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Chápej, nikdy nejsi sama.
Ať je to pro tebe zdrojem velké síly.
			
slova Pána Ježíše Gabriele Bossisové
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VÁŽENÍ ČTENÁŘI,
MILÍ RYTÍŘI NEPOSKVRNĚNÉ,
srdečně Vás pozdravuji a jménem redakce Vám
děkuji za všechny dopisy a přáníčka, které jsme
od Vás dostali k Vánocům a k Novému roku. Jsme
rádi, že na nás myslíte a že nás doprovázíte svou
modlitbou. Jsme Vám za to moc vděční.
Ve svých dopisech nám celkem často sdělujete, že
se cítíte být sami, že Vám chybí někdo blízký anebo
společenství lidí, s nimiž byste se mohli sdílet. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli nynější číslo věnovat
tématu samoty.
Samota je něco, co se dotýká každého z nás. Na jedné straně každý z nás potřebuje jistou dávku samoty
ve smyslu času pro sebe, kdy si potřebujeme odpočinout od vnějšího tlaku, uspořádat své myšlenky
a mít také čas a prostor pro setkání s Bohem v tichu
svého srdce, na druhé straně ale potřebujeme mít
kolem sebe lidi kterým můžeme prokazovat lásku
a kteří ji zase prokazují nám. Dotýkáme se zde základní lidské potřeby být součástí lidských vztahů.

Maria, Panno mocná, ty veliká a slavná
záštito svaté církve, ty podivuhodná
pomocnice křesťanů, ty hrozná jako
vojsko seřazené k bitvě, ty, která
samojediná jsi potřela všechny bludy
po celém světě – ochraň nás před
nepřítelem v našich úzkostech, v našich
zápasech a v našich tísních, a v hodině
smrti přijmi naši duši do ráje. Amen.

Porušení této rovnováhy uvádí člověka do tíživých
pocitů opuštěnosti, bezmocnosti, bezvýznamnosti
a nesmyslnosti. Umět zacházet s vlastní samotou,
dobře rozumět svému nitru a naučit se rozdělovat
čas pro vnější aktivity a pro vnitřní usebrání je velice potřebná dovednost, která pomůže člověku
dozrávat a přijímat a darovat svou lásku ostatním.
Přejeme Vám obohacující četbu a doufáme, že připravené články Vám budou povzbuzením ve zvládání vlastní samoty a opuštěnosti,
ale také v tvoření dobrých vztahů.
Za redakci

Modlitba sv. Dona Boska

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. (Zápis se dělá prostřednictvím přihlášky
vlasnoručně podepsané. Zasílejte na: 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., požádejte o přihlášku na výše uvedené adrese.
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KATECHEZE PRO M. I.

NEPOKOJNÉ LIDSKÉ SRDCE
Neutuchající touha, již nosíme ve svém srdci, má svůj původ i cíl.
text: br. Bohdan Heczko OFMConv
„Stvořil jsi nás pro sebe, Bože, a nepokojné je lidské srdce, dokud nespočine v Tobě,“1 říká sv. Augustin
hned na začátku svých Vyznání, kdy
po dlouhém období hledání a bloudění nalezl ve víře v Ježíše odpověď
na ty nejvnitřnější otázky po smyslu
života. Zcela jistě se každý z nás ptá,
co je smyslem života a jak se máme
vypořádat s mnohými životními
těžkostmi, které nám berou radost
a vrhají nás do beznaděje a samoty.
Nepokojné je lidské srdce... Jak často tento stav zakoušíme? Naše srdce
křičí po naplnění! A jak se lidé snaží
vyřešit tuto otázku? Snad naše srdce naplní bohatství, rozkoš, sláva...?
Mnozí touto cestou jdou, ale zdá se,
že touha srdce je nenasytná: peněz
je vždy málo, rozkoš má vždy krátké
trvání a sláva je vždy pomíjivá. Jako
by nic z toho nebylo schopno lidské
srdce naplnit. Člověk jako by uprostřed přepychu zůstával dramaticky
prázdný a sám.
Občas ve zprávách slyšíme o sebevraždách bohatých a slavných
osobností, které si ve svém životě
mohly dovolit cokoliv. Cokoliv...
avšak nikoliv právě „to“, co by naplnilo jejich hlubokou touhu v jejich
srdci. Touhu po tom, aby byli milovaní a aby mohli milovat a aby tato
láska naplnila každou buňku jejich
těla a každé zákoutí jejich duše
a aby tento stav už nikdy nekončil.
Ale existuje vůbec naděje na něco
tak žádoucího? „Stvořil jsi nás pro
sebe, Bože, a nepokojné je lidské
srdce, dokud nespočine v Tobě.“
Svatý Augustin to objevil. Bůh
stvořil člověka pro vztah ne nějaký malý, ale pro vztah se sebou
samým. Proto nic není s to prostor
v lidském srdci zaplnit, jedině sám
Bůh. Teprve ve vztahu s Bohem
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může člověk vystoupit z tíživé samoty a nalézt smysl své existence.
Odmítnout Boha a svůj duchovní
rozměr znamená očekávat plnost
života jen od tohoto hmotného
světa. Někomu to možná stačí,
avšak hmotný svět má své hranice a jednou z nich je smrt. V konfrontaci s ní výše zmíněná touha
po naplnění je neuskutečnitelná,
člověk se musí o sebe postarat
sám a své nepochopitelné touhy
zatlačit kamsi pod poklop svého
podvědomí.

Když se ráno
probudíš, jsem tu.
Když odpočíváš,
jsem tu. Můžeš říci:
‚Nikdy mě nenechá
samotnou.‘ Proto je
tvá samota božská.
z duchovního deníku
Gabriele Bossisové

Avšak s vírou v Boha se nám otevírá netušený životní prostor. Bůh
k nám sám přichází a hovoří nám
o svém plánu s námi, že jsme stvořeni pro život, a to v plnosti, takže
touha v srdci není nic iracionálního,
ale znamení a ukazatel cesty. Je třeba však udělat krok víry a důvěry.
Pán Ježíš velice důvěrně zve své
učedníky, aby se nebáli do něho
vložit svou důvěru. Nabízí jim své
srdce jako útočiště proti prázdnotě a samotě: „Pojďte ke mně všichni,
kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout“
(Mt 11,28). Jeho volání a nabídka

platí pro každého a je stále aktuální.
Můžeme je zaznamenat u mnohých
mystiků. Rád bych zde uvedl jeho
slova z duchovním deníku Gabriely
Bossisové, kde nás vybízí, abychom
vírou přebývali v jeho přítomnosti:
„Věřte v mou neviditelnou přítomnost plnou něžnosti a nezměrné
lásky – kdybyste jen věděli... Přítomnost! Když se ráno probudíš, jsem tu.
Když odpočíváš, jsem tu. Můžeš říci:
‚Nikdy mě nenechá samotnou.‘ Proto
je tvá samota božská.“2
„Představ si prázdný dům, který je
smutný a studený. A představ si dům
plný mládí, života a radosti. Takový
je rozdíl mezi duší, ve které nemohu
být, protože mě vyhnala hříchem,
a duší, ve které přebývám. Říkej si
často: ‚Jsem obydlená.‘ A miluj svého
Hosta, kamkoliv ho poneseš. Říkej
mu všechno, co ti vnuká jeho láska,
jednoduše a prostě...“3
Milí rytíři, i my víme o neukojitelné
touze ve svém srdci, ale také víme
o cíli, pro který je stvořená. Už teď
se můžeme učit přebývat v Boží
přítomnosti a prosit Boha, aby naplňoval ten obrovský prostor naší
duše, který je stvořen jen pro něho.
Už teď může být naše duše jako
dům plný mládí, života a radosti.
Udělejme krok víry jako Maria. Ona
při Zvěstování přijala za svůj Boží
plán pro ni a stala se Matkou vtěleného Slova. Stala se domem plným
radosti a života, stala se monstrancí, v níž byl důstojně uctěn Pán,
stala se novou Archou úmluvy
zvěstující spásu všem lidem. To je
nakonec i naše poslání.

1 Svatý Augustin. Vyznání I, 1,1.
2 Bossisová Gabriele: On a já. Kostelní Vydří: KNA, 2015, s. 90.
3 Tamtéž, s. 65.
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LETEM M. I. SVĚTEM
čili rytíři v akci
text: Jitka Navrátilová | koordinátorka M. I.
1

REKOLEKCE V ČESKÉM TĚŠÍNĚ (23.-25. 10. 2015, obr. 1, 2, 3)

Čas, kdy můžeme být našim rytířům nejblíže a prohlubovat naše
odevzdání se Neposkvrněné, je právě na rekolekcích. Při těch letošních jsme se zastavili nad tématem smyslu života, u kterého by se
mohlo zdát, že je aktuální zvláště v době, kdy se rozhodujeme o volbě svého životního povolání. Naše rekolekce nás vedly k zamyšlení,
zda ve svém životě hledáme Boží plán, anebo jdeme životem svévolně podle vlastních představ. Zvlášť pro nás rytíře, kteří jsme se zcela
svěřili do rukou Božích, je důležité, abychom Boží plán znali a uskutečňovali. Náš exerciční tým, který tvořili bratři minorité br. Bohdan
Heczko, o. Robert Mayer a paní Jitka Navrátilová, byl posílen také
o nám již známého otce Jacka Pędziwiatra z Polska. Společně strávený víkend přinesl řadu nezapomenutelných okamžiků, chvíle těžké
i krásné a také řadu nových setkání a přátelství, kterými jsme se vzájemně obohatili.

ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA
V TASOVICÍCH (4. 12., 11. 12. a 18. 12. 2015, obr. 4, 5, 6)

Po první tři adventní pátky roku 2015 mířily naše kroky do Tasovic
u Znojma. Přijali jsme pozvání otce Tomasze Waścińskeho, CSsR,
abychom v této vesničce spojené se jménem svatého Klementa M.
Hofbauera udělali adventní obnovu. Během ní jsme se snažili přiblížit k tajemství Zvěstování, setkání Marie s Alžbětou a narození Krista v Betlémě. Přednášky o těchto událostech ze života Ježíše Krista
a Marie měly přispět k zamyšlení, jak k nám tato tajemství promlouvají a jak je můžeme prožívat ve svém životě. Obnova byla přípravou
na to, aby Vánoce nebyly jenom připomínkou narození Krista v Betlémě, ale aby se staly živým setkáním s narozeným Děťátkem, které
se má stát součástí našeho každodenního života. Díky výbornému
zázemí vytvořenému otcem Tomášem a přijetí farníků jsme měli
možnost i my zakusit dotek Boží lásky.

2
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OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2015
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Foto: Národní centrum M. I.

Během loňského roku se nám podařilo vyjet za Vámi na mnohá poutní místa a mohli jsme přijmout i řadu pozvání do farností. Avšak stále
nám leží na srdci rytíři z Čech, kteří si stýskají, že je málo příležitostí
k setkání u nich. Prosíme Vás o trpělivost a také o pomoc s realizací takovýchto setkání. Ne vždy máme dostatek sil a času, abychom
vše zvládli. Také kvůli tomu jsme nebyli schopni zrealizovat jarní rekolekce. Rovněž opožděné vydání tohoto čísla Immaculaty je toho
důsledkem. A zde se nabízí velký prostor pro Vás všechny. Budeme
Vám vděčni, když do svých modliteb zahrnete jak nás, tak celé dílo
Rytířstva Neposkrněné Panny Marie. Je pro nás povzbuzením, když
se od Vás dovídáme, že jsme součástí Vašich modliteb. I my na Vás
v modlitbě myslíme. Povzbudivé je i to, že se rozšiřují řady rytířů a rytířek. Za loňský rok se dalších téměř 130 lidí zcela zasvětilo Bohu skrze Neposkvrněnou. Moc Vám děkujeme za jakoukoliv Vaši podporu,
a dá-li Bůh, snad se i někdy uvidíme.

5

6|2015|č.142

TÉMA: SAMOTA TĚŽKÁ I POŽEHNANÁ

SAMOTA POČÁTKU
JAKO PROSTOR SETKÁNÍ
Samota je pobídkou a příležitostí k setkání s člověkem a Bohem.
text: P. Karel D. Skočovský
Samota je v nás zakódovaná. Je
jako panenská země naší duše,
místnost, v níž ticho doslova křičí,
zející výklenek připravený k zabydlení. Je jako ruka hledající oporu
v temnotě, touha po dotyku. Je
jako třepotavý neklid kolibříka,
který hledá spočinutí.
Byli jsme stvořeni jako zvláštní
podvojná samota. Už naše tělo
nám to připomíná: nepatřím
sobě – jsem tu pro druhého. Muž
pro ženu a žena pro muže. Bez druhého nejsem sám sebou. Samota
mi připomíná moji „neúplnost“. Je
pobídkou, abych vyšel ze sebe, daroval se v lásce druhému a zakusil
s ním jednotu, která nás oba přesahuje. „Není dobré, aby člověk byl
sám“ (Genesis 2,18).
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Když svatý papež Jan Pavel II. rozjímal o tajemství počátku lidských
dějin, rád se vracel právě ke zkušenosti „prvotní samoty“ člověka – Adama v ráji. Člověk – na rozdíl od zvířat – si uvědomuje, že je
„sám“: je odlišný od všech jiných
živých tvorů, obdařený vědomím
sebe sama, nekonečnou hloubkou nitra, svobodou a jistou „vyvázaností“ z pout přírody. První
člověk je sám, protože o sobě ví. Je
sám před stvořením jako ten, kdo
na svých ramenou nese břímě odpovědnosti. To je ale pouze první
úroveň samoty.
Člověk je sám ještě jiným, dramatickým způsobem: objevuje v sobě
touhu po druhém, který by mu
byl „podobný“, a zároveň „odlišný“.

Zakouší celou svojí bytostí, že jeho
„těžiště“ je mimo něj. Samota uvádí
jeho srdce (a nejen to) do pohybu.
Otevírá se před ním prázdný prostor provoněný přítomností druhého, kterého zatím nevidí. Adam
volá, hledá, čeká na odpověď.
„I uvedl Hospodin Bůh na člověka mrákotu, až usnul. Vzal jedno
z jeho žeber a uzavřel to místo masem. Hospodin Bůh utvořil z žebra,
které vzal z člověka, ženu a přivedl
ji k němu. Člověk zvolal: ‚Toto je
kost z mých kostí a tělo z mého
těla!‘“ (Genesis 2,21-23a). Touha
po společenství s druhým v lásce –
to je druhá úroveň samoty.
Ale ani v manželství nemůže člověk dosáhnout dokonalého utišení
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žízně po společenství, intimitě
a porozumění. I v tom nejlepším
vztahu zůstává každý ve svém nitru „sám“. Dokonce můžeme říci, že
čím více se manželé sjednocují, tím
více se jejich společenství otevírá
pro obdarování. Jsou jako dva kusy
džbánu: když jsou spojeni, vzniká
v nich nová, hlubší samota. Jsou
znova sami – spolu. Opět se před
nimi odhaluje prostor setkání.
Čekají někoho třetího. Manželská
láska si nikdy nebude stačit sama.
Dva jsou na lásku zoufale málo.
Tím „třetím“ je Bůh. A také Boží posel: dítě.
„Společná samota“ manželům
neustále připomíná, že si sami
nestačí, že ten druhý není konečným cílem života. I zde je samota
pobídkou. Když první lidský pár
po hříchu musel opustit rajskou zahradu, Bůh nenechal Adama a Evu
bloudit bez naděje a smyslu. Postavil je na cestu do ráje a ujistil je, že
je tam bude čekat. Od té doby se
v srdci všech lidí bolestně ozývá
stesk po pravém domově, po Druhém, který je naším spočinutím,
objetím a něhou, která jediná

dokáže utišit naši žízeň vyvěrající
z hloubky duše.
Bůh nás stvořil pro sebe. On
po nás touží. I on je v tomto smyslu „sám“ – protože se tak rozhodl.
Udělal ve svém srdci místo pro setkání s člověkem. Čeká na naši svobodnou odpověď.
Samota tedy nutně není něco špatného. Je pobídkou a příležitostí
k setkání, učitelkou lásky k druhému a směrovkou odkazující k nebi.
Brání nám uzavřít se do sebe a příliš se „zabydlet“ v tomto světě.
Samota ale někdy může přerůst
v osamělost – pocit izolace, prázdnoty, nesmyslnosti. Jeden člověk
ji popisuje takto: „Samota je vědomí, že nikdo není blízko.“ Srdce křičí
a nenachází odpověď. Všechno by
mohl změnit jediný dotyk…
Jak najít cestu ven z osamělosti?
Nabízím pár podnětů:
� Každý drobný skutek lásky je
vykročením ze samoty. V něm totiž
dávám kus ze sebe druhému a tak
vzniká zárodek společenství. Stačí

jediný úsměv. Pozorně se rozhlédni a uvidíš zástup těch, kteří tě potřebují. Láska je tvořivá.
� Víra nám otevírá oči. Pomáhá
nám trochu poodhrnout roušku,
která nám brání vidět, jaký svět doopravdy je. Ve světle víry objevíme,
že je překvapivě hustě obydlený.
Nikdy nejsme doopravdy sami. Obklopuje nás zástup svědků – andělů a svatých v nebi. Jejich láskyplný
pohled nás objímá. Jsou tu. Teď je
řada na nás, abychom jim ten pohled opětovali.
� Bůh nám dal život. A nikdy
na nás nezapomněl. Připomeň si
vlastní křest. Tehdy se otevřela nebesa a zazněl hlas: „To je můj milovaný syn. To je moje milovaná dcera.“ A ozvěna tohoto hlasu bude
znít vesmírem navěky.
� Eucharistie je živá. Je to tvůj Pán
a Spasitel. On se tě dotýká. Je blízko.
� Maria. Nezapomeň na růži pro
Marii.
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TÉMA: SAMOTA TĚŽKÁ I POŽEHNANÁ

Foto: Radiket | Dreamstime.com
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TOUHA
PO BLÍZKOSTI
aneb když zůstaneme sami
text: Jitka Navrátilová, Ph.D.
Je paradoxní, že ačkoliv můžeme být díky internetu více než kdy jindy v kontaktu s druhými, narůstá počet
těch, kteří se cítí osaměle a trpí opuštěností. Nejzranitelnějšími v tomto směru jsou ti, kteří zůstávají v životě sami, jsou rozvedení, ovdovělí nebo se nikdy neoženili či nevdaly. V této souvislosti se nabízí otázka,
jak zvládat samotu a opuštěnost a nebo ještě dále: mohu jako nezadaný člověk vést plnohodnotný život
a objevit v něm Boží plán se mnou?

NENÍ SAMOTA JAKO
SAMOTA

Nejhorší je samota! Tuto větu určitě
každý z nás již slyšel a mnozí z nás
i zažili či zažívají. Tísnivé pocity, spojené s vědomím, že zde není nikdo,
kdo by mě měl rád, nikdo, komu by
na mně záleželo, nikdo, koho bych
mohl já obdarovat svou láskou, jsou
stále přítomné a jako by se zoufale
dovolávaly svého naplnění. Dotýkají se totiž naší nejhlubší potřeby být
milován a milovat a její nenaplnění
může vést k pocitům opuštěnosti, bezmocnosti, bezvýznamnosti
a nesmyslnosti. Někdy na nás mohou tyto pocity zaútočit a zcela nás
opanovat, takže nejsme schopni
vůbec fungovat. Proto se tolik bojíme zůstávat sami.
Avšak pocitu samoty se beze zbytku nelze vyhnout. V životě je mnoho okamžiků, kdy jsme samotě

8

vystaveni tváří tvář a musíme jí
čelit. Samota je existenciální zkušeností, která se dotýká samé podstaty člověka. Jako věrná družka
s námi kráčí životem, ať chceme
nebo ne.
Jan Pavel II. ve svých meditacích1
nad počátkem lidských dějin hovoří o „prvotní samotě“, jež tvoří bytostnou podstatu člověka
a je zdrojem lidského sebeurčení
a sebeuvědomění. Připravuje nás
na setkání s někým druhým –
s Bohem a člověkem.
V duchovní tradici hraje prožitek
samoty velmi důležitou roli. Jsme
pobízeni k tomu, abychom s odvahou vstoupili do této samoty
a setkali se s nejhlubší podstatou
svého bytí – s Bohem. Müller s odkazem na Henriho Nouwena hovoří o samotě jako o „... hluboké rýze

v povrchu našeho bytí, která se stala
nevysychajícím pramenem krásy
a porozumění sobě samému.“2 Sestoupení do samoty naší hlubiny
tedy neznamená nic jiného než setkat se s Bohem, který je podstatou
našeho bytí. Právě proto Nouwen
hovoří o tom, že žít jako křesťané
neznamená vymýtit samotu, ale
naopak je zapotřebí si ji chránit
a starat se o ni jako o vzácný dar.
Je tedy na nás, jakým způsobem se k samotě postavíme.
Hildegard Aepliová3 s odkazem
na ignaciánskou tradici nás vede
k rozlišování, zda samota v našich životech ústí do osamělosti,
nebo zda otevírá cestu k vnitřní
svobodě a životu. Toto rozlišení
se nám pak má stát východiskem,
abychom buď vyšli z pout osamělosti či se v samotě setkali sami se
sebou a s Bohem.
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KAM PATŘÍM?

Počet těch, kteří zůstali sami a nežijí v manželství, neustále narůstá.
Existují různé důvody proč lidé
žijí sami. Některým se nikdy nepodařilo najít partnera, jiní jsou
rozvedení, další žijí v rozluce či
jsou ovdovělí nebo osamělými
rodiči. Ptají se, kam vlastně patří,
zda je jejich život smysluplný. Zda
ve stavu, v němž právě jsou, mohou prožívat plnohodnotný život.
Do hluboce vžité představy, že
existují pouze dvě životní alternativy – manželství nebo zasvěcený
život, prostě nezapadají.

Foto: Dimakp | Dreamstime.com

Nezřídka se proto setkáváme se
snahami okolí za každou cenu je
provdat či oženit anebo poslat
do kláštera. Lidé, kteří nezvolili ani
jeden z těchto stavů, tak mohou
pociťovat, že žijí v jakémsi provizoriu či v meziprostoru a jsou těmito „dobře míněnými“ snahami
zraňováni a vůbec jim to nepomáhá k nalezení jejich životní cesty.
Aepliová hovoří o tom, že tito lidé
se pak snadno mohou cítit jako
v nějaké přechodné fázi a zcela
přirozeně se ptají: „Co se mnou není
v pořádku?“ Některé z nich provází pocit neschopnosti, ztroskotání
nebo dokonce hanby.4
Navzdory
zažitým
představám však existuje povolání k životu
bez manželství. Ježíš
Kristus také žil sám
a svým životem dal
tomuto stavu obsah
a důstojnost. „I v tomto stavu existuje naplnění, které však nemá
základ v počtu přátel
nebo užívání si volného času, ani ve službě
společenství či osobní
svobodě, nýbrž v Boží
lásce, která hoří jako
oheň. Když se roznítí tento oheň,
pak Bůh dává životu novou kvalitu – rovněž životu nezadaných nebo
právě jim.“5 Toto však není snadné
pochopit, a možná někdy ani těm

povolaným, proto sám Ježíš dodává: „Kdo může pochopit, ať pochopí“
(Mt 19,12).
Jestliže máme jistotu, že Bůh má
pro každého z nás plán, pak do tohoto plánu musí zcela přirozeně
zapadat muži a ženy, které Bůh nepovolal do manželství či k zasvěcenému životu.
Lidé žijící sami mohou na svůj život
nahlížet jako na skutečně pravé
povolání, v němž mohou prožívat
svůj autentický dialog s Bohem.

SMĚREM K BOHU

Život bez partnera není jednoduchý. Přináší řadu specifických těžkostí a bolestí, o kterých ve svém
deníku vydává svědectví Eichlerová: „Uvnitř jsem naplněna samotou... Toužím po tom, abych se mohla o někoho opřít, schoulit se, být
milována... Předevčírem večer a také
včera mne přepadl tíživý pocit osamělosti, který lze jen stěží překonat...
Celá moje bytost je voláním po lásce
a já je nedokážu utišit. Potřebuji pomoc.“6
Ano, člověk, který trpí osamělostí, potřebuje hledat záchranu. Asi

každý z nás tuší, že když prožíváme
samotu, tak běžná zábava a rozptýlení prostě nefungují. Nedotýkají
se našeho nitra. Pomoc a záchrana
se nám však zrcadlí v základních

přikázáních lásky, která nám Kristus dal. A sice: „Milovat budeš Pána
Boha celým srdcem, celou duší,
celou myslí a celou silou a milovat
budeš svého bližního jako sebe
samého.“ Boží moudrost ukazuje
cestu, po které kráčet. Základní
princip lásky, kterým je darování
a přijímání lásky, platí nejenom
pro ty, kteří žijí v manželství, ale je
platný pro všechny. Gary Chapman
říká: „Nic nedokáže pozvednout celkový dobrý životní pocit víc, než když
člověk účinně miluje druhé a sám je
milován. Ať už jste rozvedení, ovdovělí nebo jste se nikdy neoženili či
nevdaly, naší nejhlubší citovou potřebou je cítit, že „jste někým milován“, a svých největších úspěchů
dosáhnete tehdy, když sami budete
milovat druhé“.7 Naplňování přikázání lásky nás tedy vede k tomu,
abychom stále hlouběji pronikali
do vztahu s Bohem, s lidmi a sami
se sebou.
Jednou z tragédií dnešní doby je
to, že sice máme hodně kontaktů,
ale neumíme navázat vztahy, a to
ať s druhými, se sebou či s Bohem.
Přikázání lásky je pobídka k tomu,
abychom o všechny tyto vztahy pečovali. V první řadě je každý z nás zván do velmi důvěrného vztahu
s Bohem. Znamená to
vyjít vstříc Bohu, který
mne nesmírně miluje
a stále očekává. Znamená to uvěřit, že Bůh
se na mne dívá s láskou, ví o mně a připravuje mi moji životní cestu. Znamená
to také udělat první
krok důvěry. Tak to například udělala jedna
žena, která našla cestu
z osamělosti: „Musím
se zbavit své nedůvěry
a také veškerého strachu. Chci milovat Boha a v lásce mu
všechno předat a říci, že jsem připravena žít i bez muže po svém boku –
a být šťastná. Chci, aby jeho láska
ve mně byla větší než moje bolest!“8

9
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SMĚREM K SOBĚ

Druhé přikázání lásky nám říká, že
máme milovat své bližní jako sami
sebe. To ovšem předpokládá, že
máme mít rádi i sami sebe. Vždyť
jestliže nás miluje Bůh, copak nemáme vůči sobě činit stejně tak?
Milovat sebe znamená, že sebe přijímáme takové, jací jsme, a nepohrdáme sebou. Mít lásku k sobě také
znamená, že se nebojím přebývat
sami se sebou a díky tomu můžeme objevit vlastní identitu.
Zvláště u lidí, kteří se cítí opuštěně
a sami, se setkáváme s tím, že nemají dobrý vztah k sobě samým. To,
že neslyší od svého partnera slova
útěchy a lásky, může vést nejenom
k tomu, že se necítí být milováni,
ale nezřídka začnou dokonce věřit
i tomu, že si vůbec nezaslouží být
milováni. Není jednoduché překonat tyto pocity k sobě samým. Aby
svým pocitům porozuměli, musí sestoupit do hlubin svého nitra, musí
se dotknout své samoty a připustit,
aby tato samota k nim promluvila.
V hlubině svého bytí nás totiž očekává Bůh, který zná odpovědi na naše
otázky, jak říká Jan Pavel II.: „Člověk
nemůže sám sebe zcela pochopit bez
Krista. Nemůže pochopit, ani kdo je,
jaká je jeho důstojnost, jaké je jeho povolání a konečné určení.“9
Sestoupit do své samoty je však
velmi náročné. Je to jako projít
pouští vyprahlosti, kde můžeme
být konfrontováni s pocity a emocemi, které bude jen obtížné zvládat. To by nás však nemělo odradit,
protože poušť dělá krásnou to, že
v sobě skrývá studnu, jak moudře
poznamenává Malý princ. Bůh nás
v našem nitru toužebně očekává
a chce být zde i naším průvodcem,
abychom poznali a přijali sebe
v přítomnosti jeho milující lásky.
Pro toho, kdo nevěří v Boha nebo
není s ním v kontaktu, může tento sestup do vlastního nitra představovat téměř nedosažitelný
cíl. Protože bez Boha ve vlastním
nitru obejmeme pouze vlastní
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prázdnotu. Asi nikdy nezapomenu
na konfrontaci se sebou samým
u jednoho z profesorů. Součástí
jeho přednášky se mimoděk stal
i popis události, která se mu před
lety stala. Zůstal v nějaké zapadlé
slovenské vesničce, aniž by měl
u sebe nějaké noviny či knihu.
Nejbližší vlakové spojení mělo jet
až za pět hodin. Žádné rozptýlení
nebylo po ruce. Celkem obyčejná
záležitost, která se může běžně při-

Kdo žije s Bohem,
má dostatek sil
otevřít se druhým
a je schopen také
přijímat jejich lásku
do svého života.
hodit, se pro tohoto člověka stala
takřka zdrojem traumatu. Jeho oči,
gesta i hlas byly plné hrůzy, když
vzpomínal, jak bylo nesnesitelné,
když zůstal sám. Tento člověk byl
těžce konfrontován s vlastní samotou. Dá se říci, že objevil jen vlastní
prázdnotu, což v něm zanechalo
velmi těžkou zkušenost. Jak jinak
by mohl prožít čekání na vlak, kdyby věděl, že v jeho nitru ho očekává milující Boží přítomnost.
Pokud zažíváme ve svém životě
podobné obtíže, můžeme se společně s Aepliovou modlit: „Nevím,
můj Bože, jak si mám poradit s těmito těžkými pocity. Jsem ochotna
je prožít a spoléhám na tebe, že mě
touto pouští provedeš.“10 Kdo se alespoň jednou odvážil projít pouští
samoty, ten objeví ve vztahu s Bohem vlastní hodnotu. Bude se cítit jistěji, protože bude mít zkušenost, že ze samoty, kterou proniká
Boží přítomnost, může nakonec
vyrůst síla, kreativita a samostatnost. Když procházíme touto pouští, je vždy výhodou, když jde s námi
také někdo další, kdo nás může povzbudit a podpořit. Ať je to přítel,
duchovní pastýř či terapeut.

SMĚREM K DRUHÝM

Milovat sami sebe je důležité nejenom kvůli nám. Je to také základní
předpoklad, abychom mohli a dokázali milovat druhé. Když nemilujeme sebe, neumíme milovat ani
druhé. Lidé, kteří se uzavírají sami
sobě, svým pocitům ublíženosti, nemají sílu vydávat se druhým
a ani nejsou schopni přijímat jejich
lásku. Člověk schoulený do svého
bolavého světa jako by dal do dveří obrovský kaktus, který roste
a roste. Když jsou jeho trny malé,
možná se někdo odváží jej překročit a vejít dále. S postupem času
však nikdo nechce být popíchán
o stále silnější ostny. Nikdo se nedostane dovnitř a osamělý člověk
zůstane uvnitř uvězněný. Proto je
tak důležité pro ty, kteří žijí sami,
aby průchod vzájemných vztahů
mezi nimi a druhými zůstal bez
překážek.
Když budeme mít odvahu být sami
sebou, budeme také ke druhým přistupovat odvážněji. Naučíme se jim
naslouchat, zajímat se o ně. Je pak
velmi pravděpodobné, že také druzí
budou rádi přebývat v naší blízkosti.
Obdivovala jsem jednoho mladíka,
který vydal svědectví o tom, jakým
způsobem se vypořádal se svou osamělostí, kterou ustavičně prožíval
ve vztahu k druhým lidem. „Celou
dobu jsem prožíval lítost nad tím, že
nemám žádného kamaráda. V kolektivu se se mnou nikdo nebavil. Toužil
jsem, aby mne druzí přizvali k sobě
blíže. Jednoho dne jsem si však řekl:
A dost. Nebudu čekat, až mne někdo
osloví, to bych se asi nikdy nedočkal.
Sám budu iniciovat kontakt s druhými.“ Zajímavým bylo, že v době, kdy
jsem onoho mladíka poznala, byl
největším oblíbencem v kolektivu.
Mít vztahy s druhými má pro ty,
kteří žijí sami, také velmi významný
praktický dopad. Samota je velmi
obtížně prožívána zvláště ve chvílích, kdy jsme např. nemocní, kdy
si něco neumíme sami zařídit, kdy
potřebujeme doprovod kvůli svému bezpečí či jistotě. V takových
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chvílích nám mohou být naši přátelé, sousedé a lidé, se kterými pěstujeme dobré vztahy, nedocenitelnými druhy a oporou.

SETKÁVAT SE JAKO
MARIA A ALŽBĚTA

Foto: Galyna Andrushko | Dreamstime.com

Setkání těchto žen nám může být
zdrojem inspirace, jak se setkávat
s Bohem, lidmi i sebou samými.
Maria, Matka Ježíše, i její příbuzná
Alžběta byly ochotné důvěřovat
Bohu. Věřily, že On je povede jejich životem, spoléhaly na něho.
Odevzdanost do rukou Božích
a plná důvěra v Jeho vedení se tak
nestaly pouze vyjádřením jejich
vztahu k Bohu, ale staly se rovněž
základem jejich osobní identity.
Jejich setkání s Bohem znamenalo uvědomění si, kým jsou, jaký je
jejich úkol. Jejich vztah s Bohem
také velmi výrazně ovlivnil i jejich
vztah k sobě navzájem. „Poklad,
který nosily obě hluboko ve svém
těle, poskytuje jejich setkání nesmírnou hloubku. Ke skutečnému setkání dvou osob není třeba jen slov, ale
toho, co se skrývá v hloubi bytosti
a co je schopno setkání s tím, co se
skrývá v hloubi druhého.“11 To, co

skrýváme uvnitř, nás uschopňuje
či neuschopňuje k porozumění
sobě samým, a otevírá či uzavírá
cestu k jiným. Kdo žije s Bohem, má
dostatek sil otevřít se druhým a je
schopen také přijímat jejich lásku
do svého života.
Nebojme se proto následovat příkladu těchto žen, nebojme se pozvat
Marii do svého života. Vždyť její život
je písní lásky vyzpívanou Bohu i lidem a v jejím těle byl oslaven Bůh.
Obraťme se k Marii, aby ta, jež nosila
v sobě Krista, pomohla i nám objevit
Krista, abychom v něm poznali, kým
jsme a k čemu nás Bůh povolává.
Náš blízký vztah s Kristem bude z nás
pak vyzařovat i na ostatní. Umožní nám setkat se s nimi na hlubší
rovině, umožní nám lépe navázat
vztahy, skrze něž a v nichž naplníme
i poslání našeho života.
Žít sám nemusí znamenat žít osaměle. Přestože život bez partnera je
v mnohých ohledech náročnějším,
je životem, ke kterému Bůh může
povolat mnohé muže a ženy, aby
tak naplnili jeho záměry. Bůh pro
každého přichystal život v hojnosti

(srov. Jan 10,10). To platí i pro ty,
kteří nemají vedle sebe životního
partnera a žijí sami. I oni mají stejný příslib o životě v plnosti. Jejich
život není méněcenný či bez smyslu. Naopak, pokud objeví Boží záměr pro svůj život a uskuteční jej,
mohou vést plnohodnotný život,
který bude obohacením pro druhé
i pro ně samé. Vždyť kým by svět
byl, kdyby zde nebyli ti, kteří naplnili své poslání, právě díky tomu, že
žili sami ve shodě s Boží vůlí.
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Pokud chceme
překonat svou osamělost,
musíme se přiblížit k ostatním.
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SVĚDECTVÍ

ZAŽEHÁVAT JISKRU,
I KDYŽ TO JDE TĚŽKO
zeptala se: S. M. Anežka Novoměstská OSF
Samota je stav či pocit, s nímž se snaží vyrovnávat mnozí z nás. Že to není vždycky snadné, ale přesto to
může být s Boží pomocí velmi požehnané, to nám mohou pomoci nahlédnout následující svědectví lidí,
kteří se byli ochotni o své prožívání samoty podělit.

Kdy jste se cítil/a nejvíce osamocený/ná? Jak jste to prožíval/a? Jak jste se s tím vyrovnal/a?
»»Nejvíc osamocená jsem se
ve svém životě cítila po zradě člověkem.
»»Hodně jsem se modlila.
»»Bůh vše uvedl na pravou míru
a celou tuto událost proměnil
v dobro tím, že prohloubil můj
duchovní život. Po smrti manžela
jsem se necítila osamocená. Když
Pán Bůh odvolal otce mých dětí,
tak on sám nahradil jeho místo.
Přála bych každému člověku, který prožívá osamocení, aby mohl
pozvat Hospodina za společníka
a prožít tajemství jeho lásky.
Anna, 54 let, vdova
»»Osamocení jsem prožívala, když
děti opouštěly domov a když odcházeli rodiče. Při ztrátě manžela
se však změnilo úplně všechno.
»»Prožívala jsem bolest, obavy, jak
to půjde dál, slzy, výčitky všeho
druhu, zaměřenost na svou osobu.
»»Samota se mi však stala darem:
mohla jsem si uvědomovat, jak
Bůh působil během těch čtyřiceti
let společného života s manželem. Mojí cestou ze smutku a pocitu opuštěnosti je opustit sebe
a věnovat se druhým. Zažívám,
že tak je možné dojít k radosti ze
života.
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o kterém jsem si myslela, že je
to ten pravý, a se kterým jsme plánovali společnou budoucnost.
»»Byla jsem jako ve snách. Neměla jsem chuť k životu, vše krásné
jako by pro mne bylo nenávratně pryč. Také jsem hůře snášela připomínání událostí, na které
jsem se těšila a které se dříve zdály tak reálné (svatba, děti).
»»Pomáhala mi sice podpora přátel,
největší obrat ovšem způsobily exercicie, na kterých jsem při
adoraci Nejsvětější Svátosti zakusila Lásku milujícího Ježíše a zamilovala se do Něho. I když jsem
se nestala řeholnicí – jsem lékařka – Pán mi dává poznat tolik lásky, pozornosti a něhy, že se cítím
hluboce milovaná a přijímaná
a vím, že ve chvílích nejistoty mě
vždy znovu podpoří.
Jana, 52 let, svobodná
»»I když celý život žiji sama, nikdy
jsem se necítila osamocená. Dochovala jsem rodiče do smrti a žiji
pro Hospodina. Jsem šťastným
člověkem, mám ráda život a lidi.
»»Mými společníky jsou Ježíš a Maria, tak si s nimi povídám. Jenom
děkuji a prosím.
»»Nebojím se smrti, i když moc ráda
žiji.

Emílie, 68 let, vdova

Františka, 92 let, svobodná

»»Nejvíce asi v období, kdy náhle
skončila známost s hochem,

»»Asi nejvíce osamocená jsem se
cítila v duševních bolestech, kdy

na mě všechno doléhalo a neměla jsem žádnou činnost. Přemýšlela nad svým životem a hrozně
jsem se litovala.
»»Ze začátku jsem o tom mluvila
s přáteli, ale postupně všichni nacházeli svou vlastní cestu a měli
své vlastní starosti. Poté jsem
se začala uzavírat sama do sebe
a začala jsem pít alkohol. Cítila
jsem zklamání a osobní selhání,
brala jsem svůj život jako trest.
»»Pán postupně začal uzdravovat
mé srdce. Odevzdávala jsem mu
všechny bolesti a zranění a začala jsem se otevírat Božímu
plánu. Nakonec jsem přijala svůj
život takový, jaký je, a opravdu
se nestačím divit, jak Bůh dokáže působit a naplňovat svou
vůli v mém zdánlivě osamělém
životě. Každou minutu prožívám
s vděčností, děkuji Bohu za jeho
úžasný plán, který se mnou má.
Jana, 43 let , svobodná
»»Asi před dvaceti lety jsem odjel
na tři roky do zahraničí. Tam jsem
byl najednou oddělený od minulosti, vztahů, od vlastní kultury
a jazyka. Díky tomu, že jsem nemohl minimálně půl roku dobře vyjádřit, co prožívám, zakusil
jsem intenzivní vnitřní samotu.
»»Prožíval jsem bezradnost, nevěděl jsem, co s tím.
»»Snažil jsem se samotu nějakým
způsobem uchopit, neutíkat
od sebe sama. Duchovní vedení
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od mnichů v jednom kontemplativním klášteře mi pomáhalo,
abych se naučil samotu správně
prožívat. Jako laický misionář žiji
sám a samota mi pomáhá lépe
vnímat Boží inspiraci a nechat se
Bohem vést. Občas však také prožívám určitou bolest nebo nenaplněnost. Ale vím, že je třeba vzít
to a nabídnout Bohu, ať promění
tyto pocity a bolesti k něčemu
dobrému, aby to mohlo přinést
plody.
Václav, 51 let, laický misionář,
tlumočník, svobodný
»»Svůj největší pocit osamění jsem
prožila před pěti lety, kdy jsem
po pětatřiceti letech přišla o práci a zemřel mi bratr, na kterého
jsem byla dost vázaná, protože
nemám vlastní rodinu. Zůstala
jsem sama s maminkou, která
špatně vidí.
»»Bylo to pro mě hodně stresující:
úplně nová situace, kterou jsem
nečekala. A protože jsem neměla tak pevnou víru, že to má Pán
Bůh všechno ve svých rukou, stálo mě to dost nervů a stresu.
»»Absolvovala jsem rekvalifikaci,
ale odpovídající práci jsem nedostala. V den, kdy mi končila podpora v nezaměstnanosti, jsem se
modlila k Panně Marii. Zašla jsem
do kostela, kde právě hledali průvodkyni do Lorety a já jsem mohla ihned nastoupit. Informační
službu tam vykonávám už pátý
rok a jsem za to velmi vděčná.
Setkávám se při ní s různými lidmi. Mnozí si potřebují popovídat
o svém „trápení“ a někteří z nich
prosí také o modlitbu. Často
mohu vidět, že nacházejí u Pána
a Panny Marie Loretánské útěchu
a posilu, což je také povzbuzením
a radostí pro mě.
Eva, 59 let, svobodná
»»Abych řekl pravdu, jsem trošku
atypický případ. Nikdy jsem se
vlastně necítil osamělý. S manželkou jsme byli v komunitě

Emanuel a scházeli se každý
týden s přáteli v modlitebním
společenství. Když mi žena před
třiadvaceti lety zemřela, kluci
měli čtrnáct a šestnáct let. Zůstala s námi babička, která do svých
devadesáti vařila, prala a žehlila
pro tři chlapy.
»»Po smrti manželky jsem nezažil
nějakou zvláštní samotu, jak to
prožívají mnozí, když jim odejde
partner a oni nevědí, co dál.
»»Pořád jsem byl v zápřahu – práce,
služba, několik společenství, hraní na varhany, učení dětí na klavír
a na flétničku. Neměl jsem čas se
nějak víc zastavit a rozmýšlet, co
dál. Neprožíval jsem klasickou
opuštěnost ani později, když se
kluci oženili.
Jan, 69 let, vdovec
»»Před patnácti lety jsem zakoušela
velkou opuštěnost: jednak z neporozumění od druhých, ale také
z jakési ztráty sebe sama na životní cestě.
»»Vnímala jsem opuštěnost nejen
od lidí, ale i od Pána, zažívala
jsem beznaděj a zmatenost. Důležité však bylo, že v těžkých chvílích, kdy mě netěšil život, jsem
vždycky vnímala, že si nemůžu
nic udělat, protože vím, že Bůh je.
»»Při jedné duchovní obnově jsme
měli za úkol vyrobit kříž z přírodního materiálu a ten pak přinést
při modlitbě v kostele dopředu.
Když je ostatní přinášeli, vyčkávala jsem a říkala si, co já tam vlastně ponesu. Bůh mi však v nitru
řekl: „Dej mi kříž těch tvých devíti
let, který neseš.“ Mě to hluboce
zasáhlo. Během obnovy mi pak
došlo, že každý náš kříž, ať je větší
nebo menší, Ježíš sám chce proměnit a proměňuje. Ne až jednou
na věčnosti, ale teď a tady. Od té
doby mi Pán dává opakovaně poznat, že jsem jeho milované dítě
a že se můžu o Něj opírat a vracet se k Němu. A to není závislé
na mých pocitech, ale je to pravda, kterou si nesmím nechat vzít.

»»Největší pocit samoty jsem zažil
po počátku onemocnění s krutými bolestmi.
»»To jsem byl schopen jen prosby,
aby si mne Bůh vzal. Když se tak
nedělo, domníval jsem se, že mne
Pán neslyší, a pocit osamocení
zvyšoval krutost mého stavu.
»»Pomohla mi věřící lékařka, stoupenkyně psychosomatiky v medicíně. Stálým zdůrazňováním, že
vedle své ubohé tělesné schránky mám i složku citovou, a hlavně
duchovní, dokázala změnit mé
myšlení v pozitivní. Už jsem se
nemodlil o smrt, ale o překonání
krize. A ono se to stalo!
Miloslav, 92 let, lékař
»»Samotu vnímám mnohem intenzivněji v posledních několika
letech. Během poměrně krátké
doby zaniklo současně několik
společenství, kde jsem byl dlouhá léta pevně ukotven. Nejtěžší
byl klín nejednoty v základních
názorech na církev, který přišel
z nejneočekávanějšího zdroje
a týkal se společenství, které mně
bylo nejbližší.
»»Čtvrt roku jsem nebyl schopen
o tom s nikým hovořit – nyní to
vidím zpětně jako základní chybu, ale v oné chvíli to nešlo. Hodně to ovlivnilo mé vztahy, dnešní
lidé hledají náplň volného času
tam, kde je všechno „v pohodě“.
»»Přijmout svobodu druhých a vážit si jich, aniž bych ustoupil ze
svých názorů. V každé krizi je období, kdy jde život dál jakousi setrvačností a člověk nemá křídla.
Snažím se znovu zažehávat jiskru,
bude to chtít ještě čas.
Josef, 59 let, svobodný

Markéta, 38 let, svobodná
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TÉMA: SAMOTA TĚŽKÁ I POŽEHNANÁ

KDYŽ TI BYLO NEJHŮŘ,
NESL JSEM TĚ...
Samota může zabíjet i léčit, je potřebná i nebezpečná.
text: P. Jacek Pędziwiatr ThLic. | překlad PhDr. Radomír Malý
Sv. Maxmilián umíral v cele smrti koncentračního tábora Auschwitz v Osvětimi více než dva týdny. Možná by
nebylo třeba ukončit jeho život injekcí s jedem, kdyby byl sám.

V CELE SMRTI

Poslední etapu pozemské pouti o. Kolbeho připomíná Bruno Borgowiec, vězeň, který uklízel podzemí
bloku smrti a vynášel těla těch, co zemřeli ve sklepeních: „Z cely byla denně slyšet hlasitá recitace modlitby
růžence a zpěv, k čemuž se vězňové ze sousedních cel
připojovali. Vroucí modlitby a písně k Nejsvětější Matce
nešťastných se rozléhaly po všech chodbách bunkru.
Předříkával a předzpívával otec Maxmilián Kolbe, potom
sborově odpovídali vězni. Otec Kolbe se držel statečně,
neprosil a nenaříkal, naopak dodával útěchu jiným.“
Ve světle tohoto příběhu je velice reálné, když se říká, že
člověk může vydržet týden bez pití, dva týdny bez jídla,
léta bez střechy nad hlavou, ale nemůže snést samotu. To
je nejhorší utrpení, nejtěžší mučení.

SIROTČÍ NEMOC

Člověk může zakoušet samotu od prvních dnů života.
Pojí se s tím jev tzv. „sirotčí nemoci“. Tento termín vynalezl maďarský lékař-psychiatr Rene Spitz. Jak přišel
na tento název? Bylo to ve 40. letech 20. století. Doktor
pozoroval život malých dětí na dvou místech. Prvním byl
státní útulek pro sirotky, kam byla umísťována nemluvňata, jejichž matky zemřely při porodu nebo je hned
po narození odložily. Tento útulek byl čistý, teplý, děti
dostávaly včas přiměřenou stravu. Miminkám se věnovaly ošetřovatelky, které však neměly čas na nic jiného
než na jejich nakrmení, umytí a přebalení. Druhým místem, které pozoroval doktor Spitz, byly vězeňské jesle.
Tam byly umisťovány děti narozené vězeňkyním. Matky k nim měly denně přístup. Jídlo sice bylo všelijaké,
rovněž tak hygienické podmínky, ale jejich matky děti
k sobě tulily, líbaly a ony tak zakoušely jejich láskyplnou
přítomnost. Děti z čistého a dobře vybaveného útulku
během tří let zemřely s výjimkou jednoho všechny, ale
nezemřelo ani jedno ze špinavých, ale láskyplných vězeňských jeslí. Už z tohoto příkladu plyne, že samota je
podceňovaným, ale smrtelným ohrožením pro člověka,
možná horším než nemoci nebo riziková povolání.

BIBLICKÁ SAMOTA

Problém samoty provází člověka od počátku dějin.
Podle židovské tradice se Eva podělila zakázaným
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ovocem s Adamem proto, aby se necítila ve svém přestoupení Božího zákazu osamocená. Starý zákon je
plný osob, které bojují se samotou. Její tíha je o to dramatičtější, že se často odehrává uprostřed velkého
shromáždění lidí, kteří si jejich osamocenosti nejsou
vědomi. Máme zde příklad Noema, který o samotě –
pokud nepočítáme jeho manželku, syny a snachy –
staví archu záchrany. Je zde Abraham osamoceně odpovídající na Boží vyvolení. Lot zachráněn ze Sodomy
– jen on se svým domem. Jakubovi se o samotě dostalo vidění nebeského žebříku a poté ho čekal tvrdý
boj s andělem, z něhož vyšel kulhající. Josef byl prodán svými bratry do otroctví do dalekého Egypta, kde
zůstal úplně sám, rovněž tak Mojžíš, jenž o mnoho let
později musel osamocen bojovat s malou vírou a nedůvěrou svých krajanů. Mohli bychom ještě připojit
vzpomínku na Gedeona a Samsona – osamocené hrdiny z knihy Soudců, nebo na Davida, osamoceně bojujícího s Goliášem. Nelze též nevzpomenout zkušenosti,
které se samotou měly ženy: Judit lstí zabíjí Holoferna,
Ester zachraňuje své krajany před vyhlazením, Moabka
Rut o samotě sbírá klasy na Boazově strništi.
Tím se dostáváme k plnosti časů, abychom mezi hrdiny
samoty Nového zákona poznali nejprve Bohorodičku
Marii, o samotě naslouchající klepání archanděla Gabriela na dveře jejího srdce a o samotě podstupující
dalekou cestu ke své příbuzné Alžbětě, nacházející se
ve vysokém stupni těhotenství. Máme tady samotu
vylekaného Josefa, který se bojí vzít k sobě svou těhotnou manželku, samotu ženy trpící krvotokem, samotu
vdovy z Naimu, jejíž syn předčasně zemřel, samotu
marnotratného syna mezi vykrmenými vepři, samotu
posedlého, který se bije řetězem mezi hroby, samotu
Štěpána uprostřed krvelačného davu. Konečně i Ježíš
se nám několikrát ukazuje jako osamocený: při modlitbě, když kráčí po vodě jezera, když vyhání kupce ze
svatyně, když se modlí v zahradě na Olivové hoře...

SAMOTA JAKO LÉK

Tím se dostáváme k naší vlastní samotě. Možná to zní
překvapivě, ale mně osobně se ona jeví jako... lék. Nejprve proto, poněvadž mnoho z nás s ní má zkušenosti jako
s lékem – řekněme – na bolest hlavy. Někteří ho užívají
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jen několikrát za život, jiní občas, ale znám i takové, kteří
ho mají vždycky v kapse nebo v kabelce. Analogicky jedni skoro nikdy neokusí samotu, jiní občas, ale jsou i takoví, pro něž je samota každodenním údělem. Takže tedy
– podobně jako tabletka proti bolesti – samota nemusí
být zlá, pouze jí nesmí být nadměrné množství. Zlomek
samoty ještě nikomu neublížil. Co více, někdy jsme vystaveni tak silným zážitkům – tlaku povinností, lítosti, zlosti
nebo únavy – že jedině chvilka samoty nám umožní si
věci promyslet, zbavit se zlých emocí a získat správný
vztah k lidem, k záležitostem i k sobě. Ale přemíra samoty – osamocení, odmítnutí, pocit nepotřebnosti a neužitečnosti – je stavem nemoci, zdrojem utrpení, životní
katastrofy nebo dokonce smrti.
Takže co se týká samoty, řekl bych stručně: ANO, ale
umírněně. Lze ji aplikovat buď organizovaně – např.
při rekolekcích nebo duchovních obnovách – nebo individuálně, i když ten druhý způsob vyžaduje moudré
plánování a jistou sebekázeň, aby se nezměnil v lenost
nebo zoufalství. A co dělat s přemírou samoty? To, co se
dělá s nepotřebným léčivem po uplynutí lhůty: vyhodit.
Přemíra samoty vyžaduje uzdravení – ve smyslu psychologickém – a obrácení, čili změnu smýšlení, která probíhá
z motivace víry. Svatý Pavel píše, že „poklad (víry) máme
v nádobě hliněné. To proto, aby se ta nesmírná moc připisovala Bohu, a ne nám. Ze všech stran se na nás valí trápení,
ale nesoužíme se. Býváme bezradní, ale ne zoufalí. Býváme
pronásledováni, ale ne opuštěni. Býváme sráženi k zemi, ale
ne zničeni. Stále prožíváme na svém těle Ježíšovo umírání,
aby i Ježíšův život byl patrný na našem těle. Tak jsme my zaživa stále vydáváni na smrt pro Ježíše, aby i Ježíšův život byl
patrný na našem smrtelném těle“ (2 Kor 4,7-8).

STOPY V PÍSKU

Foto: Jordi Prat Puig | Dreamstime.com

Zdálo se kdysi jednomu člověku, že ráno vyrazil na cestu
písčitým břehem moře. Náhle se k němu připojil Kristus.
Šli spolu ruku v ruce a rozmlouvali. Slunce stoupalo stále
výš. Začalo být tak horko, že člověk – zcela zaujat myšlenkami na vedro a žízeň – zapomněl na Krista. Teprve až se
slunce opět kleslo k horizontu, se zastavil a podíval kolem sebe. Ježíš šel vedle něho. Člověk se ohlédl za sebe
na stopy v písku a s překvapením zjistil, že tam, kde se
cítil kvůli polednímu vedru nejhůř, je vtisknut jenom jeden pár nohou.
„Jak jsi mne mohl nechat samotného právě tehdy, když
bylo horko nejnesnesitelnější?“ zeptal se Ježíše vyčítavě.
„Když ti bylo nejhůř, nesl jsem tě na rukou. Ale tys to ani
nezpozoroval,“ odpověděl Kristus.
Blahoslavení osamocení, protože Ježíš je nese ve svém
náručí. Takovou samotu zažili umírající v cele smrti
v Osvětimi. Otec Maxmilián byl dlaní, kterou jim Kristus
podal, aby je vytrhl ze samoty smrti.
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Foto: Syda Productions | Dreamstime.com

ŘÍBĚHY ZE ŽIVOTA

PŘÍBĚHY O SETKÁNÍ
text: Eva Ovčáčková
Jeden z nejhorších lidských pocitů
je zajisté pocit opuštěnosti, samoty. Nejčastěji jimi trpíme v těžkých
životních obdobích. Pokud jsme
mladí, obvykle se po nějaké době
otřepeme a s elánem pokračujeme
na cestě života. Ale když nám čas
vyryje do tváře nejednu vrásku,
otřepání nepomáhá. Postupně se
uzavíráme do sebe a vzdalujeme
od ostatních lidí. K tomu se přidá
nemoc, ubývá sil a my tak nějak rezignujeme na všechny a na všechno. I na Boha.
Když mi, milí čtenáři dovolíte,
budu vám svědčit, že možná my
ano, ale Bůh určitě na nás nezapomíná. Napíši vám příběhy několika
lidí, které jsem s nimi mohla prožít
i já. Jsou ze sociálního zařízení, kde
svůj život dožívají lidé, kteří již nemohou být doma sami a rodina se
o ně nezvládá starat. Jména jsou
smyšlená, ale jinak je vše dle skutečnosti.

16

PANÍ NOVOTNÁ

Po smrti manžela zůstala paní Novotná ležet na lůžku ochromena
nemocí i žalem. S personálem komunikovala jen nejnutnější věci,
spíš jen ano či ne. Při mých návštěvách byla nedůvěřivá a na přímou
otázku, zda je věřící, mi nejdříve
neodpověděla, ale po nabídce, že
se pomodlíme za manžela, rychle
přikývla. Tak začalo naše modlitební přátelství. Každý den jsem se
za paní zastavila, pomodlily jsme
se Otčenáš, Zdrávas Maria, Sláva
Otci. Osmělila jsem se chtít po paní
požehnání a i to se pak stalo přirozenou součástí našich chvilek.
Po několika málo týdnech se paní
přitížilo a byla zavolána rodina. Utíkala jsem ihned za ní a s dovolením
dcery jsem se začala modlit. Paní
od rána nereagovala, ale na první
slova žehnání a Otčenáše otevřela
oči a začala se modlit. Neměla moc
sil, takže to bylo spíše tiché šeptání

a pohyb rtů. Příští den byla svátostně zaopatřena.
Proč to tak podrobně píši? Představte si, dcery vůbec nevěděly,
že se maminka modlí a že chodila i do kostela. Neuměly žádnou
modlitbu. Ale Bůh je velmi mocný
a ony již druhý den ode mě přijaly
napsané základní modlitby, aby se
mohly s maminkou modlit, když
viděly, jak jí to pomáhá v těch posledních okamžicích.
Deset dní trval tento stav a v pátek,
kdy jsem za paní byla naposled,
poprosily mne, abych jim dala křížek na čelo, jako mamince. To bylo
ve ¾ na 9 a maminka v půl desáté zemřela. Zaopatřená, s dcerami
u postele, jež se za ni modlily. Může
někdo říct, že byla paní Novotná
sama a opuštěná? Ano, jistě může,
ale poslední slovo měl Bůh a jako
prémii přidal i obrácení dcer.
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PAN PLUKOVNÍK

Pan Novák byl bývalý plukovník.
Nyní trpěl odkázaný na pomoc druhých a v lůžku trávil celý den. Těžko
se s tím smiřoval a odmítal aktivity,
kterých se mohl vzhledem ke svému zdravotnímu stavu zúčastňovat.
Pokaždé mě vítal otázkou: „Co je
nového?“ Na mou otázku, jak se má,
mi říkal, že čeká, kdy už pro něho přijdou konečně čerti. Vymlouvala jsem
mu tyto myšlenky, ale on se jich držel za každou cenu. Jednou jsem se
odvážila říct, že si pro něj nemůžou
přijít čerti, protože se za něho modlím. Čekala jsem studenou sprchu,
ale nic se nedělo, jen konstatování,
že si nic jiného nezaslouží. Při jedné
projížďce po zahradě se rozpovídal,
jak vozil pana faráře svým autem.
Od té doby jsem odcházela z pokoje
s hlasitým „S pánembohem“.
Neustávala jsem v modlitbách
a čekala, kdy se pan Novák odváží přijmout kněze. Náhle se jeho
zdravotní stav velmi zhoršil. Držela jsem ho za ruku a modlila se
u lůžka. Zasvětila jsem pána Neposkvrněnému Početí a v důvěře
se naklonila k jeho tváři, když jsem
se loučila před odchodem. „Jdu
na mši svatou a nesu vás s sebou,“
šeptala jsem a uslyšela jsem tichounké „Děkuji“.
Druhý den zemřel.

HOLKA MODROOKÁ

Foto: Marilyn Gould | Dreamstime.com

„Běž se podívat na paní Dolinovou.
Vykřikuje celé dny a ruší ostatní. Pokus se ji nějak zabavit. Zkus

třeba zpívat Holka modrooká.“ Šla
jsem na pokoj se staženým srdcem.
Slýchávala jsem na chodbě křik
této paní a bylo mi jí líto. Teď jsem
se měla pokusit ji uklidnit. „Bože,
neopouštěj mě. Dej mi moudrost
a trpělivost,“ prosila jsem po cestě.
Otevřela jsem dveře pokoje, přivítal mě pohled plný strachu. „Pojďte
sem, pojďte sem, pojďte sem...,“
volala a vztahovala ke mně ruce.
Když jsem k ní natáhla svou, chytla
mě pevně jako klíště. Potichu jsem
na paní začala mluvit a ona poplakávala a drtila mi ruku. Vzpomněla jsem si na Holku modrookou.
Po prvních slovech se přidala a slova střídalo poplakávání. Vybavovaly se mi další písničky ze školy, a tak
jsem přidávala jednu za druhou.
Paní přestala plakat a zpívala a zpívala. Nedalo mi to a zeptala jsem
se, zda někde nezpívala, a ona mi
plačtivým hlasem řekla, že zpívala
v kostele na kůru. To bylo překvapení! Hned jsem na to navázala
a zjistila, že paní je katolička, že
se umí modlit a hned předvedla
bezchybný růženec. Měla jsem obrovskou radost. Po projevech demence ani stopy. Domluvily jsme
se na návštěvě kněze hned druhý
den. Otevřela se před ní cesta s Bohem, po které tolik toužila. A Bůh
opět využil příležitosti, ale to je už
je čtvrtý příběh.

POJĎTE SEM, POJĎTE
SEM!

účastni mše svaté. U paní Dolinové
byla připsána prosba o svátostné
pomazání nemocných. Protože nemohoucích bylo hodně, rozdělil si
kněz a jáhen návštěvy na několik
dní. Nemohla jsem proto chodit
s nimi. Za týden jsme spolu mluvili
a vyprávěl, že byli u všech lidí, ale
že na pokoji paní Dolinové bylo
rušno, nějaká paní stále volala:
„Pojďte sem, pojďte sem...“
„A u které paní jste byli?“
„No u toho okna.“ „Zeptali jsme
se, zda je to ona, která požádala
o svátostné pomazání nemocných, a ona očima a lehce hlavou
kývla, že ano“. Zdála se jim nejvíc
nemocná, což skutečně je, a tak
ji zaopatřili. Začala jsem se smát.
Nechápavě se na mne díval, a tak
jsem mu rychle vysvětlila, jak to
ve skutečnosti je. „Cesty Boží jsou
nevyzpytatelné,“ konstatoval a já
brzy zjistila, že měl pravdu. Paní
Slouková je věřící katolička, 5 let
leží na lůžku a za celou dobu se
neodvážila požádat o kněze. V současné době komunikuje jen očima.
Kdybych nepozvala kněze k paní
Dolinové a on si ji nespletl, nikdy
bychom toto nezjistili a nebyla by
zaopatřená.
Paní Dolinová tentokrát o svátost
přišla, ale je plná sil a další návštěva je naplánovaná již u ní.

Pro kněze jsem sepsala lístek se
jmény lidí, kteří nemohou být

Hledej mne. Ti, kteří mě najdou,
vlastní to největší dobro,
které lze na zemi získat.
slova Pána Ježíše Gabriele Bossisové
17
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PETR NAŠICH DNŮ

DAR MILOSTI
Homilie papeže Františka při liturgii zahájení Svatého roku milosrdenství, nám. sv. Petra, 8. 12. 2015 |
Česká sekce RV | Přeložil Milan Glaser
Bratři a sestry, za chvíli s radostí otevřu Svatou bránu milosrdenství. Toto
velice prosté a zároveň silně symbolické gesto konáme tak, jako jsem to
učinil v Bangui, ve světle Božího Slova, které jsme vyslechli a které klade
do popředí primát milosti. Několikrát
se totiž v těchto čteních vyskytuje
výraz, kterým se anděl Gabriel obrací k užaslé a zneklidněné dívce: „Buď
zdráva (italsky doslova „Raduj se“),
milostiplná“ (Lk 1,28).
Panna Maria je v první řadě povolána k radosti z toho, co v ní uskutečnil
Pán. Bůh ji zahrnul milostí, která ji
učinila hodnou toho, aby byla matkou Krista. Když do jejího domu vstupuje Gabriel, stává se i to nejhlubší
tajemství, které překračuje veškeré
schopnosti rozumu, pohnutkou radosti, víry a odevzdanosti slovu, které
jí bylo zjeveno. Plnost milosti dovede
proměnit srdce a uschopňuje ho vykonat skutek tak obrovský, že změní
dějiny lidstva.

Také tento mimořádný rok milosrdenství je darem milosti. Projít onou
branou znamená objevit hloubku
milosrdenství Otce, který objímá
všechny a každému jde osobně
v ústrety. On nás hledá a vychází nám
vstříc. V tomto Roce poroste přesvědčení o milosrdenství. Velká křivda se
činí Bohu a Jeho milosti, když se
nejprve tvrdí, že hříchy jsou trestány
Jeho soudem, aniž by se předeslalo, že jsou odpouštěny Jeho milosrdenstvím (srov. sv. Augustin, De
praedestinatione sanctorum 12,24)!
Ano, je tomu právě tak. Musíme klást
milosrdenství před soud a v každém
případě bude Boží soud vynesen
vždycky ve světle Jeho milosrdenství. Ať nám tedy průchod Svatou
branou dá účast na tomto tajemství

lásky a něhy. Odložme každou formu strachu a bázně, která nepřísluší
tomu, kdo je milován; prožívejme
spíše radost ze setkání s milostí, která
všechno proměňuje.
Projitím Svaté brány chceme dnes –
zde v Římě a ve všech diecézích světa – také připomenout jinou bránu,
kterou před padesáti lety otevřeli
světu otcové Druhého vatikánského koncilu. Toto výročí nemůžeme
připomínat pouze pro množství
sepsaných dokumentů, které až
do dnešní doby umožňují verifikaci
velkého pokroku, který byl ve víře
dosažen. Koncil byl v první řadě setkáním. Setkáním ve znamení moci
Ducha, který přiměl církev, aby vyšla
z nesnází, které ji dlouhá léta držely
uzavřenou v sobě, a s nadšením se
znovu vydala na misionářskou pouť.
Znovu tak vykročila vstříc setkání
s každým člověkem… kdekoli je
člověk, tam je církev povolána jej dostihnout a přinášet radost evangelia,
přinášet milosrdenství a Boží odpuštění. Po těchto desetiletích se proto
chápeme této misionářské pobídky
znovu, se stejnou silou a nadšením.
Svatý rok nás podněcuje k otevřenosti a zavazuje, abychom neodhlíželi od onoho samaritánského ducha
plynoucího z Druhého Vatikánu, jak
to řekl blahoslavený Pavel VI. na závěr koncilu. Kéž nás průchod Svatou
bránou přiměje k zaujetí postoje milosrdného samaritána.

Foto: Karel Pažourek | Člověk a víra

Slavnost Neposkvrněného Početí
je výrazem velikosti Boží lásky. Bůh
nejenom odpouští hřích, ale v Marii dokonce zabraňuje prvotní vině,
kterou si každý člověk přináší s sebou
na svět. Boží láska brání, předjímá
a zachraňuje. Dějiny hříchu začínající
v zahradě Eden ústí do plánu lásky,
která zachraňuje. Slova knihy Geneze
uvádějí do každodenní zkušenosti,
kterou objevujeme ve svém osobním

životě. Stále existuje pokušení neposlušnosti, která se vyjadřuje naší vůlí
plánovat svůj život nezávisle na Boží
vůli. Toto nepřátelství nepřetržitě útočí na život lidí a vede je k odporu proti
Božímu plánu. Přece jsou však i dějiny
hříchu srozumitelné jedině ve světle
odpouštějící lásky. Hřích lze pochopit
pouze v tomto světle. Kdyby všechno
zůstalo vázáno na hřích, byli bychom
těmi nejzoufalejšími tvory, avšak příslib vítězství Kristovy lásky všechno
uzavírá v Otcově milosrdenství. Boží
slovo, které jsme slyšeli, nenechává
na pochybách. Neposkvrněná Panna
je před námi privilegovanou svědkyní tohoto příslibu i jeho naplnění.
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OTEVÍRÁNÍ
BRÁNY
UVNITŘ

Foto: Karel Pažourek | Člověk a víra

Homilie Mons. ThLic. Vojtěcha Cikrleho při bohoslužbě během otvírání brány do Svatého roku milosrdenství, katedrála sv. Petra a Pavla v Brně, 13. 12. 2015
Milí přátelé. Milí spolubratři v kněžské a jáhenské službě, vy všichni, kteří žijete různými formami zasvěceného života, bratři a sestry, milé děti. Vy, kteří jste zde
v katedrále, i vy, kteří jste se sem nevešli a stojíte před
vchodem. A také vy, kteří jste zde s námi prostřednictvím vysílání radia Proglas. Buďte pozdraveni.
Dnes je den radosti. Vstupujeme branou, branou
Božího milosrdenství, branou do Roku Božího milosrdenství. Brána je předěl. Vstupujeme skrze ni z jednoho prostoru do druhého. Je potřebné vědět, že ten
prostor, kterým vstupujeme, máme uvnitř. V nás je ta
brána, která je často zavřená. Často kolem sebe slyšíme jen to, co nás děsí. Jsme pro to nějak víc vnímaví. Slyšíme, že svatý Jan říká: „Plemeno zmijí.“ Ale už
neslyšíme, že říká i řadu jiných věcí. Jenomže nám se
hned vybavují naše hříchy a malomyslníme. Slyšíme
proroky, kteří varují před tím, co je špatné. Kteří varují
před zradou Boha. A slyšíme zase jenom tento akcent
a máme strach. Ale Boží zvěst má i jiný pohled a brána
Božího milosrdenství je jeho vyjádřením.

Otec biskup Vojtěch Cikrle před bránou milosrdenství,
katedrála sv. Petra a Pavla v Brně.
a objati Bohem. A to je důvod se radovat. Víra nám
umožňuje, abychom se dokázali vnímat jinak než úzkým pohledem na své hříchy a vlastní pochybení.
Vstupem do Svatého roku milosrdenství bychom měli
uvidět i jiné věci, to, čím jsme obdarováni. A tak, jestliže svatý Pavel z vězení píše: „Radujte se!“, poslechněme ho. Radost může být silnější než všechny bolesti,
než všechny nedokonalosti, než všechny hříchy. V radosti se může utopit všechno, co nás trápí. Skauty
právě přivezené světlo z Betléma je symbolem Krista.
Světla, které vstupuje do nejhlubších propastí a tmy
našeho lidství, našeho srdce. V tomto světle máme
uvidět, že Bůh je milosrdný. Že je cesta.
Že je schopen proměnit náš život.

Ze setkání s živým Kristem v Písmu máme nyní přicházet
k sobě, k zavřené bráně, a vkročit do nového prostoru,
ve kterém se nám otvírá Boží zvěst ve své plnosti. Máme
možnost si v něm všimnout něčeho, co jsme doposud
málo vnímali, co nám zůstalo uzavřeno, co nás posilovalo v našem strachu z Boha. Právě dnes máme otevřenou
bránou vstoupit do náruče milujícího Otce, který nás – umazané
„Chyť se mne za ruce!
od všeho, co se nám kdy nepovedSvatý rok, který zahajujeme, nabízí možlo, od našich všemožných hříchů
A já tě vyvedu ze
nost proměny. Nejen dnes máme vní– přijímá. A říká: „Neboj se! Udělal
všeho, co tě děsí, co
mat Boží pohlazení, teplo objetí milujícíjsem všechno pro to, abys mohl být
tě trápí. Vyvedu tě
ho Otce. Máme uvěřit, že Kristus přichází,
očištěný, abys neměl strach. Udělal
aby řekl: „Chyť se mne za ruce! Je úplně
jsem všechno pro to, abys mohl
k radosti.“
jedno, kam ses dostal ve svém životě. Je
ve svobodě a v radosti jít dál.“ Jakoúplně jedno, co všechno jsi pokazil. Ale
by se k tomu připojoval i prorok Sofoniáš: „Raduj se, jásej...“ A jsou to slova nám, zdeptaným pojď, chytni se mne za ruku a půjdeme. A já tě vyvedu ze
všeho, co tě děsí, co tě trápí. Vyvedu tě k radosti. Vysvovším tím špatným, co je kolem nás a stejně tak i v nás.
bodím tě z pout, která ti brání pochopit věci, o nichž ses
Dnešní den je určený nám. My jej máme prožít. My dosud bál vůbec přemýšlet. Neboj se, chyť se mne!“
máme přijmout Boží milosrdenství. My se máme uvidět novýma očima. Právě proto, že jsme pohlazeni Kéž se tak stane!
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NEPOŠKVRNENÁ NÁSTROJOM
BOŽIEHO MILOSRDENSTVA
O úlohe Matky Božej v tajomstve Božieho milosrdenstva
text: Dariusz Żuk-Olszewski, PhD.
Na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie 8. decembra 2015 sme vstúpili do Svätého roka milosrdenstva. Do roka, ktorý nám má hlbšie pripomenúť tajomstvo veľkosti Božej lásky, ktorá sa predstavuje
v Jeho milosrdenstve. Do roka, ktorý má byť pre svet zmietaný egoizmom, nenávisťou, vojnami, zlobou
každého druhu, mimoriadnou šancou na návrat k Otcovi. Chcel by som sa spolu s vami, drahí čitatelia, na
prahu svätého roka zamyslieť nad miestom, ktoré v tajomstve Božieho milosrdenstva zastáva Božia Matka.

MÁRIA, MATKA BOŽIEHO
MILOSRDENSTVA

Otázka úlohy Matky Božej v tajomstve Božieho milosrdenstva nie je vôbec nová, je od nepamäti prítomná
v dejinách Cirkvi a zaoberali sa ňou mnohí svätí. Je dobré
hneď na úvod spomenúť, že udalosti v portugalskej Fatime v roku 1917, pri ktorých prišla Nepoškvrnená svojim deťom odovzdať počas vojnového šialenstva prvej
svetovej vojny a na prahu
krvavej boľševickej revolúcie v Rusku, posolstvo Božieho milosrdenstva a lásky prostredníctvom troch
nevinných detí, nadväzujú
na veľkú tradíciu Cirkvi. Na
tradíciu, ktorá spája Božiu
Matku s tajomstvom milosrdného Boha. Tak isto na
ňu nadväzujú duchovné
zážitky sv. sestry Faustíny,
apoštolky Božieho milosrdenstva. Do obdobia tohto
veľkého posolstva Božieho
milosrdenstva, odovzdaného ľudstvu vo Fatime skrze
Nepoškvrnenú, zapadá aj
dielo Rytierstva Nepoškvrnenej, ktoré založil v Ríme
na jeseň toho istého roka
1917 mladý minoritský bohoslovec Maximilián Mária
Kolbe.
Sv. Maximilián Mária Kolbe
dokonca stotožňoval celú misiu Nepoškvrnenej Panny
s Božím milosrdenstvom, o čom napríklad svedčia jeho
slová v liste istému rehoľnému spolubratovi. V liste sa
o Panne Márii vyjadruje s jemu vlastnou veľkou vľúdnosťou a nežnosťou: „Nuž je vari vôľa našej Mamičky tým
istým, ako Vôľa Božia? Nepochybne, ale (ak tak možno
povedať) jestvuje určitý rozdiel, a to v tom, že Mamička
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je nástrojom Božieho milosrdenstva a nie spravodlivosti. Dobrý Boh nám dal Mamičku, aby nás netrestal, aby
mohol čo najviac obmedziť svoju spravodlivosť. My sme
teda prostredníctvom svojho zasvätenia sa Nepoškvrnenej nástrojmi Božieho milosrdenstva v jej nepoškvrnených
rukách, tak ako je Ona nástrojom milosrdenstva v Božích
rukách. Poslušnosť je Božou vôľou a pre nás je vôľou Boha
milosrdného skrze Nepoškvrnenú. Nechajme sa teda
viesť Nepoškvrnenou, buďme
pokojní, spokojní a netvárme
sa, že chceme spraviť viac, ako
chce Ona, a ani nie rýchlejšie.
Nechajme sa ňou viesť. Ona
bude na všetko pamätať, naplní
všetky naše potreby duše i tela,
všetky ťažkosti, nepríjemnosti
odovzdajme jej a dôverujme, že
Ona sa o nás lepšie postará, ako
my sami. Nuž teda, pokoj, veľa
pokoja v bezhraničnej dôvere
k Nej.“1
Nie je náhoda, že Cirkev Máriu
nazýva Matkou Milosrdenstva. V Loretánskych litániách
toto výnimočné poslanie
Bohorodičky v diele Božieho
milosrdenstva zdôrazňujú minimálne dve invokácie: „Matka Božej milosti“ a „Útočisko
hriešnikov“.
Mária nám neustále pripomína taktiež základnú podmienku pre obsiahnutie Božieho milosrdenstva. Tou
podmienkou je chcieť toto milosrdenstvo obsiahnuť.
A toto „chcenie“ sa prejavuje v uznaní si vlastného
hriechu, čiže v pociťovaní „intenzívnej potreby“ Božieho milosrdenstva. Toto „chcenie“ sa prejavuje v ľútosti, v hlbokom pokání a obrátení. Bez pokánia a ľútosti nad vlastnými hriechmi nemôžeme dar Božieho
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Foto: Roman Koszowski | Foto Gość

milosrdenstva očakávať. Lebo Boh, pôvodca a darca
ľudskej slobody slobodu človeka plne rešpektuje
a svoje dary nevnucuje. Mária však ako neúnavný posol Božieho milosrdenstva taktiež neustále vyprosuje
dar „zmäknutia“ sŕdc aj najzatvrdenejších hriešnikov.

Jan Budziaszek, známy poľský hudobník,
ktorý sa obrátil vďaka púti do Čenstochovej.

MÁRIINA ÚLOHA PRI OBRÁTENÍ
ZNÁMEHO POĽSKÉHO HUDOBNÍKA

Jan Budziaszek, známy a vyhľadávaný poľský hudobník
popscény 60.–80.rokov 20. storočia, bubeník skupiny
„Skaldowie“ či kapely Maryly Rodowicz, sám o sebe
povedal, že do svojho obrátenia hrával iba vtedy, keď
na niečom „fičal“. V rozhovore s redaktorkou novín „Gazeta Krakowska“2 sa tiež priznal, že s veľkým nadšením
a takmer profesionálne pálil nelegálny alkohol a v záhrade pestoval marihuanu. Svojim životným štýlom
spôsoboval mnoho trápenia najbližším – manželke
Barbare a deťom. Dejiny svojho obrátenia opisuje takto:
„História môjho obrátenia sa začala na prelome marca
a apríla 1945, keď som mal v lone matky asi mesiac.
Po zatknutí môjho otca štátnou bezpečnosťou zostala
matka bez prostriedkov na živobytie. Známi, ale aj príbuzní radili mojej matke, aby sa zbavila dieťaťa, ktoré
čakala, lebo ani môjmu bratovi Adamovi (mal vtedy päť
rokov) nemala čo dať jesť. Mama zobrala do rúk ruženec, a... Na ulici Bonarka č. 5 v Krakove 21. novembra
1945, na sviatok Obetovania Panny Márie, uzrelo 5,5-kilové stvorenie svetlo sveta. V roku 1947 ma zapísali do
Rytierstva Nepoškvrnenej (mal som vtedy rok a pol
a nik sa nepýtal na môj súhlas). Na mojom členskom
preukaze je vlastnoručný podpis otca Maximiliána Kolbeho. Zrejme podpísal niekoľko takýchto preukazov in
bianco. Mnoho vecí nechápem. Prečo práve ja?“
Jan Budziaszek je hudobník-samouk. Je vyštudovaný
chemik. Profesionálnej hudobnej kariére sa venoval
od roku 1966. O svojom hľadaní Boha hovorí: „Hľadal
som Boha v rozličných náboženstvách. Zaujímala ma

najmä východná filozofia. Možno preto, že som na Východe videl veľké náboženské nadšenie. V Indii nepoznám inú ako sakrálnu a obradnú hudbu. (...) Neviem,
ako sa to stalo, ale v auguste 1984 som sa v krakovskej
farnosti Panny Márie Lurdskej prihlásil, že môžem poskytnúť nocľah niekoľkým pútnikom, ktorí sa vyberajú
na pešiu púť do Čenstochovej. Štyri dni pred plánovaným začiatkom púte mi zatelefonovali s otázkou, či by
som nedokázal prenocovať sedemnástich pútnikov
z NSR. Čo som mal robiť? Samozrejme, prijal som ich.
Bol som doma sám. Žena s deťmi odišla na prázdniny. Pripravoval som sa k odchodu na Medzinárodný
festival v Sopote, kde som mal doprevádzať Marylu
Rodowicz. No pútnici vtedy v mojom dome usporiadali minifestival náboženských piesní. Od rána cvičili
poľské piesne a ja som si musel niekoľkokrát vypočuť
„Schwarze Madonna“. A práve táto pieseň ma 8. augusta priviedla na Wawel. Zámienkou bola pomoc
v odnesení ťažkej batožiny s potravinami. A ďalej to
išlo ako po masle. „Niekto“ ma zaviedol na wawelský
kopec, aby som sa zúčastnil na sv. omši. Neskôr ma ten
„Niekto“ vyviedol z mesta. Najprv na miesto prvého
nocľahu. Tam sa pre mňa našla deka. Na ďalší deň ma
ten „Niekto“ viedol ďalej a ďalej. A tak som prišiel až na
Jasnú Horu v Čenstochovej. Bez ničoho. Dokonca i bez
zubnej kefky, iba v jednom tričku. Keby sa ma vtedy
niekto spýtal: „Kam a prečo ideš?“, nevedel by som odpovedať. Dnes, po rokoch, môžem smelo povedať, že
som bol vedený. Veď ja som si tú cestu do Čenstochovej nevymyslel. Zaviedla ma tam Mária. (...)
Po tejto prvej púti ešte nič nenasvedčovalo, že vymením zdroj svojich inšpirácií – alkohol a marihuanu – za
bohostánok a ruženec. V nasledujúce leto (1985) som
už bol normálnym pútnikom, ktorý na Jasnú Horu kráčal s batohom na chrbte. Mária mi vložila do ruky ruženec. (...) Po návrate do Krakova som strávil pätnásť dní
s ružencovými tajomstvami. Od rána do večera som
zbieral všetky rozjímania a modlitby, ktoré súviseli
s tajomstvom dňa. Od tej doby je pre mňa ruženec tou
cestou, ktorú jedni nazývajú cestou Krista a ja ju nazývam cestou k slobode. Ešte sa nestalo, aby ten, kto sa
každý deň modlí päť desiatkov ruženca, nevykročil po
roku na cestu k slobode.“3
Aj vyššie uvedený príklad Jana Budziaszka je potvrdením, že Mária zohráva kľúčovú úlohu v sprostredkúvaní daru Božieho milosrdenstva prostredníctvom
obrátenia. Nezabúdajme na to.
1

2

3

Por. Sv. Maximilián Mária Kolbe: List br. Paolovi Marattimu, datovaný v Zakopanom,
26. 1. 1921.
Por. Katarzyna Janiszewska: „Budziaszek kiedyś grał tylko po przepałce. Jak Skald
zamienił wódkę na różaniec“, Gazeta Krakowska, 17. 4. 2014.
Por. svedectvo Jana Budziaszka v knihe: Orchowski, Józef. Maryja w życiu... świadectwa. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne, 2004, s.10–14.
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PROSTOR PRO NAŠE MILOSRDENSTVÍ

VÁNOČNÍ IDYLKA?
Bůh je s námi – nejen o Vánocích...
text: Mgr. Marcela Holeňová
Vybaví se mi Štědrý večer, zážitek
lidské vstřícnosti a dětí s velkýma
očima v úžasu otevřenýma, pokojná nálada, prostě poklad jesliček
se vším všudy. A zvlášť ta hezká atmosféra vstřícnosti mezi lidmi, čas
touhy dělat druhým radost.
Mezi námi však jsou lidé, kteří takto Vánoce neprožívají. Ráda bych
Vám přiblížila příběh jedné těhotné ženy v tísni, která napsala zprávu sociální pracovnici Azylového
domu pro těhotné ženy v tísni.
„Dobrý den, jmenuji se Klára, mám
problém. Jsem ve druhém měsíci

těhotenství a kluk, se kterým dítě
mám, nás nechce. Šla jsem k mamce, ale ta mě doma taky nechce.
Chce, abych šla na potrat, ale to
neudělám. Mám nějaké zdravotní
potíže, a jsem ráda, že jsem vůbec
otěhotněla. Mamka mě vyhazuje
z domu, nevím, kam mám jít bydlet
ani co dělat dál… Prosím poraďte
mi, co mám dělat, jak dál… už jsem
v koncích, nezvládám to… Děkuji
za odpověď, případně radu.“
Když jsem zprávu četla, napadlo
mě, že tato dívka může Marii rozumět více než kdo jiný. Její vnitřní
samota, úzkost z toho, co přijde,

AZYLOVÝ DŮM PRO
TĚHOTNÉ ŽENY V TÍSNI

Pro dnešní ženy s podobnými životními příběhy je tu Azylový dům
pro těhotné ženy v tísni, který provozuje Obecně prospěšná společnost Dlaň životu. Matky, které přicházejí do azylového domu
z celé ČR, pocházejí často z dysfunkčních rodin, mají za sebou dětství prožité v podmínkách nepříznivých pro jejich osobnostní vývoj a aktuálně se nacházejí v náročné životní situaci. Od roku 2008
pracovnice domu pomohly již 102 matkám a 140 dětem. Těhotné
matky a matky s dětmi zde nacházejí nejen dočasný domov, bezpečí a zázemí, ale i prostor pro své další zrání a rozvoj osobnosti.
Získávají nové dovednosti z oblasti výchovy a péče o dítě, finančního hospodaření. Mají možnost se setkat s terapeutem, videotrenérem a s duchovními. Mají možnost získat nové pracovní zkušenosti. To vše jim pomáhá v jejich snaze postavit se na vlastní nohy
a zajistit svým dětem zázemí domova.
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kde porodí, kdo jí pomůže…navíc,
když ani dobráka statečného Josefa nemá nablízku. Jak moc si tyto
dvě ženy mohou být blízko.
Podobnost mezi těmito matkami
v nouzi, které hledají pro sebe a své
děti azyl, a Nazaretskou dívkou Marií mne vede k následujícím otázkám. Může vůbec člověk žít v takových tísnivých okolnostech, které
nemůže ovlivnit (finanční nouze,
nemoc, opuštěnost od blízkých...),
a přitom nebýt zahořklý, naštvaný
na Boha a nebýt plný výčitek a otázek, k čemu je takový život?
Maria touto cestou prošla a pro nás
ji prošlapala. Cestu důvěry a odevzdanosti uprostřed vnější nouze.
Uvnitř této Mariiny vnější nezajištěnosti a nepřijetí hořelo srdce,
které toužilo být Boží a naplnit Boží
plány s ní, proto se mohla na Boha
zcela spolehnout. Od chvíle, kdy
Maria řekla Bohu své ano, byl její
život utvářen okolnostmi, které
se nám, viděno očima dnešního
člověka zdají být neúnosné. Pro
ni tato doba očekávání a Svaté
noci byla obdobím velkého zaujetí
a námahy pro Boží věci. Namáhavá
cesta do Betléma – zčásti na oslovi,
zčásti pěšky – místo přijetí odmítnutí. Zima a chlad jeskyně namísto
příjemného místa k porodu, samota a opuštěnost místo vlídného
porodního personálu – ještě štěstí,
že měla s sebou statečného Josefa.
Stále na cestách namísto pořádného spánku v teplé posteli. A místo
radostného užívání si mateřství ji
čekal strach o život novorozeněte
a spěch do exilu v Egyptě. Betlémské události pro ni zdaleka nebyly
pohodovou záležitostí.
Přestože všechny tyto okolnosti
byly velmi těžké, Maria je nesla v důvěře a s pokojem v srdci
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kvůli Bohu a ve vztahu k němu –
zdroji pravé radosti a pokoje. Přece
Otec to ví, Otec to promýšlel, Otec
mi to takhle promyšlené svěřil,
Otec nad situací bdí. Byla v tom,
děvče, úplně stejně jako my, já
a ty ve svých hledáních, trápeních,
ve všech svých osobních situacích.
Jen brala Otce vážněji, než dokážu
já nebo ty, než dokáže máma v domácnosti, otec v práci anebo také
pan farář či otec biskup nebo matka představená. Nikdo z nás tohoto zápasu o důvěru v konkrétním
okamžiku života není ušetřen.

s přibývajícími léty začínáme tušit,
že kříž a pokoj si nemusí protiřečit.
Naopak. Mnoho lidí – nejen světců,
ale i našich současníků – nám ukázalo svým životem, že v těch nejnáročnějších chvílích života byli Bohu
blízko. Křesťanství je život ve světle
Boží blízkosti a jistoty, že je s námi.
Je s námi ve všem, co prožíváme.
Neslibuje život bez problémů, ale
rozhodně slibuje svou přítomnost.
Emanuel – to je Bůh s námi. Maria
to věděla, a tak jí tuto vnitřní radost
a pokoj ani vnější okolnosti nedokázaly vzít.

Navenek ve spěchu, v náročné zodpovědnosti a z ní plynoucích starostech, uvnitř v pokoji a odevzdanosti. Zdánlivě zajatcem nečekaných
a náročných situací, ale uvnitř
v míru z přijetí všeho a s důvěřivým
očekáváním, jak do toho vstoupí
Otec. Obklopena mořem dopředu
nezajištěných souvislostí, a uvnitř
jistota spočinutí v Božích dlaních.
To je Maria. Protože byla spojená
s Bohem, prožívala, že je na svém
místě a není tam sama. Proto unesla i betlémské události v pokoji.
Maria si dokázala zachovat vnitřní pokoj uprostřed tlaku vnějších
okolností, nejistoty a odmítnutí. Až

A pak je tu trochu jiný vnitřní svět...
ten náš. Navenek spěch, uvnitř
taky. Na nic není čas, na modlitbu
už vůbec ne. Navenek nepokoj
a uvnitř taky. Navenek nejistota
událostí, které nemohu ovlivnit,
vztek a zloba, uvnitř ochromující
panika a strach, že se události nedějí podle mých představ. Navenek
plné stoly a obložené stromečky
dárky a uvnitř prázdnota. To není
Maria, to je stav, ve kterém se nejednou poznávám, někdy snad i životní styl, který jsem přijala za svůj.
Naštěstí teď už aspoň vím, že toto
není ani křesťanství, ani to nejsou
pravé křesťanské Vánoce.

V naději, že Vás betlémský příběh
osloví, se na Vás obracím s prosbou
o pomoc při zajištění této betlémské „stáje“, a to nejen o Vánocích.
Každé dítě je dar. Chcete-li spolu
s námi pomáhat těmto dnešním
Mariím ve vnitřní i vnější nouzi,
kterým navíc i Josef chybí, budeme
vděčni za Vaši podporu. Můžete se
zapojit do kampaně Štědrý dar pro
betlémské děti určenou na podporu provozu tohoto Azylového
domu pro těhotné ženy v tísni.
Dary můžete zasílat na transparentní účet veřejné sbírky Nadačního fondu Betlém nenarozeným č. ú.: 2100409371/2010,
variabilní symbol: 1415. Přejete-li si zaslat potvrzení o daru, uveďte
prosím také svou adresu. (Veřejná
sbírka je schválena osvědčením
č. j.: MSK 62814/2013 a bude ukončena 26. 4. 2016, více na www.
nfbetlem.cz.)
Jménem Nadačního fondu Betlém
nenarozeným a Obecně prospěšné
společnosti Dlaň životu Vám děkuji za otevřené srdce a dlaň a přeji
nám všem život v blízkosti Boží.
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HISTORICKÝ SERIÁL

NÁMĚSTKOVÉ KRISTOVI (2)
text: PhDr. Radomír Malý
O životech papežů po sv. Klementu mučedníkovi (zemřel kolem r. 100) až do milánského ediktu r. 313, kdy
císař Konstantin udělil církvi svobodu, máme poměrně málo zpráv. Víme o nich v podstatě pouze tolik, že
byli uctíváni jako světci a mnozí též jako mučedníci, více údajů se nachází pouze u těch, kteří učinili nějaké
významné rozhodnutí s platností pro celou církev. Nicméně existuje jejich úplný seznam, pořízený raně
křesťanským spisovatelem Hegesipem a dalšími autory, jakož i dostatek dokladů o tom, že autorita římských biskupů byla celou tehdejší církví respektována a uznávána.

PAPEŽOVÉ 2. STOLETÍ

Raně křesťanská literatura hovoří o následovnících sv. Klementa
Římského jako o mučednících pro
Krista. Totéž platí i o sv. Piovi I., jenž
stál v čele církve v letech 140–155.
Za jeho pontifikátu byl pořízen první
seznam novozákonních knih, které
byly určeny k četbě při liturgii. S výjimkou 2. a 3. listu sv. Jana a 2. listu
sv. Petra jsou tady uvedeny všechny novozákonní spisy tak, jak my je
známe. Papež Pius také stanovil, že
ze žádných jiných knih nesmí být při
liturgii předčítáno. Jednalo se o opatření proti tzv. apokryfním evangeliím
a jiným podobným spisům, které
byly falešně připisovány apoštolům
jako jejich díla, obsahovaly věroučné
bludy a hojně se šířily. Piův seznam
je důkazem, že seznam kanonických
knih, tj. inspirovaných Duchem Svatým, byl znám už od nejstarších dob
existence křesťanství, i když věroučná pravda o inspiraci byla formulována až ve 4. století.
O tom, že římští papežové byli pokládáni za nejvyšší autoritu v církvi,
svědčí skutečnost, že se k nim obraceli heretikové popírající člověčenství Ježíše Krista, tzv. gnostikové
a marcionisté, se žádostmi o uznání svých nauk. Píší o tom sv. Irenej
a Tertullian. Irenej, biskup z Lyonu,
se ve svém spise proti heretikům
odvolává právě na rozhodnutí římských biskupů jako nositelů „apoštolské tradice“, kteří tyto bludné
nauky odsoudili.
Dalším nástupcem sv. Petra, o němž
víme víc, než že pouze stál v čele
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Církve a zemřel mučednickou smrtí,
byl Viktor I. (189-198), který rozhodl
mocí a autoritou viditelné hlavy
Církve o jednotném datu slavení Velikonoc všemi křesťanskými obcemi
v tehdejší Římské říši.

PAPEŽOVÉ 3. STOLETÍ,
ROZKOL HIPPOLYTŮV
A NOVATIÁNŮV

Na počátku 3. století se mezi křesťanskými obcemi rozhořel spor o to,
jestli biskupové a kněží mohou odpouštět všechny hříchy. Rigoristé
v čele s římským knězem Hippolytem hlásali, že tzv. kapitální hříchy, tj.
vražda, odpad od Církve a krvesmilstvo nelze odpustit. Papež sv. Zefyrin (198–217), taktéž pozdější mučedník, naopak trval na stanovisku,
že neexistuje hřích, jenž by nemohl
být odpuštěn, když kajícník upřímně
lituje a projevuje vůli ve hříchu dále
nepokračovat. Toto přesvědčení demonstroval přímo na liturgii, kterou
sloužil. Do shromáždění věřících
přiběhl tenkrát jistý Natal, jenž s pláčem vyznal svůj hřích (nevíme, jaký),
spadající právě do kategorie těch,
které rigoristé nechtěli odpouštět.
Zefyrin mu přikázal vykonat tvrdé
pokání a poté mu udělil rozhřešení.
To vyvolalo bouři odporu Hippolyta
a jeho stoupenců. Protože nástupce Zefyrinův sv. Kalixt I. (217–222),
taktéž pozdější mučedník, názorově
souhlasil ve věci odpuštění hříchů
se svým předchůdcem, rigoristé
jej prohlásili za nepravého papeže
a zvolili místo něj kněze Hippolyta.
Ten se tak stal prvním vzdoropapežem církevních dějin.

Nicméně za pronásledování císaře
Maximina Thraxe byl Hippolyt odsouzen k deportaci a pracím ve stříbrných dolech na Sardinii. Tentýž
trest za vyznávání víry v Ježíše Krista
postihl i pravého papeže Pontiana
(230–235). Společný trpký úděl oba
muže sblížil, Hippolyt uznal svůj
omyl, oba dva poté zemřeli společně mučednickou smrtí a jsou
Církví ctěni jako světci a mučedníci.
Hippolyt však není v církevním kalendáři uváděn jako papež ani jako
biskup, pouze jako kněz.
Podle papeže sv. Kalixta jsou nazvány
i známé římské katakomby, kam se
římští křesťané uchylovali ke slavení
liturgie. Hippolytovo vzdoropapežství nám zanechalo jeho pontifikál
(knihu obřadů), který je dokladem,
jak tehdejší prvotní církev slavila mši
sv. V Hippolytově pontifikálu se nachází též jeho mešní kánon, který se
stal základem pro současný I. kánon
dnešní liturgie, zvaný římský, jakož
i pro II. kánon, který taktéž známe
ze současné mše. Sv. Hippolyt proslul
také jako významný církevní spisovatel, zaměřil se hlavně na vyvracení
různých pochybných proroctví a zjevení a na boj proti herezi montanismu (montanisté neuznávali hierarchickou strukturu Církve a hlásali, že
prý stačí pouze nechat se vést Duchem Svatým).
Jak píše církevní historik Eusebios
z Cesareje ve 4. století, papežové
sv. Zefyrin a sv. Kalixt uplatňovali
moc a autoritu náměstků Kristových
ve 3. století proti bludu monarchianismu, podle něhož byl Kristus
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pouhým člověkem a nikoli Bohem,
i když v něm prý přebývala zvláštním způsobem Boží moudrost.
Na kříži údajně netrpěl a nezemřel
za lidské hříchy člověk Ježíš, ale
Bůh Otec. Papež Zefyrin jasně prohlásil s věroučnou autoritou: „Znám
pouze jediného Boha Ježíše Krista,
jenž… byl zplozen a trpěl“ a „nebyl
to Otec, kdo zemřel, nýbrž Syn“.

Foto: LawrenceOP | flickr.com

Dalším schizma na papežském
stolci se vyskytlo po r. 250. Kruté
pronásledování císaře Decia, který nařídil všem občanům říše povinně obětovat pohanským bohům pod trestem mučení a smrti,
vedlo mnoho křesťanů ke krásnému a dojemnému hrdinství, s nímž
podstoupili smrt. Papež Fabian
šel příkladem, zemřel statečně na popravišti r. 250
s vyznáním Kristova jména
na rtech. Nicméně vyskytla
se též řada takových, kteří zapřeli. Někteří ve snaze vyhnout se kruté popravě podpláceli úředníky,
aby jim napsali doklad, že
obětovali, i když to nebyla
pravda.

stavu někdy kolem r. 258 zemřel
nesmířen s církví.
Papež sv. Cornelius byl popraven
pro víru v Ježíše Krista r. 253. Je katolickou církví ctěn jako mučedník
spolu se sv. Cyprianem, popraveným o několik let později.
Papež sv. Štěpán I. (254-257) rozhodl autoritou Petrovou ve sporu
afrických biskupů, jestli odpadlíci
a heretikové, kteří konvertovali
zpět do církve, mají či nemají být
znovu křtěni, ve prospěch toho
druhého za předpokladu, že křest
byl udělen platně. Přitom se jako
první papež odvolal na slova Kristova: „Ty jsi Petr (skála) a na té skále
zbuduji svou církev…“

Poté, co císař Decius padl r.
251 ve válce proti Gotům,
zdecimované křesťanské
obce poznenáhlu obnovovaly svou činnost díky těm
křesťanům, které již nestačily úřady popravit, a také
díky těm, kteří se ukryli
v horách. Mnozí z těch,
kteří ze strachu a slabosti
zapřeli, však chtěli být opět
přijati do církve. Papež sv.
Detail mozaiky v bazilice Santa Maria in Trastavere.
Cornelius (251–253) souNa mozaice vidíme mučedníky sv. Vavřince a sv. Kalixta.
hlasil, když se podrobí přísnému pokání. Římský kněz
Novatianus to však odmítl a trval Za pronásledování císaře Valeriana stanovisku, že pro odpadlíky na byl pro Krista popraven papež
není žádného návratu zpět. Proto- sv. Sixtus II. (257–258). Jeho jáhže papež Cornelius, podpořen bis- nem byl sv. Laurentius (Vavřinec),
kupem z Karthaga sv. Cyprianem, mající na starosti charitu římské
tento názor odmítl jako blud, No- křesťanské obce, odsouzený k smrvatian prohlásil Cornelia za sesaze- ti upálením na roštu. Velký poného a nechal se svými stoupenci čet chudých a potřebných osob,
zvolit vzdoropapežem. V tomto kterým římská obec pomáhala

a o nichž píší pozdější autoři, je
dokladem obrovské péče, jakou
papežové té doby věnovali charitativní práci.
Papež Dionysius (260–268) musel
věroučnou autoritou náměstka
Kristova zavrhnout bludy egyptského původu o tom, že prý Otec,
Syn a Duch Svatý jsou nejenom
rozdílné osoby, nýbrž mají i rozdílnou podstatu, čímž fakticky uznávaly trojbožství. V Římě propagoval
tyto hereze jistý Sabellius, proto se
pro ně vžil název „sabellianismus“.
Posledním papežem éry pronásledování křesťanů římskými pohanskými císaři byl Miltiades (311–314).
Papežové od sv. Petra až do Miltiada jsou všichni bez výjimky uctíváni v katolické církvi jako světci,
u většiny z nich máme
též zprávy, že zemřeli
jako mučedníci. Šli příkladem ostatním věřícím, nezapřeli Krista a statečně mu vydali
svědectví na popravišti.
Krom toho vynikali bezpochyby svatým a příkladným životem, i když
prameny o jejich soukromí a o jejich chování mlčí. Píší ale o mravní
přísnosti prvotní církve, která ukládala hříšníkům tvrdé pokání
ve formě těžkých postů trvajících i léta, almužen a poutí. Na příkladný život prvotních
křesťanů poukazovali i nekřesťanští autoři
(Lukianos, Celsos aj.).
Biskupové byli voleni celou shromážděnou křesťanskou obcí, což
se týkalo i římských biskupů. Je
absurdní představa, že by do čela
církve v atmosféře tehdejšího důrazu na vysokou mravní úroveň
zvolili římští křesťané někoho, kdo
by nevynikal ctnostným a svatým
životem.

25

6|2015|č.142

PRO DĚTI

OSLÍK A VOLEK U JESLIČEK

Jak se to stalo, že oslík a volek jsou tak blízko Ježíškových jesliček?
text: S. M. Anežka Novoměstská OSF

Milé děti, už vás někdy při pohledu
na vánoční betlém napadlo, co tam
dělá tak blízko Ježíška oslík a vůl? Že
ne? Tak si poslechněte příběh, který
o tom vypráví...
V Nazaretě, na dvorku tesaře Josefa,
žil oslík, který se jmenoval Ašu, to
znamená šťastný. Často se však moc
šťastně netvářil, a když vezl s Josefem vozík naložený dřevem, naříkal
si: „Proč jen musím dělat tak těžkou
práci? Radši bych se pásl na louce a odpočíval.“

posadila. Už chtěli vyjet, ale Ašu se
ani nehnul. Nepomáhalo Josefovo
domlouvání. Teprve, když Maria vytáhla z kapsy sladký fík a pohladila
ho po hřbetě, dal si říct a vykročil ze
dvora.
Cesta byla dlouhá a když dorazili
do Betléma, bylo tam plno lidí. Hle-

Jednou z jara si Josef
přivedl domů mladou
dívku, kterou si vzal
za ženu. Jmenovala se Maria. Ašu si
ji brzy oblíbil. Nosila mu čerstvou
trávu a někdy
mu s úsměvem
podstrčila slaďoučký fík.
Maria čekala děťátko. Už se blížilo
jeho narození, když
Ašu zaslechl Josefa,
jak říká: „Maruško, musíme jet do Betléma, kde
je sčítání lidu. Vím, že to pro
Tebe bude těžká cesta, když neseš pod srdcem miminko, ale věřím,
že nám Hospodin pomůže. Vždyť se
má na svět narodit jeho Syn.“ Marie
mu řekla s obavou: „Josefe, takovou
cestu už pěšky nezvládnu.“ Ale on
ji uklidnil: „Máme přece Ašu, ten
Tě odveze.“ Oslík se ulekl. Čeká ho
dlouhá cesta s těžkým nákladem!
Kdo ví, jestli bude mít co žrát a zda
se z té cesty vůbec vrátí domů! Jeho
srdce se naplnilo nechutí a vzdorem.
Ráno Josef všechno připravil, osedlal oslíka a pomohl Marii, aby se něj
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dali ubytování, ale všude jím říkali:
„Už máme plno! Zeptejte se jinde.“
Když se začalo šeřit, Josef povídá:
„Maruško, co budeme dělat? Nemůžeš přece spát venku!“ V tu chvíli
potkali pastýře, který vedl ovečky
z pastvy. Když slyšel, že hledají přístřeší, zavedl je k malé jeskyňce.
„Tady můžete zůstat,“ řekl, „snad
vám nebude vadit, že tu s vámi
bude spát vůl. Aspoň vám bude
v noci tepleji.“

V noci se Ašu probudil a uslyšel dětský pláč. Marii se narodil syn. Zavinula ho do plínek a položila ho na seno
do jeslí. Oslík se opatrně přiblížil a díval se na dítě. Maria ho pohladila po hřbetě a řekla: „Ašu, před chvílí se nám narodil chlapeček. Jmenuje
se Ježíš. Mohl bys zůstat tady blízko
něho, aby mu nebyla zima?“ Oslík ji
s radostí poslechl. Cítil se důležitý, že
může zahřívat a chránit malého Ježíše. A když se díval do jeho milých
očí, naplnil ho jakýsi zvláštní pokoj a veliká radost.
Vzdor a smutek byly najednou pryč. „Jak to říkal Josef?“ vzpomínal, „že se narodí
Boží Syn? Tak to
je jistě on a já mu
můžu být tak
blízko!“ Vůl, který byl předtím
v rohu jeskyně,
se také přiblížil
a s úžasem zůstal stát vedle oslíka. U dítěte jim
bylo oběma moc
dobře.
Najednou do stáje přiběhli pastýři a vyprávěli
jeden přes druhého, co se
jim stalo. „Ukázal se nám anděl
z nebe a říkal, že se v Betlémě narodil Mesiáš. ‚Jděte tam!‘ řekl, ‚A uvidíte
děťátko, zabalené do plének a položené v jeslích.‘ Tak jsme se hned vydali na cestu a jsme tady!“ Přinesli
s sebou čerstvé mléko, placky a také
teplé ovčí kůže, aby do nich mohla
Marie zabalit malého Ježíška. Těšili
se z krásy děťátka a chválili Boha,
že jim dopřál uvidět svého právě
na svět narozeného Syna.
Také Ašu se radoval a pomyslel si:
„Ještě že jsem jel do Betléma! Jinak
bych nic tak krásného nezažil.“ Od té
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doby byl jako vyměněný. Všechno
dělal s radostí a bylo na něm vidět,
že je šťastný.
Milé děti, víte, co nám o oslíku a volkovi napsal prorok Izaiáš? „Vůl zná
svého hospodáře, osel jesle svého
pána, mne však Izrael nezná, můj lid
je nechápavý“ (Izaiáš 1,3). Zajímavé,

viďte? Napadne vás, co by to mohlo znamenat pro nás? V příběhu,
který jsme slyšeli, oslík a vůl poznali
v narozeném děťátku Božího syna.
Cítili, že je má rád, a těšili se z jeho
blízkosti. A to se říká, že zvířata nemají rozum! I každému z vás se chce
dát Pán Ježíš poznat. Dívá se na vás
s láskou a zve vás, abyste mu byli

nablízku – vždyť u něho máte každý
svoje místo. Možná, že to ještě úplně
nechápete, ale můžete ho poprosit,
aby vám pomohl. Ať vás po celý rok
2016 provází Boží blízkost a požehnání a také mateřská přímluva Panny Marie.

O PASTÝŘI EMANOVI
text: Mgr. Jana Lokajová
Byla jednou jedna želva. Žila u Aronových v teráriu. Říkali, že už má
snad dva tisíce let. A tahle želva mi
vyprávěla o svém příteli Emanovi,
kterému maličký Ježíš proměnil
srdce a udělal ze snílka samotáře
svého dobrého přítele.
Eman byl mladík, který více snil
než žil. Neměl rád svůj obyčejný
a chudý život, o své stádo se staral
stále méně a méně a ani se netrápil, když mu divoká šelma občas
zardousila některou z ovcí.
V noci místo hlídání koukal
na hvězdy a přemýšlel o světě, který za jejich tichou září tušil. V tom
vysněném světě, kde nežila ani
jedna ovce, se Eman utápěl. Procházel se po vinných plantážích,
ochutnával šťavnaté olivy a pil
vodu s příchutí citronu a máty. Oblékal si pohodlné šaty z drahých
látek a spal na měkké matraci pod
voňavou peřinou.
Jen co hvězdy zmizely, Eman se
vracíval zpátky na zem, do chýše
s prachem na podlaze a tvrdou postelí. Snědl další pšeničnou placku
a zapil jej douškem studené vody.
Ani jeho přátele pastýře už nezajímaly Emanovy vzdušné
zámky. Stávalo se proto,
že s ním

mluvili čím dál méně a někdy mu
dokonce ani neřekli, že ženou ovce
na další svah. Tak pár dní Eman zůstával sám se svými představami.
Chodíval pak po kraji a hledal své
stádo i ostatní pasáčky.
Jednoho dne zase došel na místo,
kde našel své známé ovce, ale bez
pastýřů. S klacíkem v ruce ve stínu u stáda seděla jen naše želva.
Obrátila se na mladíka a vyčítavě
řekla: „No konečně, Emane. Kde jsi
byl? Všichni tví přátelé už odešli
do Betléma. Pojď se mnou. Copak
nechceš vidět spasitele?“

Eman jí odpověděl: „Ano,“ a dodal:
„ale jak může být někdo tak krásný?“
Marie na to řekla: „Můj drahý, to
dítě je syn Hospodina, tvého Boha.“

Ve stáji už nepotkali ani jednoho
ze svých známých pastýřů. Eman
zase dorazil pozdě. Na podlaze
ležela spící žena, vedle její muž
a v pelíšku ze slámy si tiše broukalo
miminko. Eman přistoupil k uzlíčku
plenek a želva mu pošeptala: „To je
on.“

Eman si sedl a koukal na miminko
až do večera a pak ještě další tři
dny. Nemohli jej vyrušit ani mudrci a další zvědavci. V Ježíškových
očích viděl radostné jiskřičky a cítil
pokoj, který ho do té doby nikdy
neobklopoval. Eman si začal uvědomovat krásu svého života a cítil
za něj čím dál větší vděčnost. Když
viděl tu radost v malém obyčejném miminku, pochopil, že i on
může žít svůj obyčejný život s radostí. Čtvrtý den se mladík konečně zvedl, poděkoval Marii za přijetí
a odešel ke svým ovcím.

Eman se naklonil. Dítě zvedlo obě
drobounké ručičky a chytlo návštěvníka za palec. Podívali se sobě
do očí a mladík v tu chvíli ucítil
v srdci takový klid a radost, že měl
chuť roztančit se po stáji. Vtom zabučel vůl a žena se probudila. Protřela si oči a řekla mladíkovi: „Vítám
tě. Přišel jsi za Ježíšem?“

Od té doby Eman nejen pásl ovce
s radostí, ale s každým, koho potkal, mluvil o Ježíšově kráse, o jeho
očích a také o jeho matce. Pohled
betlémského miminka ho tak nikdy nepustil. Přestal snít a začal
více žít s lidmi, začal se také usmívat. Každý další všední den se učil
naplňovat Boží přítomností.

A tak šli. Eman rychlým krokem se
želvou v náruči.
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Z DOPISŮ OD VÁS

PODĚKOVÁNÍ
❧

Chtěla bych poděkovat Pánu
Bohu i Panně Marii za zdařilou
operaci prsu. Prosím za obrácení
synů, zvlášť mladšího, aby se zbavil
svých zlozvyků, a také aby měli oba
stálou práci. Prosím také o modlitbu za šťastné vyřešení naší finanční
situace. Pán Bůh zaplať.
rytířka Marie

❧

Děkuji upřímně a s velkou láskou a vděčností za vyslyšení prosby za vnuka, který dělal opravné
zkoušky ve škole a vše dobře zvládl. Zároveň prosím o modlitbu, aby
dobře zvládl další ročník a pubertu. Panno Maria, prosím, vychovávej a opatruj celou naši rodinu, ať
se máme rádi, pomáháme si a jdeme cestou k Bohu.
rytířka z Moravy

❧

Děkuji za všechny dary, které
jsem obdržela v roce 2015.
Prosím o modlitbu za své staré nemocné rodiče, za dospívající děti,
aby neztratily dar víry a za požehnání do nového roku 2016.
věrná čtenářka Patrice

❧ V březnu 2014 si praktická lékař-

ka všimla znaménka na pravé paži
a odeslala mě na melanomii do Fakultní nemocnice v Ostravě-Porubě. Znaménko bylo zhodnoceno
jako kožní melanom – rakovina
kůže, jeden z nejnebezpečnějších
druhů rakoviny. Ve Fakultní nemocnici mi pak provedli další zákroky.
Nejprve malou operaci při lokálním
umrtvení, z níž byl odeslán vzorek
na histologii do Plzně. Protože byl
pozitivní, v červnu 2014 následovala čtyřhodinová operace. Měsíc
před operací jsem se modlila novénu k Pánu Ježíši a k Panně Marii
a také modlitby k Pražskému Jezulátku, které dodávaly neuvěřitelný
pokoj mé bolavé duši. Modlili se
za mě také kněží, manžel, dcera,
mamka a také jedna rodina z naší
farnosti, kde jsem především
poprosila o modlitbu pětiletou
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holčičku Miriam. Právě ona byla
v této těžké době mým sluníčkem. Ještě těsně před operací byla
v podpaždí objevena zhoubná uzlina! Jsem alergik na spoustu léků
a zástupce primáře si stále lámal
hlavu, jaké léky po operaci nasadí, jelikož rána po operaci je velmi
bolestivá. Nicméně po narkóze mě
nebolelo vůbec nic! A také podpaždí nebylo operováno – uzlina tam
prostě nebyla. Jezdím na kontroly
do Fakultní nemocnice pravidelně a vše je v pořádku! Chci tímto
povzbudit všechny nemocné, že
Boží zázraky se stále dějí. Důležitá
je naše plná důvěra v Trojici Boží
a modlitby k Panně Marii.
Jarmila ze severní Moravy

❧ Děkuji Pánu Bohu a Panně Marii
za vyslyšení proseb. Prosím o další
pomoc Boží a ochranu Panny Marie pro děti a jejich rodiny. Matičko Boží, svěřuji do Tvého vedení,
ochrany a přímluvy moje děti, vnuky a vnučky. Oroduj za nás!
věrná čtenářka Anna z Mořkova

❧ Děkuji Panu Ježíši a Panně Ma-

rii za mé uzdravení. Též všem svatým, že mi pomáhají v těžkých situacích života. Svatá Panno Matko
Boží, ochraňuj mne a mého syna.
čtenářka Božena

O MODLITBU PROSÍ

❧

Prosíme o modlitbu za zdárné
uskutečnění záchrany 153 iráckých
křesťanů z Erbílu do České republiky. Aby jejich příjezdu nic nezabránilo, aby šlo vše hladce.
Dan Drápal

❧

Prosím o modlitbu za uzdravení
manželství a celé rodiny u mých synů
a synovců. Za naši farnost, duchovního
otce a mír na celém světě. Také za Vás
v redakci – ať Pán žehná Vaší práci.
rytířka z Moravy

❧

Prosím o modlitbu za mě
a za moji rodinu, především
za mého manžela, za dar uzdravení
a obrácení k Bohu, a za moje sourozence. Pán Vám to oplať!
vděčná rytířka Blažena

❧

Prosím o modlitbu za obrácení
mé ženy a mé dcery. Děkuji.
Jiří

❧

Prosím o modlitbu za vážně
nemocného člena fotografické
společnosti Člověk a víra. Za dar
zdraví, za zmírnění projevů těžké nemoci, aby byl i nadále oporou rodiny a přinášel všem radost
svým fotografickým uměním, které
v posledních letech věnoval hlavně
službě církvi.
manželka Eva a přátelé fotografové

❧ Má neteř, která je vdaná pět let,

se pokouší s manželem o miminko,
ale nedaří se. Podle vyšetření jsou
oba dva zdrávi. Lékaři gynekologové jim neustále vnucují umělé oplodnění, kterému se zatím
úspěšně brání. Prosím o modlitbu,
aby mohli mít dítě přirozenou cestou a nepodlehli nátlaku lékařů.
rytířka Vlasta

❧

Prosím za mého nedávno zemřelého manžela.
rytířka Margita

❧ Prosím o modlitbu za dar porozumění v rodině.

Blanka

ÚMYSLY MODLITEB M. I.
Leden: Abychom mohli být na každém místě nástroji pokoje,
odpuštění a porozumění se srdcem plným milosrdenství.
Únor: Aby všichni lidé, kteří trpí na těle a na duchu, mohli nalézt
útěchu v jistotě Boží milosrdné lásky.
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ZPRÁVY
Čína: V Žandungu v provincii Hebei se 13. 12. 2015 shromáždilo 10 tisíc katolíků v katedrále u příležitosti
slavnosti otevření Svaté brány Roku
milosrdenství. Liturgii vedl biskup Jia
Žiguo, který náleží k podzemní Katolické církvi, věrné Sv. stolci, a proto
na rozdíl od tzv. Vlastenecké katolické církve ilegální. Biskup Jia je držen
v domácím vězení, které však celebrací tohoto obřadu porušil. Přesto
přítomná policie nezasáhla. Agentura Asia News k tomu napsala: „To je
zázrak.”
Katholisches.info, 17. 12. 2015
Kanada:
Známá
bojovnice
na obranu nenarozeného života
Mary Wagnerová byla opět v Torontu
zatčena. Důvod byl tentýž, jako v případě předchozích zatčení: Vstoupila
do potratové kliniky, rozdávala ženám jdoucím na potrat růže a navazovala s nimi kontakty za účelem
odvrátit je do jejich rozhodnutí zabít
své nenarozené dítě. Policie ji nejdříve z kliniky vyvedla a propustila, ona
se však vrátila a na základě toho ji
zatkli. Nabízené propuštění na kauci
odmítla.
Fronda, 13. 12. 2015
Mexiko: Ze zázračného obrazu
Panny Marie Guadalupské, jehož
vznik není vědecky vysvětlitelný
a na němž v oku Matky Boží pod mikroskopem lze pozorovat scénu, jak
vizionář bl. Juan Diego r. 1531 odhaluje před biskupem výjev Panny
Marie na svém plášti, což je rovněž
vědecky nevysvětlitelné, vyzařovalo
při mši sv. za nenarozené děti zvláštní světlo, jež vytvořilo obraz lidského embrya. To dosvědčilo několik
tisíc lidí přítomných na této liturgii.
Odborníci potvrzují, že se nemohlo
jednat o světlo vnější, vycházející
od fotoaparátů a kamer, ale o světlo
vnitřní, vycházející ze samotného obrazu.
Fronda, 13. 12. 2015
Velká Británie: 78letý pastor
James McConnel v Severním Irsku
stanul před soudem pro údajnou

„urážku jiného náboženství”, jíž se
měl dopustit tím, že v kázání řekl, že
islám je „pohanský” a „satanský”. Soud
mu uložil, aby se veřejně omluvil.
Omluvit se musel i premiér severoirské autonomní vlády Peter Robinson,
který pastora slovně bránil.
Katholisches.info, 15. 12. 2015

letáky vyhrožující mj. i papeži Františkovi. Na nich byly mj. nakresleny
vlajky ISIS nad Vatikánem a pod tím
text: „Dostaneme vás v Římě, zničíme vaše kříže a – jestli dovolí Alláh
– uděláme z vašich žen naše otrokyně!“
pch24.pl, 2. 12. 2015

Rakousko: Psychiatr Raphael Bonelli z Vídně na základě svých výzkumů prohlásil, že když člověk odpustí křivdy a urážky, má to velmi
pozitivní vliv na jeho duševní zdraví.
Totéž platí i o jistotě Božího odpuštění, kterou člověk získává ve svátosti smíření. Proto Bonelli doporučuje
častou sv. zpověď jako prostředek,
jak si uchovat psychickou rovnováhu
a zdraví až do smrti.
Kath.net, 30. 11. 2015

USA: Senát 52 hlasy proti 42 zamítl
státní finanční podporu nejvlivnější
potratové organizaci Planned Parenthood. K tomuto rozhodnutí mj.
přispělo odhalení, že tato organizace
obchoduje s těly potratem zabitých
dětí. Prezident Obama se ale vyjádřil,
že toto rozhodnutí Senátu bude vetovat.
Katholisches.info, 7. 12. 2015

Libye: Dva křesťané koptského
vyznání, rodní bratři Wasfy a Falny
(37 a 27 let) byli zavražděni bojůvkami Islámského státu. Přišli do Libye z Egypta, aby tam pracovali jako
stavební dělníci. Protože se nevrátili
z práce, policie je hledala a nalezla v poušti s prostřelenou hlavou.
U mrtvých těl obou bratří byly nalezeny černé rukavice a verše z Koránu – což je znak ISIS.
Kath.net, 2. 12. 2015
Polsko: Ministryně školství nové
vlády strany Právo a Spravedlnost
Anna Zalewska prohlásila, že nepustí
do škol tzv. sexuální výchovu a nepřipustí, aby škola byla v této sféře hlavním vychovatelem dětí. Ve věci sexu
a vztahu k jinému pohlaví jsou hlavními vychovateli rodiče a toto musí
být respektováno, řekla ministryně.
pch24.pl, 2. 12. 2015
Německo: 200 tisíc občanů spolkové země Bádensko-Würtembersko
podepsalo petici proti sexuální výchově na školách, která už řadu let je
v Německu praktikována. Protestují
zejména proti tzv. „duhové ideologii“
(tj. propagaci homosexuality), která
se masivně šíří.
pch24.pl, 24. 11. 2015
Itálie: 4 osoby byly zatčeny kvůli propagaci džihádu. Rozšiřovaly

Jordánsko: Řada bojovníků ISIS
po setkání s křesťany konvertuje
ke Kristu a mění svůj život. Jeden
z nich, který z bezpečnostních důvodů chce zůstat v anonymitě, prohlásil, že dostal od ISIS rozkaz jít na shromáždění katolíků v hlavním městě
Ammánu a všechny povraždit, v noci
předtím se mu však zjevil Kristus.
On šel, a když viděl, jak se křesťané
na svém shromáždění chovají, poznal, že zjevení Ježíše ve snu nebylo
žádným mámením, ale skutečností.
Uvěřil a vydal se plně Kristu.
Kath.net, 30. 11. 2015
Francie: Sdružení francouzských
starostů (AMF) vydalo tzv. „Vademecum laicismu“, v němž požaduje
jako „obranu” před islamistickým
terorem „více laicismu“: neinstalovat
na náměstích o Vánocích jesličky,
nežehnat se na veřejnosti znamením
kříže, nepodporovat náboženské
koncerty a neúčastni se jich. Každý
důraz na křesťanství a jeho hodnoty
prý muslimy „dráždí“ a proto je třeba
důsledně potírat jakoukoliv jeho připomínku na veřejnosti.
pch24.pl, 24. 11. 2015
Sýrie: Islámský stát zabíjí postižené děti, především ty s Downovým
syndromem. Saúdskoarabský muftí
Abu Šarda nad nimi vyhlásil fatwu,
tj. klatbu. Jejich choroba jim prý neumožňuje být bojovníky ISIS, proto
prý nemají právo na život. ISIS tento
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názor akceptuje a takto i jinak postižené děti vraždí.
pch24.pl, 15. 12. 2015
Polsko: V kinech bude od listopadu promítán španělský film režiséra Pabla Morena „Zakázaný Bůh“.
Pojednává o hrdinném svědectví
víry 51 řeholníků klaretinů ve městě
Barbastro, kteří se stali v létě r. 1936
obětí levicových a anarchistických
bojůvek během španělské občanské války. Byli nejdříve krutě mučeni
a poté všichni zastřeleni. Film ukazuje celou hrůzu pronásledování
katolíků ze strany levicové republikánské vlády a fanatickou nenávist
vůči Bohu, Ježíši Kristu, Matce Boží
a všemu katolickému.
pch24.pl, 3. 10. 2015
Francie: Biskupská konference
kritizuje v otevřeném dopise vládní
propagaci potratů a antikoncepce. Hollandova socialistická vláda
ve snaze liberalizovat potraty šíří
scestné heslo „moje tělo, moje volba,
moje právo“.
Kath.net, 1. 10. 2015
Německo: V internačních táborech
uprchlíků z muslimských zemí jsou
křesťané podle zpráv listu Welt am
Sonntag od muslimů biti, šikanováni

a ponižováni, kradou se jim věci a vyhrožuje se smrtí, jestli nekonvertují
k islámu. Zároveň list uvádí svědectví
křesťana Saida z Íránu, který byl šikanován ve své vlasti, a uprchl proto
do Německa, kde však v internačním
táboře zjistil, že nesmí vůbec říkat, že
je křesťan, jinak by mohl být i zabit.
pch24.pl, 30. 9. 2015
Velká Británie: Vláda odmítá poskytovat azyl křesťanům z Pákistánu
s odůvodněním, že „jsou sice pronásledováni, ale nepatrně“. Přitom
samotné bezpečnostní služby Pákistánu varují křesťany před terorem
sympatizantů Islámského státu, kteří
se netají svými plány pákistánské
křesťany vyvraždit. Podobný přístup
ke křesťanským imigrantům z Pákistánu jako Británie zaujaly též Thajsko,
Malajsie a Srí Lanka.
pch24.pl, 26. 9. 2015
Peru: V sobotu 5. prosince v Chimbote kardinál Angelo Amato, jménem
Svatého otce Františka, blahořečil
dva kněze z řádu minoritů Zbigniewa
Strzałkowského a Michała Tomaszka
(umučené 9. srpna 1991 teroristy z organizace „Sendero Luminoso”) a také
diecézního kněze Alessandra Dordiho (zabitého stejnou teroristickou
organizací 25. srpna 1991). Slavnosti

se zúčastnilo asi 60 biskupů, více než
500 kněží z Peru, Polska a Itálie a také
asi 25 tisíc věřících.
ofmconv.net, 5. 12. 2015

ČR: Rádio Proglas si můžete naladit
již 20 let. Ve čtvrtek 26. listopadu si
toto jubileum připomněli pracovníci,
posluchači a přátelé rádia v Brně. Za
historii, současné i budoucí vysílání
rádia společně poděkovali při mši
svaté spolu s brněnským biskupem
Mons. Vojtěchem Cikrlem. Následovalo vystoupení zpěvačky Hany Ulrychové a brněnské skupiny Cimbal
Classic. Historii Proglasu pak přiblížila tematická výstava, která zmapovala dvacet let života rádia.
tisk.cirkev.cz, 26. 11. 2015
ČR: Během adventu a během ledna t. r. se slavnostně otevřely Svaté
brány jubilejního roku Božího milosrdenství. Svatou branou se rozumí
přímo vchodové dveře do katedrály
i ostatních chrámů, o nichž takto rozhodl místní biskup. Celkem bude na
území ČR otevřeno kromě osmi katedrál ještě dalších 26 Svatých bran.
Celý obřad má úzkou souvislost s podobenstvím o dobrém pastýři, neboť
jedině Kristus je branou, kterou se
prochází ke spáse.
tisk.cirkev.cz, katyd.cz, 15. 12. 2015
english

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.

„Dovolme Neposkvrněné, aby nás vedla, ať už to bude rovnou
cestou, nebo trnitou a křivolakou pěšinou. Dokonce ani pády
by nás neměly uvrhovat do znechucení. Stačí jediný úkon
lásky, nikoli emocionální, nýbrž úkon vůle, tedy úkon poslušnosti vykonaný pro ni, a pád se obrátí v tím větší užitek.“
sv. Maxmilián Kolbe, dopis bratru Kasianu Tetichovi, 16. ledna 1941
30

Modlitba papeže Františka pro Svatý rok milosrdenství
Pane Ježíši Kriste,
učil jsi nás být milosrdnými,
jako je milosrdný nebeský Otec,
a řekl jsi nám, že kdo vidí tebe, vidí Otce.
Ukaž nám svou tvář a budeme spaseni.
Tvůj láskyplný pohled
osvobodil Zachea a Matouše z otročení
penězům,
cizoložnici a Marii Magdalénu
od hledání štěstí jen ve stvořených věcech,
přiměl Petra plakat, když tě zradil,
a zaručil kajícímu zločinci ráj.
Dej, ať každý z nás
slyší tvá slova určená samařské ženě,
jako bys je říkal nám:
„Kdybys tak znala Boží dar!“
Ty jsi viditelnou tváří neviditelného Otce,
Boha, který projevuje svou všemohoucnost
nejvíce odpouštěním a milosrdenstvím:
dej, ať je církev pro svět tvou viditelnou tváří,
tváří svého Pána, vzkříšeného a oslaveného.

Tys chtěl, aby také tvoji služebníci
byli podrobeni slabosti,
a tak mohli soucítit s těmi,
kdo se potýkají s nevědomostí a omylem:
dej, ať každý, kdo se s jediným z nich setká,
zakusí, že ho Bůh očekává, miluje a odpouští
mu.
Sešli svého Ducha
a posvěť nás všechny jeho pomazáním,
aby se Svatý rok milosrdenství
stal rokem Hospodinovy milosti
a aby tvá církev s obnoveným nadšením
mohla přinášet radostnou zvěst chudým,
vyhlásit svobodu zajatým a zdeptaným
a navrátit zrak slepým.
Na přímluvu Panny Marie, Matky milosrdenství,
o to prosíme tebe, jenž žiješ a kraluješ
s Otcem a Duchem Svatým na věky věků.
Amen.

VŠECHNY DUŠE,

KTERÉ VĚŘÍ

A DŮVĚŘUJÍ MÉMU

MILOSRDENSTVÍ,

JEJ DOSÁHNOU.

Slova Pána Ježíše sv. Faustyně Kowalské
(Deníček č. 420)
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