otec
Maximilián odpovedal: ‚Som poľský
katolícky kňaz.‘ (...) Je zaujímavé, že
pri tomto rozhovore o. Maximilián
ani raz nepoužil slovo prosím. Je to
iba žiadosť, ktorá Nemca zlomila. (...)
A nakoniec sa stalo čosi, čo dodnes
nemôžu pochopiť ani Nemci a ani
väzni. Kapitán SS začal o. Maximiliánovi vykať. ‚Pane, prečo chcete za
neho zomrieť?‘ (...) Iba raz v dejinách
nacistických koncentračných táborov sa stalo, že vysoký dôstojník, ktorý zavraždil tisíce nevinných ľudí, sa
takto prihovoril väzňovi.“
Svojou obetou za neznámeho spoluväzňa sa otec Maximilián najdokonalejšie pripodobnil obeti Krista
Veľkňaza na kríži.
1

2

3

Por. Sv. Maximilián M. Kolbe: Vlastnoručné poznámky
z duchovných cvičení pred kňazskou vysviackou
(21.–27. 4. 1918), In: Archív Niepokalanowa.
NOWAK, Adela: Písomné svedectvo nazvané„Spomienky
na o. Maximiliána M. Kolbeho“, datované Zapokane,
30. 1. 1954, In: Archív Niepokalanowa.
http://www.franciszkanie.pl/artykuly/wspomnienia-jeden-z-nas-byl-swietym.
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HISTORICKÝ SERIÁL

KATOLICKÁ CÍRKEV
A SVOBODNÉ ZEDNÁŘSTVÍ (11)
text: PhDr. Radomír Malý

Svobodné zednářství brzy po svém vzniku zakotvilo i v habsburském Rakousku a potažmo
i v českých zemích. Stalo se tak za vlády císařovny Marie Terezie (1740–1780), která sice jako
pravověrná katolička zednáře nepodporovala, avšak její manžel František Štěpán Lotrinský byl
členem lóže, rovněž tak přední dvorní rádcové Gerhard van Swieten a hrabě Václav Kounic1.
Díky vlivu těchto mužů zednářství
v 18. století ve všech zemích habsburské monarchie vzkvétalo. Vyšší
úřad ve státní správě nedostal nikdo
bez členství v lóži, což byla nepsaná
podmínka, rovněž tak i profesuru
na univerzitě2. K lóžím náleželi hlavně šlechta, podnikatelé, advokáti,
důstojnictvo a inteligence. Zednáři
zakládali ve větších městech tzv. učené společnosti s oficiálním záměrem
šířit vzdělanost a kulturu, ve skutečnosti však se skrytým plánem vštěpovat společnosti osvícenské protikatolické ideje. Takovou byla v Praze
Česká královská společnost nauk,
v jejímž čele stál rytíř Ignác Born, vysoce postavený zednář3.

ČESKÉ ZEDNÁŘSTVÍ
ZA VLÁDY MARIE
TEREZIE A JOSEFA II.

V Praze byla založena první zednářská lóže r. 1741 pod názvem „U tří
korun“ s velmistrem hrabětem Josefem Kininglem. Po r. 1750 lóží v Čechách rychle přibývalo, jejich „rájem“
se stala vláda Josefa II. (1780-90),
i když paradoxně tento panovník
sám nebyl zednářem, nicméně právě za jeho éry získali zednáři největší
vliv. Ten také beze zbytku uplatnili
při formulaci proticírkevních opatření Josefovy vlády, jakými byly rušení
klášterů, zřízení státních generálních
seminářů pro vzdělání budoucího
kléru, na něž biskupové neměli žádný vliv, předpisy o tom, co mají kněží
kázat apod.
Přes veškeré papežské sankce tvořilo
r. 1790 duchovenstvo, zvláště vysoké, 6 procent členstva zednářských
lóží4. Jednalo se o kněze fakticky
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(závěrečný díl)

odpadlé, pro něž papež a pravověrnost nic neznamenali, kteří věřili nikoli katolickým článkům víry, nýbrž
osvícenským filozofiím, i když jim dávali křesťanský nátěr. K zednářům náleželi vídeňští světící biskupové Mueller a Stock, královéhradecký biskup
Hay, benediktinský opat z Břevnova
Rautenstrauch, premonstrátský opat
Trauttmansdorf z Teplé aj.5
Tito duchovní usilovali o vyloučení všeho bytostně katolického
z církevního života. Rautenstrauch
ve svých instrukcích požadoval
„dorazit hydru ultramontanismu“,
což byla dobová nadávka pro papežství6. Církev v Rakousku měla
být zcela izolována od Říma, ze
studií v generálních seminářích
se vylučovala asketika a mystika
a přísně stíhala jakákoliv polemika
s protestantismem a osvícenskou
filozofií, dokonce se zpochybňovaly
i zázraky Ježíše Krista. O tom, jaké
vládly v tzv. generálních seminářích
poměry, podává svědectví bývalý
profesor pastorálky ve Vídni, podepisující se z bezpečnostních důvodů pseudonymem „zbožný Tyrolák
řádu sv. Františka“: „… ani nemohu
říci, ke kterému náboženství se většina profesorů přiznává aneb co věří
o božství Kristově. Ale ovoce jejich
ať vám ukáže. Viděl jsem v tomto
generálním semináři takovou ohavnou zpustlost, že kdybych ji nebyl
na vlastní oči viděl, nikterak bych
tomu nevěřil. Do generálního semináře mají přístup lehké ženštiny. Co
mám říci o větách, které se zde hájí?
Zde se tvrdí, že od nepamětných
dob nebylo ekumenického sněmu, tam se opět zavrhuje nejvyšší

představený Církve a papež se klade na roveň ostatním biskupům. Tu
se vystavují a v posměch uvádějí
buly papežské, tupí se odpustky, zavrhuje se ústní zpověď… “7

ZEDNÁŘI V ČESKÉM
NÁRODNÍM OBROZENÍ

Tako jako v jiných zemích, i v Čechách a na Moravě stálo v čele zápasu za práva národního jazyka
a kultury v 18. a 19. století katolické
duchovenstvo. Bylo však rozdělené,
část smýšlela pravověrně, propapežsky a odmítala proticírkevní opatření
vlády Josefa II. a osvícenství (Stanislav Vydra, M. A. Voigt, František Sušil
aj.), druhá část naopak akceptovala
josefínské reformy a do jisté míry
též osvícenskou filozofii bez ohledu
na její protikřesťanské aspekty. Tito
kněží byli z velké části členy zednářských lóží, např. Josef Dobrovský8,
Rafael Ungar, litoměřický biskup
Josef Hurdálek, později známý hlasatel heterodoxních názorů Bernard
Bolzano a tvůrce tzv. reformního
programu českého duchovenstva
František Náhlovský9.
Vláda císaře Františka I. (1792–
1835) po vypuknutí Velké francouzské revoluce zakázala v Rakousku činnost zednářských lóží,
což trvalo až do zániku monarchie
r. 1918. To však neznamená, že zednáři zde nebyli aktivní. Sousední
Prusko zednářství naopak aktivně
podporovalo, proto mnoho rakouských i českých zednářů se zapojilo do tamních lóží. Po r. 1867,
kdy se Uhersko stalo v rámci monarchie autonomní, povolila budapešťská vláda činnost lóží, což
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umožnilo zednářům z Rakouska
a českých zemí vstoupit do nich.
Laičtí intelektuálové v čele národního obrození byli zednáři téměř
všichni: Josef Jungmann, Pavel Josef Šafařík, Josef Kajetán Tyl, František Ladislav Čelakovský, František
Palacký aj.10 Členství českého katolického kléru v lóžích bylo ve 2. polovině 19. století téměř nulové,
neboť jeho formace v seminářích
se proti josefínské době radikálně
změnila, svou roli tu sehrály i ostré
papežské dokumenty proti zednářství, především encyklika Lva
XIII. „Humanum Genus“ r. 1884.
V 19. a na počátku 20. století se česká společnost polarizuje v názoru
na Husa a husitství. Zatímco vlastenečtí intelektuálové à la Tyl vyzvedávají Husa a husitskou tradici jako
nosný základ českého patriotismu,
katolický tábor považuje naopak
Husa ve smyslu rozhodnutí kostnického koncilu za bludaře, husitskou
dobu za zkázu země a zdůrazňuje naopak postavy sv. Václava, sv.
Cyrila a Metoděje a císaře Karla IV.
Reprezentanti prvního směru jsou
většinou členy zednářských lóží.

ZEDNÁŘI
V ČESKOSLOVENSKÉ
REPUBLICE,
ZA NACISMU
A ZA KOMUNISMU

Samostatná Československá republika po r. 1918 zrušila rakouský
zákaz zednářstva. K němu náleželi
přední politici, prezident Tomáš
Garrigue Masaryk byl od r. 1904
členem německé lóže tzv. „Dobrých templářů“11. Jako prezident
zednářem nebyl, nicméně dával
zednářství najevo své sympatie.
Aktivním zednářem byl ale ministr zahraničí a Masarykův nástupce
v úřadě Edvard Beneš.12 Členy lóží
byla i většina českých prominentních
politiků napříč politickými stranami
(Rudolf Bechyně, Antonín Švehla,
Alois Rašín aj.), jakož i mnoho českých spisovatelů (Josef Svatopluk

Machar, Jan Herben a také Karel Čapek, jenž se ale ve 30. letech se zednářstvím rozešel).13
Není přehnané říci, že právě účast
většiny českých politiků v zednářských lóžích stála za protikatolickým štvaním prvních let samostatné republiky, jehož obětí byl
mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze i řada dalších
sakrálních pamětihodností a chrámů. Došlo i na vážná zranění katolíků, bránících své svatyně.
Němečí nacisté po obsazení českých zemí r. 1939 postavili sice zednářství mimo zákon, nicméně první protektorátní vláda Aloise Eliáše
byla složena většinou ze zednářů.
Kníže František Schwarzenberg
ve svých vzpomínkách uvádí, jak
na jejím zasedání bylo čteno německé nařízení, že žádný zednář
nesmí být ministrem. Tu se ministr
školství Jan Kapras zvedl a prohlásil: „Tak já jdu domů.“ Ostatní ho ale
zadrželi: „Jen si sedni! Zednáři jsme
tady skoro všichni.“14
Nástup Reinharda Heydricha do úřadu říšského protektora přinesl tvrdé
pronásledování zednářů, mnoho
jich bylo popraveno nebo zahynulo
v koncentračních táborech. Po válce
však v období let 1945–1948 nebyly lóže v Československu vůbec
obnoveny. Příčinu uvádí historik
a sám zednář Josef Haubelt.15 Před
válkou byli zednáři koncentrováni
podle politické příslušnosti většinou buď v lóži „Komenský“, která
byla levicově orientovaná a podporovala socialistické strany, nebo
v tzv. „Národní lóži československé“,
jež se hlásila k pravici a měla vazbu
na agrárníky a národní demokraty.
Kapras, předválečný člen Národní
lóže, napsal udavačský dopis gestapu, kde označil zednáře z lóže Komenský za „agenty Benešovy vlády
v exilu“, což vedlo k jejich masovému
zatýkání. Poválečné obviňování jedněch zednářů druhými z kolaborace
a udavačství znemožnilo obnovu
lóží.

Paradoxně zednářstvo opět oživilo
svoji činnost až po převzetí moci
komunisty, kdy r. 1949 vznikla tzv.
„Československá lóže svobodných
zednářů“, která se stala členem
Národní fronty. R. 1951 však podle
Haubelta Sovětský svaz přinutil
komunistickou vládu v Praze, aby
zednářství zakázala. Členům této
lóže bylo nabídnuto, že když se
sami dobrovolně rozpustí, dostanou významné posty buď v diplomacii, nebo v Akademii věd. To
učinili a tak se také stalo. Reprezentanty tohoto „komunistického zednářství“ byli lékař Jan Syllaba, jenž
získal čelné postavení v Akademii
věd, a Vilém Pithart, jmenovaný
velvyslancem v Paříži.
Na komunistickém pronásledování
katolické církve se zednáři přímo
a bezprostředně nepodíleli. Znovu
začali působit v českých zemích až
po rozpadu komunismu r. 1989,
nicméně to už je jiná kapitola.
V tomto seriálu jsme se snažili ukázat přímo na základě citací
oficiálních církevních dokumentů,
zvláště papežských, že katolická
víra a svobodné zednářství jsou
vzájemně neslučitelné, což je pro
každého katolíka závazné.
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Proste proto Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň (Mt 9,38).
text: P. Bohumil Kolář
Drahé děti, už je to hezká řada
roků, kdy žil ve Francii chlapec, se
kterým měli všichni veliké trápení, zvlášť jeho rodiče. Často slyšeli
stížnosti na něho. Byl neposlušný,
drzý, líný, nechtělo se mu chodit
do školy, a tak se často místo školy
někudy toulal. Žádné domluvy ani
tresty nepomáhaly.
Jednou ho jeho tatínek přistihl, že
zase místo školy někudy běhá. Chytil ho za ruku a vedl s sebou. Kluk
čekal, že z toho bude pořádné potrestání. Cesta vedla kolem kapličky
Panny Marie. Tatínek odbočil z cesty
ke kapličce, vstrčil syna před sebou
do kapličky a prosil: „Panno Maria,
vezmi si toho darebáka a vychovávej ho ty. Já už to nedokážu, nevím, co s ním mám dělat, aby
se z něho nestal zločinec.“
A nenásledoval žádný
trest ani pokárání.
Ale na chlapce to
obrovsky zapůsobilo. Uvědomil si, jak
trápí své rodiče a jak
i sobě ubližuje. Umínil si, že začne jinak.
Začal chodit do školy
pravidelně a ukázalo
se, že je to nadaný chlapec, kterému šlo učení
dobře. Také chodil na náboženství a do kostela. Dovídal se
tam mnoho zajímavého. Také to,
že Pán Ježíš předtím, než vstoupil
na nebesa, řekl apoštolům: „Jděte
do celého světa, učte všecky národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna
i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal.
A já jsem s vámi po všechny dny až
do konce světa.“
Také tam slyšel, že apoštolové
hned šli i do cizích zemí a tak církev stále rostla. A že to pokračuje
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pořád, že pořád církev posílá misionáře i do nejvzdálenějších zemí.
Aby i tam lidé poznávali Krista
a stávali se křesťany. Všichni lidé
jsou naši bratři a sestry.
Rád četl knížky o indiánech. Zatoužil jít také jako misionář mezi
indiány. Pán Bůh splnil jeho touhu,
kterou sám vložil do jeho srdce.
Stal se knězem a byl poslán k indiánům v Severní Americe. Do země,
kde je mnohem větší zima než zde.
Cestoval tam do indiánských obcí
velmi od sebe vzdálených a jezdil
na saních, tažených psy, jako indi-

učitelky a učitelé i jiní. Usiloval o to,
aby tam byly stavěny nemocnice,
školy a kostely. Mnozí z bývalých
pohanů se stali křesťany. Poznávali
v lásce a obětavosti tohoto kněze
i ostatních pracovníků lásku Boží.
Stal se biskupem a dožil se vysokého věku. Dokonale uměl několik
indiánských jazyků a napsal v těchto jazycích řadu knih. Žil tam až
do smrti, a všichni si ho velmi vážili.
Ten člověk se jmenoval Émile Grouard a město, které tam v té době začali budovat, nazvali jeho jménem:
Grouard. Dodnes je významným
centrem v té oblasti v Kanadě.
I Vy asi dříve nebo později pocítíte
v srdci touhu něco krásného, velkého v životě konat. Ne se líně
povalovat před obrazovkou
nebo ztrácet spoustu času
ubohými zábavami, které zanechávají v srdci
prázdnotu anebo trpkost nebo i poskvrňují duši hříchem.
Pán Bůh ve své církvi
dává velice mnoho
možností. Možná, že
i někteří z Vás zatouží
po působení v misiích.
Poraďte se o tom s některým knězem.

áni. indiáni ho měli velice rádi, získal tam mnoho výborných přátel.
Mnozí byli velice chudí. Snažil se
jim pomáhat dle možnosti a organizovat pomoc. Snažil se zařizovat,
aby byla dostupná lékařská péče
pro nemocné. I za pomoci dalších
pracovníků misie. Do misií přijíždějí
nejen kněží, ale také řeholní sestry,
lékaři a lékařky, zdravotní sestry,

Pán Ježíš přirovnává působení kněží, řeholních osob a těch,
kteří se zcela zasvětili bezvýhradní
práci v jeho službě, k práci dělníků
na poli při žni. Říká: „Žeň je sice
hojná, ale dělníků málo. Proste
proto Pána žně, aby poslal dělníky
na svou žeň.“
Modleme se proto často za dostatek těch, kteří se stanou „dělníky
na Boží žni“. A Vy, děti, se modlete i za to, aby Pán Bůh k tomu
povolal i mnohé z Vás. A všechno

Kresba: Alena Prymková

PRO DĚTI

„JDĚTE DO CELÉHO SVĚTA…“
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to svěřujme přímluvám a pomoci
Panny Marie, která je Matkou církve a miluje každého nejkrásnější
a nejmocnější mateřskou láskou
svého Neposkvrněného Srdce.

Kdyby Tě napadla otázka: „Čím
bych měl být, abych byl v životě
šťastný?“ odpověď by byla: „Když
budeš tím, čím Tě chce mít Pán
Bůh. Pros ho, aby Ti to dal poznat.“

TY SES NEBÁL?
Děti byly na výletě v horách. Když
stoupali na jeden kopec, několik
jich zůstalo schválně pozadu. Jeden
z nich prohlásil: „Já to tady znám,
povedu vás zkratkou a nemusíme
se trmácet tou dlouhou cestou, co
vymyslel náš učitel.“ Nenápadně
odbočili z cesty, po které šli ostatní,
a vydali se za svým samozvaným
vůdcem. Zpočátku to vypadalo, že
si skutečně ušetří spoustu námahy,
a tak se všichni těšili, jak na vrcholu
překvapí ostatní.

Do tohoto zmatku najednou zazněl
radostný a vyrovnaný hlas jednoho
z nich: „To je paráda! Takové parádní dobrodružství jsem na školním
výletě nečekal!“ Ostatní se překvapeně podívali, kdo to mluví: byl to
Péťa, kterému všichni říkali „kostelák“ a posmívali se mu, že chodí
do kostela a modlí se. Považovali
ho za slabocha, který se o sebe neumí postarat sám, a tak musí prosit
o pomoc boha. Byli překvapeni, ale
přece jen se jim ulevilo, když zjistili,
že mezi sebou mají někoho, kdo se
nebojí.
Když Péťa viděl, že ostatní zanechali dohadování a hledí na něho jako
na zachránce, navrhl: „Myslím, že
by bylo nejlepší jít přímo do kopce, i když to bude náročné. Když
půjdeme pořád vzhůru, musíme
přece dojít až na vrchol!“ Všichni
souhlasili, protože Péťa mluvil jistě

text: P. Václav Trmáč
a s nádechem humoru v hlase. Pustili se tedy přímo do stráně. Byla to
svízelná cesta, nohy jim klouzaly
po mokré zemi, museli obcházet
skály a skalky, pohybovali se pomalu. Sem tam někdo zapochyboval
o správnosti Péťova rozhodnutí, ale
ten uměl každému vtipně odpovědět a povzbudit ho k další cestě.
Umazaní a unavení dorazili nakonec k chatě na vrcholu. Nenápadně
se vmísili mezi ostatní, kteří už seděli pod střechou a každý měl před
sebou hrnek horkého čaje. Než se
ohřáli a najedli, venku už zase svítilo sluníčko. Na další cestě se všichni
spiklenci shlukli do hloučku, aby si
povídali o svém bloudění i o tom,
jak je Péťa svou rozvahou zachránil. Jeden z nich, právě ten, který
se Péťovi nejvíce posmíval, se toho
hrdiny zeptal: „Ty ses ani trochu nebál?“ „A proč?“ divil se Péťa, „když
je se mnou Pán Ježíš, nemusím se
ničeho bát, protože on mi vždycky
pomůže!“

Foto: HDWallpaperBook.com

Uprostřed hustého lesa si nevšimli,
že se zatáhlo a opar nad vrcholky hor se mění v hustou mlhu.
Po chvíli začalo také pršet. Vůdce
viditelně znejistěl. Mlha už pronikla i mezi stromy, bylo vidět sotva
dva metry před sebe a ke všemu se
jim nohy začaly bořit až po kotníky
do bažiny. Místo radosti ovládl děti
strach. Začaly se dohadovat, kdo to
zavinil, jestli ten, kdo tuhle podivnou zkratku vymyslel, nebo ti, kdo
ho poslechli. Vůdce party nevěděl,
kudy dál, vodil ostatní sem a tam.

Někteří se rozbrečeli, jiní odmítali
jít dál, další zase chtěli hledat cestu
na vlastní pěst.

S vroucím přáním, abyste se
správně rozhodovali s modlitbami k Panně Marii, Matce dobré
rady, Vás všechny srdečně zdraví
Váš P. Bohumil Kolář
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Z DOPISŮ OD VÁS

PODĚKOVÁNÍ
❧ Chtěl bych splnit svůj slib a poděkovat Bohu, Panně Marii a všem
svatým za vyslyšení mých proseb
za uzdravení manželky z těžké nemoci. I nadále prosím Pannu Marii
o přímluvu za celou naši rodinu.
čtenář Pavel
❧

Děkuji za vyslyšení některých
mých modliteb, zvláště za to, že
ke mně mohou chodit vnuci.
babička Alena

❧

Děkuji Pánu Ježíši a Panně
Marii rozvazující uzly za uzdravení
syna z vážné nemoci.
rytířka Marie

❧

Milá redakce, v tomto čase
prázdnin a dovolenek v horku
i bouřce člověk hledá Pána – najednou časopis Jeho maminky je tu...
Človíček raduje se, pročítá stránky
– tak nějak zapomíná na strádání,
bolest a jinou lopotu. Upřímné pozdravy s přáním pěkných dní
Ludmila Schwarzová

❧ Ráda bych splnila svůj slib a poděkovala sv. Judovi Tadeáši a všem
svatým za vyslyšení mých modliteb.
čtenářka Anna
❧ Plním svůj slib a děkuji Pánu
Bohu, Panně Marii, sv. Kateřině
a sv. Tadeáši za manžela, děti a vnuky, zvláště za vnučku Kateřinu, která

má zdravotní potíže, a přesto zdárně dokončila 9. třídu speciální školy
a dostala se do učení na aranžérku,
květinářku. Děkuji též za své uzdravení po těžké operaci. Prosím o stálou ochranu Boží a P. Marie a dar
víry pro celou rodinu.
vděčná čtenářka Božena

❧

Chtěla bych touto cestou veřejně poděkovat Pánu Ježíši, Panně
Marii, sv. Tadeáškovi a Archandělu
Michaelovi za zdárnou operaci
svého syna a zlepšení zdravotního
stavu svého vnuka.
vděčná čtenářka od Holešova

O MODLITBU PROSÍ

❧ Prosím o modlitby za naše
děti, o dar pevné víry, aby pochopily, že bez napojení na Boha život
nemá správný smysl a směr. Dále
prosím o modlitbu za dar víry pro
jejich budoucí životní partnery
a za požehnání po celou naši rodinu. Zaplať Pán Bůh!
čtenářka Patricie
❧ Chtěla bych poprosit
o modlitbu za vyřešení
těžké životní situace své dcery Marie
a za její dva syny
Jakuba a Vojtěcha. S vděčností
čtenářka Marie

ÚMYSLY MODLITEB M. I.
Září: Aby každý křesťan byl citlivý na ochranu
životního prostředí, v němž žije
a které je darem Božím.
Říjen: Aby každý věřící díky příkladu Chudáčka
z Assisi usiloval o pokoj mezi národy.
Listopad: Aby ti, kteří se zasvětili Bohu, mohli
slovem i životem ukazovat cesty vedoucí do Božího
království.
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❧ Prosím o modlitbu za svou
dceru a její děti. Dcera Marie je
v těžké situaci, kdy jí příbuzní hrozí
odnětím svéprávnosti a odebráním jejích dětí.
maminka Marie
❧ Prosím o modlitbu za dceru,
která je vážně nemocná. Mám o ni
starost, protože má malé dítko.
rytířka z Třince
❧ Prosíme o modlitbu za naši rodinu, za naše čtyři děti, za dar víry
a nalezení lásky k Ježíši.
Milan a Ludmila
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ZPRÁVY
ZE SVĚTA
Vatikán: Papežská rada Iustitia et Pax
vydala prohlášení, že titul příštího poselství papeže Františka ke Světovému
dni míru bude mít název: „Vítězstvím
nad lhostejností dosáhnout míru.“
Radiovaticana, 11. 8. 2015
Vatikán: Stálý pozorovatel Sv. stolce při OSN arcibiskup Silvano Tomasi
prohlásil, že Svatý otec nesouhlasí s nedávným dokumentem OSN
o cílech světového rozvoje. Mons.
Tomasi řekl: „Dokument příliš zdůrazňuje individualistickou etiku a schází
mu otevřenost k transcendentnímu
rozměru lidského jednání… např.
tehdy, když mluví o podpoře reprodukčního zdraví… Ve skutečnosti
se za tím skrývá podpora umělých
potratů, jejich vykonání je chápáno
jako ‚právo, které je třeba zajistit pro
všechny‘, jakoby se ničením lidských
životů vyřešily problémy.“
Radiovaticana, 11. 8. 2015
USA: Pokus zablokovat v senátu
státní podporu nejvlivnější propotratové organizaci Planned Parenthood se nezdařil. Někteří republikánští
senátoři poukázali na odhalený fakt,
že tato organizace obchoduje s orgány potracených dětí. Bohužel návrh na odnětí státní dotace PP získal
53 hlasů, nutných bylo však minimálně 60. Prezident Obama se ale vyjádřil,
že v případě, když návrh na zastavení
financí PP projde, bude ho vetovat.
Katholisches.info, 4. 8. 2015
USA: Center for Medical Progress,
americká organizace na ochranu nenarozeného života, obdržela soudní
zákaz publikovat dokumenty o zločinné činnosti největší propotratové
organizace Planned Parenthood (PP).
Center for Medical získala totiž filmy,
na nichž zástupci PP se vesele baví při
projednávání obchodních nabídek
částí tělíček a orgánů dětí zabitých
umělým potratem. Soud státu Kalifornie zakázal tyto filmy veřejně rozšiřovat a vést kampaň proti PP.
pch24.pl, 31. 7. 2015

Velká Británie: Celosvětová organizace Amnesty International, založená r. 1961 na podporu politických
vězňů na celém světě, zrazuje svůj
původní cíl. Na nedávném plenárním
zasedání v Londýně se vyslovila pro
celosvětovou legalizaci prostituce. AI
též aktivně vystupuje pro celosvětovou legalizaci potratů, což je pokrytecké, neboť ve svém programu má
boj proti trestu smrti, na druhé straně však podporuje zabíjení nenarozených dětí.
Katholisches.info, 4. 8. 2015
Španělsko: Lékárník se Sevilly se
konečně dočkal spravedlnosti. Před
7 lety byl odsouzen k pokutě 3 tisíc euro, protože odmítal prodávat
antikoncepci, která je potenciálně
abortivní. Odvolal se až k Ústavnímu
soudu, který nyní uznal, že má právo
na odpor z důvodu svědomí.
Katholisches.info, 9. 7. 2015
USA: Řeholní kongregace Malé
sestry chudých se odvolala k Nejvyššímu soudu s požadavkem nemuset
ve svých charitativních zařízeních
rozšiřovat antikoncepci. Současný
zákon ji k tomu nutí, sestry již byly
potrestány za odmítání této služby
pokutou 2,5 milionu dolarů.
Fronda, 31. 7. 2015
Francie: Sdružení starostů požaduje legislativní zákaz žehnání a činění znamení kříže u sportovců před
utkáním. Předseda tohoto sdružení
Francois Baroin je syn velmistra zednářské lóže Grand Orient.
Katholisches.info, 1. 7. 2015
Čína: Katolické duchovenstvo
v jihovýchodní části země vyzvalo
všechny věřící, aby se aktivně postavili proti státní kampani za odstranění křížů z veřejného prostranství,
což se týká zejména křížů na věžích
kostelů nebo nad vchodem do nich.
Tito kněží se neobracejí pouze na věřící, ale vůbec na všechny lidi dobré
vůle, jimž leží na srdci otázka spravedlnosti. V posledních měsících již
několik křížů z chrámů bylo násilně
odstraněno, někde došlo i ke zboření
kostelů.
Katholisches.info, 12. 8. 2015

Kazachstán: Pomocný biskup z Astany v Kazachstánu mons. Athanasius
Schneider se vyjádřil pro španělský
internetový časopis „Adelante la Fe“,
že současná krize Církve má své kořeny ve starověké herezi gnosticismu
a v novověké herezi antropocentrismu. Gnosticismus staví na lidech,
kteří disponují tzv. „tajnou vědou“,
která je prý před ostatními skryta,
čímž vytvářejí nadřazené elity, antropocentrismus zase klade člověka
na místo Boha. Biskup Schneider zároveň odmítl tezi dnešních samozvaných reformátorů, že prý „předkoncilní církev byla uzavřená vůči tomuto
světu“. Nikoliv, dokladem jsou velkolepé misie už od 16. století, aktivity
Církve ve prospěch zrušení otroctví
na africkém a americkém kontinentě,
spojené především se jmény papežů
Pavla III. a Lva XIII., zvláště pak ale dominikána bl. Bartolomea Las Casase.
Církev nebyla nepřátelská vůči vědě,
naopak někteří vědci byli kněžími,
např. astronom Mikuláš Koperník,
fyzik Georges Lemaitre, vynálezce
bleskosvodu Prokop Diviš a zakladatel genetiky Gregor Mendel. První
gramatiky jazyků afrických a latinskoamerických národů vypracovali katoličtí misionáři.
pch24.pl, 12. 8. 2015
Irák: Mezi iráckými muslimy navzdory nebezpečí zavraždění přibývá
katolických konvertitů. Jeden z nich,
Bazaran Azezzi sdělil internetovému
časopisu Christian Post, že se mu zjevil ve snu Kristus. Konvertoval s celou
rodinou, ale musel uprchnout, neboť
nad ním byla vyhlášena fatwa (klatba), což znamená trest smrti. Podle
Azezziho existují dokonce i případy,
že bojovníci Islámského státu se stali
křesťany a uprchli do bezpečí.
Kath.net, 10. 8. 2015
Pákistán: 23letá muslimka Nadia
Masibová následovala svého manžela Aleena Masiba, křesťana, a přijala
víru v Ježíše Krista. Fanatičtí muslimové je přepadli, Aleena zavraždili
a Nadiu těžce zranili. Jeden z vrahů
prohlásil: „Jsem šťasten, že jsem zabil
křesťana, teď půjdu do nebe.“
Fronda, 3. 8. 2015
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Itálie: Podle zprávy italské Caritas
trpí v současnosti více než 100 milionů křesťanů ve světě pronásledováním. V severní Koreji 50–100 tisíc jich
pobývá v koncentračních táborech.
R. 2014 na celém světě bylo zabito
minimálně 4 344 křesťanů z ryze náboženských důvodů a nejméně 1 062
kostelů zničeno nebo zdevastováno.
Kath.net, 2. 8. 2015

Z ČESKÉ REPUBLIKY
Reakce arcibiskupa Duky k Prague Pride. „Již z předběžného programu Prague Pride je zřetelné, že
se nejedná o otázku práva menšiny
na toleranci, ale o propagaci uvolněného životního stylu, který není
zodpovědný, důstojný a krásný.
Naopak rozvolněný sexuální život,
pohrdání těmi, kteří obětují v rodinném životě mnohonásobně víc růstu

společenských hodnot a tím obohacují celou společnost, přivádí mě
k smutku nad takovýmto způsobem
zviditelňování se. Především ve vztahu k dětem požadavky zmíněných
protagonistů Prague Pride na adopci
popírají de facto právo dítěte na své
biologické rodiče, otce a matku.
Nechť jsou v tomto případě připuštěni ke slovu skuteční odborníci, dětští
psychiatři, psychologové, právníci
a sociální pracovníci. Takovéto akce
mediální cestou vytěsňují ze společnosti opravdový vhled do vážnosti
problému,“ reaguje arcibiskup Duka.
Tiskové středisko ČBK, 9. 8. 2015
Kněžská svěcení a primice pro
rok 2015. V sobotu 27. června přijalo kněžské svěcení 24 kandidátů.
V brněnské diecézi osm, v olomoucké arcidiecézi pět, v ostravsko-opavské diecézi tři, v královéhradecké
diecézi tři, v litoměřické diecézi dva,

v pražské arcidiecézi dva a v českobudějovické diecézi jeden.
Tiskové středisko ČBK, 26. 6. 2015
Návrat P. Josefa Toufara do Číhoště. Mší svatou slouženou královéhradeckým biskupem Janem Vokálem vyvrcholila v neděli 12. července
2015 v Číhošti víkendová slavnost
s názvem Návrat P. Josefa Toufara
do Číhošti, spojená s uložením ostatků tamního faráře P. Josefa Toufara.
Po dlouhých 65 letech se podařilo
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 podařilo v listopadu 2014 vyzvednout
jeho tělesné pozůstatky z ďáblického
hřbitova; nyní se pomyslně i reálně
vrací do svého kostela.
Tiskové středisko ČBK, 14. 7. 2015

KOLBEOVSKÝ ROK
75 LET OD MUČEDNICKÉ SMRTI SV. MAXMILIÁNA
Mezinárodní rada Rytířstva Neposkvrněné (M. I.)
v Římě vyhlásila u příležitosti 75. výročí mučednické smrti sv. Maxmiliána Kolbeho od 14. srpna
2015 do 14. srpna 2016 Kolbeovský rok.
Rok oslav bude zakončen ve Fatimě mezinárodním setkáním M. I. ve dnech 28.–30. října 2016.
V těchto dnech bude také zahájena příprava
k 100. výročí založení Rytířstva Neposkvrněné
(1917–2017).
Všichni členové M. I. jsou zváni, aby v tomto roce
ještě více usilovali o obnovu svého zasvěcení se
Panně Marii Neposkvrněné.
english
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Národní centrum Rytířstva Neposkvrněné
zve na duchovní cvičení nejen pro rytíře Neposkvrněné

NAD SMYSLEM
ŽIVOTA
Český Těšín
23.–25. 10. 2015

Exercicie vede:

br. Bohdan Heczko OFMConv
PROGRAM:
Pátek:
16.30–18.00 ubytování
18.15
večeře
19.30
mše svatá

Přihlášky / Adresa:

Sobota:
Program během dne

(mše svatá, přednášky, sdílení, modlitba,
příležitost ke svátosti smíření, adorace)

Neděle:
Dopolední program
(přednáška, svědectví, mše sv.)
12.00
oběd a zakončení

Cena: 1 100 Kč

EXERCIČNÍ DŮM ČESKÝ TĚŠÍN
tel. kancelář: 558 761 429, mobil: 737 930 713, e-mail: ex.dum.tesin@jesuit.cz

JEŽÍŠ ZAVOLAL,
A ONI ŠLI ZA NÍM...

(srov. Mk 1, 17-18)

Řád minoritů
přijímá nové kandidáty
ČESKÁ PROVINCIE:

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

SLOVENSKÁ KUSTODIE:

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

