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Otevřel jsem ti zdroj milosrdenství,
přicházej a čerpej z něho milosti nádobou důvěry.
			
slova Pána Ježíše z Deníčku sv. sestry Faustyny
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VÁŽENÍ ČTENÁŘI,
MILÍ RYTÍŘI NEPOSKVRNĚNÉ,
papež František vyhlásil tento rok jako Svatý rok
milosrdenství. Jeho mottem jsou slova „Milosrdní
jako Otec“, jež jsou převzatá z Lukášova evangelia, kde Pán Ježíš nabádá své učedníky, aby byli
milosrdní, jako je milosrdný náš nebeský Otec
(srov. Lk 6,36).
Toto motto udává směr našeho snažení. Nejprve
nás vede k zaměření pozornosti na Otce, který je
milosrdný ke všem lidem. Z mnohých míst evangelia můžeme vyčíst, jak moc si Bůh přeje rozdávat z pokladů svého milosrdenství všem, dokonce i těm největším hříšníkům. Nově tuto pravdu
zdůrazňuje Pán Ježíš skrze sv. sestru Faustynu.
Bůh dává jasně najevo, že každý člověk – i ten
největší hříšník – má naději na spásu. Ten, kdo
Bohu uvěří a s důvěrou k němu přistoupí, zakusí na sobě láskyplný dotek Božího milosrdenství
a sám je potom schopen být milosrdný vůči svým
bratřím a sestrám.
Maria, dcero Izraele, ty jsi hlásala milosrdenství nabízené lidstvu od pokolení do pokolení
ze starostlivé lásky Otce. Maria, svatá Panno
a služebnice Páně, tys nosila pod srdcem drahocenný plod Božího milosrdenství. Maria,
tys následovala svého Syna Ježíše až pod kříž,
mateřským fiat svého srdce ses beze zbytku připojila k oběti vykoupení. Maria, Matko
milosrdenství, ukaž svým dětem Ježíšovo
Srdce, které jsi viděla probodené, aby se nám
navždycky stalo zdrojem života. Maria ve společenství učedníků, ty nám přibližuješ životodárnou lásku svého zmrtvýchvstalého Syna.

A to je druhá rovina poselství na letošní rok. Máme
být milosrdní i my podle vzoru Otce. Jak vysoká
laťka...! Zároveň však jak krásná, neboť jako Boží
děti neseme podobnost se svým Otcem. Papež
nás vybízí, abychom usilovali o skutky tělesného
a duchovního milosrdenství, v nichž máme projevovat svou lásku, protože na sklonku života budeme souzeni podle lásky.
Milí čtenáři, přeji Vám, abyste v tomto roce zakusili dotek Boží lásky a uměli ji opětovat a rozdávat dál. I my na stránkách Immaculaty se budeme
k tomuto tématu často vracet.

Za redakci

Jan Pavel II.

(Paray-le-Monial 5. října 1986)

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.

TĚŠIT ZARMOUCENÉHO JEŽÍŠE
Hodina Getsemanské zahrady je příležitostí být blízko Ježíše
a projevit mu soucitné srdce.
text: br. Bohdan Heczko OFMConv
V postní době zaměřujeme svou
pozornost na trpícího Ježíše, který
bere na sebe naše lidské provinění
a svou krví nás vykupuje. Vidíme
Ježíše v Getsemanské zahradě, jak
prožívá hrůzu z toho, co je třeba
udělat pro záchranu lidí, vidíme ho
pak, jak je bičován a trním korunován a jak vytrvale nese svůj kříž až
na vrchol Golgoty, vidíme ho, jak
se z kříže modlí za své pronásledovatele, jak prožívá úplné opuštění
a nakonec jak odevzdává svého
ducha do rukou svého nebeského
Otce. Co všechno musel vytrpět
pro naše vykoupení!
Někdy máme chuť říci: „Pro něho
to všechno bylo jednoduché, vždyť
on byl Bůh.“ Avšak nezapomínejme,
že on je také pravý člověk a že Ježíš celé své utrpení prožíval právě
ve svém lidství. Ničeho nebyl ušetřen a kalich utrpení vypil až do dna.
Všimněme si jednoho detailu. Ježíš,
když se šel modlit do Getseman,
vzal s sebou apoštoly, zvláště Petra,
Jakuba a Jana, aby mu byli blízko
a aby se s ním modlili. Zval je, aby ho
podpořili v jeho těžké hodince. Ježíš
jako člověk žádá člověka o podporu.
Avšak víme, jak to dopadlo. Apoštolové usnuli a nechali Ježíše samotného. Apoštolové zde propásli
velikou možnost posilovat a těšit
pravého vtěleného Boha. A potom,
když přišla křížová cesta, kdo zůstal
s Ježíšem? Byla to jen jeho Matka
Maria a několik málo žen, které vytrvaly u jeho kříže. Jeho učedníci, až
na apoštola Jana, se rozprchli.
I my, když rozjímáme o našem vykoupení, jsme pozváni, abychom
byli Ježíši blízko, abychom ho těšili
a podporovali v jeho výkupném
díle. Jedním ze skutků milosrdenství
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je těšit zarmoucené. Mohli bychom
říci, že Ježíš k těm zarmouceným
patří na prvním místě. Je zarmoucen hříchy celého světa až k smrti.
Je sice pravda, že pouze On je s to
unést a dostiučinit za hříchy celého
světa, ale přesto nás žádá, abychom
ho těšili, abychom šli s ním jeho křížovou cestu a ulehčovali jeho kříži.
Uděláme to? Zvládneme to? Anebo
utečeme stejně jako apoštolové?
Jak můžeme těšit Ježíše dnes?
Za prvé modlitbou. Zkusme se podívat na svůj den. Kolik prostoru věnujeme na setkání s Ježíšem v modlitbě? Nejsou to jen zbytky našeho
času? Dokážeme za ním přijít nejen
tehdy, když my něco potřebujeme,
ale také abychom se přišli zeptat, co
on potřebuje od nás? Dokážeme za
ním dojít jen kvůli němu, abychom
s ním strávili trochu času? On jako
člověk touží po naší blízkosti a chce,
abychom s ním přebývali jako přítel
s přítelem. Myslíme na to?
Někdy můžeme zaslechnout: „Já
nemám hříchy. Nikoho jsem nezabil, nikoho jsem neokradl...“ „A trpícího Ježíše jsi potěšil, poděkovals
mu za vykoupení?“ mohli bychom
se zeptat. A hned je nám jasné, kolik je v každém z nás nevděčnosti
a nelásky.
Učitelkou vděčnosti ať je nám dnes
Maria – potěšení zarmoucených.
Ona zůstala u Ježíše až do konce,
z čehož můžeme vycítit, že srdcem
s ním byla vždycky. Do něho vložila
celou svou důvěru, a když pak přišla sobota po Velkém pátku – kdy
apoštolové zcela zdrcení Ježíšovou
porážkou a zcela bez naděje a víry
se schovávali za zavřenými dveřmi – ona jediná doufala v Boží moc
a čekala, co Bůh učiní v této lidsky

zcela beznadějné situaci. Můžeme si
představit, jak její víra byla světlem
v temnotě beznaděje tohoto dne.
Dostáváme se zde k dalšímu způsobu, jak těšit Ježíše. Těšit ho v našich bližních, kteří jsou zarmoucení. Často jsou zarmouceni, protože
jim schází víra v Boha a takto nemají ani naději na věčný život. Avšak
i za ně Ježíš prolil svou krev, i je
Ježíš miluje a chce, aby měli život
v plnosti, který na ně čeká za branou dočasné smrti. Těšíme-li je, těšíme v nich i Ježíše, který své lidství
spojuje s každým člověkem.
Milí rytíři a rytířky Panny Marie Neposkvrněné, využijme tento postní
čas k velkému skutku milosrdenství – těšit Ježíše v jeho opuštěnosti. Nedovolme, aby náš spánek
a únava okradly Ježíše o naši přátelskou přítomnost u něho.
Povzbuzením k tomuto skutku milosrdenství ať jsou Ježíšova slova
z duchovního deníku Gabriele Bossisové:
„Uvažuj o té noci, kterou jsem prožil ze čtvrtka na pátek, když jsem
trpěl pro tebe každou hodinu bez
jediného okamžiku spánku – byla
to hodina Getsemanské zahrady,
zrady, bití, nenávisti, Petrova zapření, uvěznění (...). Přinášej mi
oběti. Mysli na hříchy, kterým napomáhá temnota. Pros za odpuštění. Pros za obrácení těch, kteří
je páchají. Pros ve jménu všeho,
co jsem vytrpěl. Tím mě potěšíš.
(...) Své ucho přiložím k tvým rtům
a své srdce k tvému.“1

1

Bossisová, Gabriele: On a já. Kostelní Vydří: KNA, 2015,
s. 154.
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LETEM M. I. SVĚTEM
čili rytíři v akci
text: Jitka Navrátilová | koordinátorka M. I.
1

SETKÁNÍ S OTCEM BISKUPEM (29. 1. 2016, obr. 1)

Na povzbuzení, kterého se nám dostalo od otce biskupa Josefa Hrdličky, se jen tak nezapomíná. Čas strávený v jeho přítomnosti byl
naplněn moudrými slovy a tichou radostí vycházející ze společného
cíle, ke kterému všichni směřujeme. Otec biskup, velký mariánský ctitel, nám ukázal nové rozměry Mariina působení ve světě a pomohl
nám porozumět, jak se Maria stará o své děti, jak je vede a vychovává, aby se staly dobrými dětmi Božími. Otci biskupovi jsme vděční
nejenom za jeho milá slova a přijetí, ale také za jeho pomoc při šíření
Božího poselství skrze časopis Immaculata.

2

SETKÁNÍ V OPAVĚ (19. 2. 2016, obr. 2, 3, 4)

Po roce jsme jeli navštívit naše rytíře a rytířky do Opavy. Na toto setkání byli pozváni také naši členové z Krnova, kam jsme se kvůli nemoci již nedostali. Tématem setkání, skrze které jsme chtěli více proniknout do našeho rytířského poslání, byl úryvek z listu Korintským,
který hovoří o tom, že: „Jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu
dojdou všichni života.“ A právě život v Kristu, s Kristem a skrze Krista
byl ústředním bodem, od kterého se celé naše setkání odvíjelo. Díky
přednášce, svědectvím a vzájemnému setkání jsme tak mohli zakusit a lépe porozumět tomu, jakým způsobem Kristus působí v našich
životech a jak se mu můžeme v naší každodennosti přibližovat. Příjemná atmosféra a radost ze setkání byly ještě umocněny bratrským
přijetím opavských minoritů v čele s otcem Kryštofem Skibińskim
a jeho již pověstnou pohostinností.

3

ČASOPIS V ROCE 2016

Dalším velkým problémem, se kterým se při doručování setkáváme,
je skutečnost, že se k nám nedostanou informace o změně Vaší adresy. V minulém čísle jsme posílali formulář pro aktualizaci údajů.
Prosíme Vás, kdybyste nám jej vyplněný poslali zpět, pokud jste tak
již neučinili. Někteří z Vás tento formulář ztratili. V takovém případě
postačí, když zavoláte do naší redakce na telefon 605 459 174 v čase
od 9.00 do 12.00. Popřípadě dáte zprávu na e-mail (immaculata@minorite.cz). Mnohokrát děkujeme za Vaši přízeň a moc prosíme o Vaši
modlitbu, aby Pán požehnal tomuto dílu.

4
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Foto Národní centrum M. I.

Milí čtenáři, chtěli jsme Vám poděkovat za Vaši přízeň, kterou nám
věnujete. Jsme vděčni za Vaši finanční a modlitební podporu, díky
níž může časopis Immaculata vycházet. Naše díky patří také těm, kteří neúnavně, navzdory svému věku a zdraví, roznášejí časopis mezi
ostatní věřící. Aby se však časopis mohl bez problémů dostat mezi
čtenáře, obracíme se na Vás s několika prosbami: Pokud někdo z Vás
již nemůže zajistit roznos časopisů mezi ostatní, dejte nám prosím
tuto informaci vědět, abychom se mohli domluvit na dalším postupu. Rovněž bychom Vás chtěli poprosit, kdybyste mohli označit své
schránky jménem, na které je odběr časopisu přihlášen. Pokud není
poštovní schránka takto označena, pošta nám vrací časopis zpět.

5
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TÉMA: SETKÁNÍ S MILOSRDENSTVÍM

UKAŽ NÁM
SVÉ MILOSRDNÉ OČI
Úvaha nad modlitbou „Zdrávas Královno“
text: Mons. Josef Hrdlička

LIDSKÉ POHLEDY

V životě se nám často stává, že zachycujeme zrakem řadu podnětů
a pohledů. Některé lidské pohledy
nás lhostejně míjejí, jiné nás ostřeji
sledují, jiné zachytíme a opětujeme v radosti ze setkání. Známe pohledy, které probouzejí celou škálu
různorodých pocitů, pohledy letmé nebo naopak intenzivní a vzrušující, ale jsou tu pohledy i těch nejbližších bytostí, ve kterých vidíme
sami sebe jakoby v zrcadle. Když
na sebe pohlédnou manželé, může
to být vnitřní signál sdílené a šťastné pohody či hluboké sounáležitosti, jindy může jít o výraz kritický
nebo i nazlobený. Tak už to bývá
mezi námi lidmi. Pohled maminky
má zvláštní privilegium, který vtiskl Tvůrce člověka do mateřského
srdce. Ta, která jako první pocítila
pohyb svého dítěte ve vlastním
těle, je s ním spjata zvláštním poutem. Dovede se v něm zhlížet, laskat se s ním, ale dovede instinktivně zpozornět či nesouhlasit, když
dítě nejedná správně nebo když
mu něco hrozí. Máma jako nikdo
jiný rozpozná hned, jak dítě přijde
ze školy, že se stalo něco, co se stát
nemělo. Dokonce i když je matka
už stará a děti se k ní vracejí zdálky
s vlastními rodinami, stačí jí jeden
pohled, aby rozeznala, zda je vše
v pohodě, nebo zda je naopak „zle“.
Bůh, který takto stvořil a vybavil
srdce matky pro vztah ke svým dětem, dopřál i Marii, své matce, aby
toto privilegium mateřského srdce
plně uplatnila v rodině církve. Když
porodila v Betlémě Boha jako zároveň lidského človíčka, dala mu
zakusit něhu a nejhlubší cit, jaký
mohla dát jen jedna jediná matka v celém lidstvu, pouze ta, která
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nebyla oslabena žádným hříchem
ani stopou zla v srdci a jejíž naprosto čistá duše plná milosti se svého
dítěte dotýkala dokonale láskyplnou něhou a péčí. Ježíš, Boží Syn
a vtělený Bůh, byl později vydán
do rukou hříšníkům, zakusil doteky těch, kdo se kolem něho tlačili
v naději na uzdravení, a nakonec
těch, kteří s ním zacházeli s nejsurovější krutostí. Ježíš, náš Pán, si
zakusil zde na zemi od lidí mnoho
zlého, tvrdost srdce, odmítnutí, nepochopení a zlobu i bezohlednost.
Ale Bůh mu dopřál dokonale milující matku, jakou nikdo z lidí neměl. Ale raději se ptejme: Opravdu
nikdo?

MARIA, DAR Z KŘÍŽE

Víme, že na Kalvárii ve chvíli, kdy
byl Pán zbaven všeho, umíral v bolestné agonii a v ponížení, i v té
chvíli, kdy všechno ztrácel, ještě
více dával. Tehdy výslovně svěřil
svou matku učedníkovi, kterého miloval. Autor zprávy a očitý
svědek Pánovy smrti na kříži byl
apoštol Jan, jediný, který došel až
pod kříž, když ostatní se ve strachu rozutekli. Mohl napsat, že Ježíš pohlédl na něj a že právě a jen
on dostal Marii za Matku. Ale Jan

Všechny naše
paprsky pohledů,
lásky a touhy, které
směřují k Marii, ona
svým srdcem ihned
usměrňuje, lomí
do jediného ohniska,
kterým je Ježíš.

skromně píše, že ji dostal „učedník,
kterého Ježíš miloval“. Zobecňuje,
nenárokuje si jedinečné privilegium Pánova odkazu. A to obecně
platí o každém z nás, koho s Ježíšem spojuje pouto lásky. Může být
mezi věřícími učedník, muž či žena,
kterého by Ježíš nemiloval? Někdo,
na koho by se tato Pánova závěť
nevztahovala?
Maria se stává tedy i matkou nás,
tebe i mne, všech milujících učedníků, a oni se výslovně stávají jejími dětmi. Všichni a každý zvlášť.
Na všechny upírá Ježíšova Matka
své oči. Své milosrdné oči. Matka
se ani neumí jinak dívat, než milosrdně a láskyplně. O Panně a Matce
Marii jako nejčistší stvořené bytosti
to platí dokonale.

POHLED MARIIN

Jaké oči měla Maria? Jako Izraelitka
je měla asi tmavé, ale pokud o tom
Bible přímo nehovoří, není to podstatné. Jako žena „plná milosti“
měla oči milosrdné, slitovné, mateřsky milující, které jsou s láskou
zahleděny i na nás. Když se ale podíváme na obrazy Matky Boží nebo
na historicky cenné a umělecky
nedocenitelné madony, můžeme
si všimnout, že pohled Panny Marie držící Děťátko bývá velmi často
zahleděn poněkud stranou, než
„z očí do očí“, kamsi do tajemství,
do nevýslovného mysteria věčného Boha, který Jí vstoupil do života,
zastínil ji svým Duchem, vykonal
na ní veliké věci, a ona o nich neustále rozvažovala ve svém srdci,
jak o tom čteme v evangeliu.
Tento pohled jako by byl nesdělitelný i pro umělce, jako by Maria
dohlédla mnohem dál, než kam
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může dosáhnout intuice malíře, sochaře, ale i papežů, biskupů, světců
a kohokoli ze stvořených, a tedy
hříchem oslabených lidí. Tam tušíme tajemství Mariina pohledu.
Není to pohled z očí do očí, ona
zůstává pokorná a diskrétní, jako
vždy. Nechce a netouží upoutávat
pohled na sebe. Jako by nechtěla
svým pohledem rozptylovat ty, pro
které je zásadní zachytit pohled
Krista. Mariin pohled je vnitřní,
i nás vidí „skrze Krista“, tak, jak nás
vidí On. A celá její bytost vyzařuje
a zpřítomňuje lásku, kterou ona,
matka, touží předat svým dětem.

Foto: Abxyz | Dreamstime.com

JEŽÍŠE NÁM UKAŽ

Když v modlitbě Zdrávas, Královno
vyslovujeme prosbu: „Obrať k nám
své milosrdné oči“, nechtějme se
ani my příliš dlouze zahledět do jejích očí, protože hned následující
slova modlitby říkají: „a Ježíše, požehnaný plod života svého, nám
po tomto putování ukaž…“, směřují k Němu jako k výslednému
cíli. Maria vždy touží po tom, aby
náš pohled nekončil u ní, ale vedl
k tomu, který ztělesnil Boží Lásku
k nám v plnosti, protože „v nikom
jiném není spásy“. Všechny naše
paprsky pohledů, lásky a touhy,
které směřují k Marii, ona svým
srdcem ihned usměrňuje, lomí
do jediného ohniska, kterým je Ježíš, a tím umocňuje i naše modlitby, často roztržité, rozpačité, někdy
i dětsky naivní, krátkodeché, kdy
ani sami „nevíme, za co máme prosit“. Hledejme pohled Mariiných
milosrdných očí s touhou a vděčností a nepochybujme, že „každý,
kdo hledá, nalézá“. Marii přitom
vlastně ani nemusíme prosit, aby
k nám „obrátila své milosrdné oči“,
ona je z nás nespouští. Mnohem
spíše ji prosme, aby naopak náš
pohled se obracel k Ní. Abychom ji
neztráceli z vlastního zorného pole
a osvojili si její optiku vidění. Aby
se i v našem životě mohlo odzrcadlit a zatřpytit to milosrdenství,
kterého je ona plná a vysílá k nám
světlo ze Zdroje, kterým je ON.

7
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MILOSRDENSTVÍ - JMÉNO BOHA
Bůh nás tak miluje, že nám dal do našich rukou svého Syna, abychom
díky němu neztratili život.
text: P. Jacek M. Pędziwiatr ThLic. | překlad PhDr. Radomír Malý
Zkusme udělat takovou anketu,
kdy bychom vyšli do ulic a zeptali
se náhodných kolemjdoucích, co
si představují pod pojmem milosrdenství. Určitě by začali mluvit
o lítosti, empatii, soucitu, dělení se
s jinými a možná ještě o odpuštění.
To všechno ale je ničím ve srovnání
s Božím milosrdenstvím.

JAKO HUSY

Podzim toho roku přišel výjimečně
rychle a byl chladný. Hned na počátku se vyskytly přízemní mrazíky.
Jednoho večera usedlo na dvorku
místního hospodáře hejno divokých hus, které se opozdily s odletem do teplých krajin.
„V noci tady umrznou, je nutno jim
pomoci,“ pomyslel si majitel dvorku.
Oblékl si tedy kožich, nasadil na hlavu čepici, kolem krku si ovinul šálu
a vyšel před dům. Otevřel dveře stáje.
„Tady bude husám teplo, přenocují, ráno je vypustím a poletí dál,“
uvažoval.
Ale husám nenapadlo vejít dovnitř.
Cupitaly kolem dokola, zdálo se, že
vůbec nevnímají otevřená vrata.
Hospodář se tedy postavil u vchodu
a začal husy svolávat. Neposlouchaly ho. Obešel proto hejno na jeho
zadní stranu, rozpřáhl zeširoka
ruce a pokoušel se nahnat husy
do stáje silou. Zatřepaly křídly, až se
z nich sypalo peří bílé jako sníh, zavřeštěly, ale na vchod do teplé stáje
snad ani nepomyslely.
„Co bych měl udělat, aby pochopily,
že chci jejich dobro?“ trápil se hospodář. „Vždyť nepomáhají ani prosby, ani hrozby... Asi bude nutno stát
se jednou z nich, jedině tak porozumí mým starostem o ně.“
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BŮH - HOSPODÁŘ

Přesně tak jako s tím hospodářem vypadá naše záležitost s Pánem Bohem. Mnohokrát a mnoha
způsoby Bůh promlouval k našim
otcům skrze proroky, ale v posledních dnech k nám promluvil skrze
Syna (Žid 1,1-2). Bůh působí, že
slunce vychází nad dobrými i zlými
(Mt 5,43). Rovněž tak na všechny
sesílá déšť i vítr, pro všechny kvetou květy a stromy rodí ovoce. Bůh
živil svůj lid na poušti a zavedl ho
do země štěstí. Lidé však nepochopili jeho dobrotu a lásku.
„Neporozumějí mi, nepochopí
moji lásku, dokud se nestanu jedním z nich,“ řekl si Pán Bůh a jeho
Slovo se stalo Tělem. Právě v tom
spočívá Boží milosrdenství, že Bůh
se stal jedním z nás pro naše dobro, pro naši spásu. Samozřejmě nás
živí, stará se o nás, odpouští nám
naše viny, ale nejpůsobivějším
projevem jeho milosrdenství, který
zachází nejdál, je, že ponížil sebe
samého, aby se nám stal podobný
ve všem kromě hříchu (Žid 4,15).
Starý zákon zná dva pojmy pro
„milosrdenství“. První se nazývá
„hesed”, což lze přeložit jako laskavost, shovívavost nebo přirozená
dobrota. To má souvislost s Boží
péčí o člověka, s Boží věrností smlouvě uzavřené s lidmi, a to
i tehdy, když lidé ji nedodržují. Toto
chápání ukazuje na Boží činnost, ale
málo hovoří o jeho citech, o tom, co
prožívá Boží srdce. Teprve druhý
starozákonní termín pro milosrdenství – „rehem” – jde k jádru věci.
Pochází od slova „rahamim”, což
znamená mateřské lůno, nitro nebo
vnitřnosti, místo nejbezpečnějšího pobytu počatého života a také
sídlo – jak věřili ve starověku – citů

a emocí. Stačí tu vzpomenout Alžbětu při navštívení Panny Marie (Lk
1,39nn). Když Maria vešla do domu
v Ain Karem, dítě se radostí pohnulo v Alžbětině lůně. Takto chápané
milosrdenství znamená péči, starost a pocit bezpečí.
Boží milosrdenství tedy, i když
se týká reakce Nejvyššího na lidský pád, znamená mnohem více,
než skutečnost hříchu a rezignaci
na potrestání jeho pachatele. Milosrdenství znamená z hloubky Boží
podstaty plynoucí lásku k člověku
a péči o něho.

„JAKO BYLO
NA POČÁTKU...“

Mnohokrát a mnoha způsoby Bůh
ukazoval své milosrdenství. Bible
je faktickou knihou Božího milosrdenství a samo milosrdenství – jak
připomíná papež František – je
pravým jménem Boha. Je těžké
s tím nesouhlasit, když v dávné,
i v biblické tradici jméno znamená
nejen identitu, ale také úkol, poslání nebo způsob činnosti toho, kdo
to jméno nosí.
Ve vtělení Ježíše, Božího Syna, v jeho
pozemském životě, ale především
v jeho umučení, smrti a vzkříšení
nachází Boží milosrdenství své naplnění. Když je tomu tak, potom nás
zajímá otázka, kde Boží milosrdenství začíná. Někteří říkají, že kdyby
nebylo hříchu, tak by nebylo Božího
milosrdenství. Je to ale pravda? Cožpak Boží milosrdenství se objevilo
teprve s hříchem člověka?
Milosrdenství samozřejmě je reakcí na lidský pád. Ale Bůh byl milosrdenstvím ještě dávno předtím.
Svědčí o tom dílo stvoření. Bůh
začal prokazovat milosrdenství
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a zjevovat je jako své jméno už tehdy, když se ujal díla stvoření světa.
Nejvýmluvněji to dokazují hned
první slova, která Bůh řekl lidem.
Nejdříve uslyšeli příkaz: „Ploďte
se a množte se” (Gen 1,28), a poté
poučení: „Dávám vám kdejakou
bylinu... a kdejaký strom... to vám
bude k jídlu” (Gen 1,29). To je ten
okamžik, přesně ta chvíle, kdy Bůh
poprvé ukazuje člověku milosrdenství: kdy chce, aby žil, rozmnožoval se a měl jídlo. To chce Bůh
pro člověka. To mu usiluje od prvopočátku sdělit, jenže člověk, podobně jako divoká husa na dvorku,
zůstává hluchý, nerozumní, nechápe Boží plán, Boží dobrotu. Odtud
pocházejí všechny problémy, jejichž konečným řešením se stává
Kristův kříž.

MILOSRDENSTVÍ JE
JMÉNO ČLOVĚKA

Dnes je tato praxe opuštěna z praktických důvodů – jde o formální
záležitosti, dokumenty apod. Ale
neběží pouze o ně, svou roli tady
hrají i teologické argumenty: svatý
křest je přece okamžikem narození
člověka v Kristu a žádné jiné obřady nemohou zastřít nebo dokonce
pozměnit jeho pečeť.
Když se ale pokouším zapojit
do prožívání mimořádného jubilea
Milosrdenství, přece jen si myslím,
že by bylo vhodné se vrátit alespoň
k jedné změně nebo doplnění jména člověka. Heslem jubilea je totiž

věta „Buďte milosrdní jako Otec“.
Jsou to slova samotného Krista
(Luk 6,38). Když milosrdenství je
jménem Boha – jeho podstatou,
funkcí a posláním – tak tímtéž způsobem a tou samou cestou musí
být jménem každého z nás.
Představme si jen tuto situaci: přicházím k někomu v nějaké záležitosti. Když se před ním octnu, tak
řeknu:
„Dovol, abych se představil: jmenuji se Milosrdenství.“
„Ó, to dobře začíná, já se též jmenuji Milosrdenství!“ slyším jako odpověď.
Jak by potom vypadaly naše vztahy ve škole, na úřadě, v práci,
na ulici, v autobusu, ve vlaku? Nebyl by svět krásnější? Není vhodné právě takto nahlížet na otázku
Božího milosrdenství?
Milosrdenství není jenom jméno
Boha. Je to druhé jméno každého
z nás.

Foto: Zastavkin | Dreamstime.com

Býval kdysi takový zvyk, že když
někdo vstupoval do řeholního
řádu a po odpovídající přípravě
skládal věčné sliby, při nichž se zavazoval až do konce pozemského
života náležet Pánu Bohu ve formě

řeholního života, přijímal také
nové jméno. K tomu byl stanoven
speciální obřad. Kandidát se položil na zem nebo na dlažbu kostela.
Potom ho přikryli na chvíli plátnem,
do něhož chudí zabalovali těla
svých zemřelých před pohřbem.
Nato bylo plátno z řeholníka nebo
řeholnice sňato a od té chvíle již ho
nebo ji oslovovali novým jménem,
které symbolizovalo, že při obřadu
slibu zemřel starý člověk a narodil
se někdo nový k novému životu.

9
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ČLOVEK S MILÝM SRDCOM
MENOM MAXIMILIÁN
Milosrdenstvo prejavujúce sa v dobrote všedného dňa
text: Dariusz Żuk-Olszewski, PhD.
Pri uvažovaní o veľkosti Božieho
milosrdenstva, ku ktorému nás pozýva tento výnimočný Svätý rok
milosrdenstva, si musíme najskôr
zodpovedať jednoduchú otázku.
Otázku týkajúcu sa významu slova
„milosrdenstvo“. Aká je etymológia,
aký je pôvod slova „milosrdenstvo“?
Hľadaniu odpovede na túto otázku
nemusíme venovať náročný lingvistický výskum. Pri letmom pohľade
na slovo „milosrdenstvo“ si istotne
všimneme, že toto slovo je zložené
z dvoch slovných základov – zo slova „milý“ a slova „srdce“. Čiže „milé
srdce“. Z latinského originálu „misericordia“ by sme toto slovo voľne
mohli preložiť ako „súcitné srdce“.
Pri pohľade do ľudských dejín, ktoré sú popretkávané ranami vojen,
nenávisti, zloby, si môžeme uvedomiť jednu úžasnú skutočnosť. Boh
vo svojom veľkom milosrdenstve
v každom čase obdarúval ľudstvo,
hoci sa Mu spreneverilo hriechom,
darom ľudí milosrdných, ľudí so súcitným srdcom. Darom vyslancov
jeho nekonečného milosrdenstva,
ktorí ľuďom pripomínali a pripomínajú, že Stvoriteľ nad nimi ešte
„nezlomil palicu“. Týmito ľuďmi boli
svätí, kanonizovaní či dnes úplne
neznámi, ktorí boli a sú dotykom nádeje, ktorú Boh stále dáva ľudstvu.
Svätý Maximilián bol jedným z tých
darov, ktoré Boh vo svojom milosrdenstve daroval ľudstvu v čase,
keď svetom zmietali hrôzy dvoch
svetových vojen a nástupu dvoch
strašných ideológií. Ideológií, ktorých cieľom bolo zotročenie človeka a vytrhnutie viery v Boha z jeho
srdca. Do dejín cirkvi sa zapísal ako
veľký apoštol tlače a predovšetkým šíriteľ úcty k Nepoškvrnenej
ako jedinej zaručenej duchovnej
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sprievodkyni na ceste ku Kristovi.
Viacerí jeho súčasníci, s ktorými
som mal možnosť zhovárať sa, zdôrazňovali neobyčajne „milé srdce“,
ktoré preukazoval každému človeku, s ktorým sa stretal.
Br. Innocenty Maria Wójcik, ktorý
prežil so sv. Maximiliánom v niepokalanowskom kláštore takmer šesť
rokov, o dobrote jeho srdca spomínal: „Otec Maximilián bol človek
veľmi otvorený a veselý. Aj keď sa
pritrafili ťažké chvíle a problémy,
keď sa stalo niečo nedobré, snažil
sa vždy odľahčiť atmosféru a čo
najrýchlejšie povedať niečo veselé,
aby odstránil nepríjemné napätie,
aby sa nikto nerozčuľoval. Nikdy
nepovedal ‚Nerozčuľuj sa!‘, ale vždy
povedal niečo, čím osviežil atmosféru, a až potom začal vybavovať
konkrétnu záležitosť. Nikdy sa nestalo, že by niekoho verejne zahanbil, pokoril alebo ho niečím obťažoval. Ak napríklad niekto povedal
niečo zlé, dokázal to sv. Maximilián
podať tak, že dotyčný uznal svoj

V smútkoch
a nešťastí treba
hľadať pomoc
a starostlivosť
u Matky Božej.
omyl, že pravda je iná, no nikdy to
nebolo spôsobom, aby toho človeka ponížil. Zachovával si v medziľudských kontaktoch jemnosť
a úctu ku každému človeku. Sálala z neho obrovská dobrota. Táto
dobrota bola veľmi milá, veselá
a nikdy nebola skľúčená a smutná.

Otec Maximilián vedel využiť každú chvíľu na nadviazanie kontaktu
s inými a dokázal si veľmi rýchlo
získať srdcia iných. Pri rekreácii rád
hrával šach a hral ho naozaj dobre.
Hrával však tak, aby urobil radosť
svojmu protihráčovi. Často pri rekreácii povedal nejaký vtip alebo
veselú historku. Ku všetkým bol
veľmi otvorený, veľmi slušný. Nikdy
sa nestalo, že by niekoho odmietol
s tým, že je chorý alebo unavený.
Nikdy som ho nevidel rozčúleného
alebo že by kričal, nikdy nevravel,
že niečo musíš spraviť. Často nás
ale povzbudzoval slovami: ‚Drahé
deti, spravme ešte to, vyskúšajme
ešte spraviť tamto.’ Sám sa vždy tejto práce zúčastňoval, nebol takým
človekom, ktorý vraví: ‚Spravte to
a ja budem dávať pozor, či to robíte
dobre.‘ Mal veľmi dobré a vnímavé
srdce pre každého.“1
O „milom srdci“ sv. Maximiliána,
ktoré sa rozdávalo tým, ktorých
stretal, bez ohľadu na to, či išlo
o náhodných návštevníkov vzdialených od katolíckej viery, hlboko
veriacich kresťanov, prežívajúcich
terminálne štádium života, alebo
mladých rehoľníkov a rehoľnice,
napovedá aj spomienka rehoľnej sestry z kongregácie Sestier
služobníc Najsvätejšieho Srdca
Ježišovho, sr. Adely Nowak: „Otca
Maximiliána charakterizovala veľká
skromnosť, jednoduchosť a vnútorná krása, láska k spolubratom
a veľká horlivosť pre spásu duší.
Veľmi som sa tešila, keď mi sestra
predstavená dovolila spolu s inými sestrami navštíviť o. Maximiliána. Sadli sme si vtedy na stoličky
alebo priamo na dlážku a priam
dychtivo sme počúvali, čo nám
tento naozaj svätý muž rozprával.
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iné kytičkou kvetov, ďalšie milým
úsmevom. (...)

Sv. Maximilián počas hry šachov. Šachy boly jeho obľúbenou hrou. Fotografia z roku 1937.
O svätých veciach dokázal hovoriť
veľmi milo a príťažlivo. Na túto
návštevu sme sa vždy veľmi tešili,
lebo iných kňazov sme v podstate
nenavštevovali, iba keď bolo niečo nutné vybaviť. (...) Počas svojho
pobytu v nemocnici v Zakopanom
povzbudil mnohých chorých, aby
pred smrťou prijali sväté sviatosti.
Pokrstil tiež jedného Izraelitu. Raz
priviedol k sebe do izby akéhosi zatvrdeného hriešnika a po asi
dvojhodinovom rozhovore sa tento obrátil.“2
V niepokalanowskom archíve sa
nachádza niekoľko veľmi zaujímavých svedectiev, ktoré nám môžu
pomôcť utvoriť si plastickejší obraz
sv. Maximiliána, ktorý si svojím milým srdcom veľmi rýchlo získaval
dôveru nielen dospelých, ale aj
tých najmenších. V svedectve učiteľky pani Eweliny Hadymównej sa
v tejto súvislosti dočítame:

divadelnú sálu pri ich kláštore. Tam
sa uskutočňovali skúšky i predstavenia. Otec Maximilián sa zaujímal
o moju prácu medzi deťmi a snažil
sa mi ju podľa možností čo najviac
uľahčovať. Bol veľmi aktívny a citlivý na ľudské nešťastie. Keď začul,
že deti medzi sebou kričia: ‚Daj
koks!‘ (tak nazývali čierny chlieb,
po ktorom mnohé z nich veľmi
túžili), postaral sa o zabezpečenie
teplého jedla pre deti. Brat Donat
Tyszkiewicz pred začiatkom skúšok nášho školského divadla nosil deťom horúcu polievku alebo
čaj s chlebom. Otec Maximilián si
vždy k deťom prisadol, rozprával
sa s nimi, zaujímal sa o to, čo robia
doma, čím sa zaoberajú ich rodičia, či pracujú a kde pracujú. Od
mnohých detí sa dozvedal, že toto
jedlo, ktoré tu dostávali, bol ich
celodenným pokrmom. Bolo tam
totiž veľa chudobných detí, ktoré
trpeli doma veľkou núdzou.

„Ako učiteľka som sa snažila založiť
školskú knižnicu. Začala som s deťmi nacvičovať divadelné predstavenia, aby som tak zozbierala
prostriedky na založenie knižnice.
Sálu na divadelné predstavenia
sme v škole nemali. Preto som sa
obrátila s prosbou na otcov minoritov, aby mi dovolili využívať

Okrem katolíckych detí bolo v tejto
skupine aj niekoľko pravoslávnych
detí. Otec Maximilián sa aj k nim
správal s veľkou láskou. Ku všetkým
deťom sa správal rovnako. Deti sa
hrnuli k o. Maximiliánovi, mali ho
rady a snažili sa mu svoju vďačnosť prejavovať rozličným spôsobom: jedny akousi básničkou,

Spomínam si ešte na takýto obrázok: Nachádzala som sa vtedy
v kláštornej návštevnej miestnosti.
Vybavovala som nejakú záležitosť
a zhovárala som sa s bratom Donatom. Do kláštornej brány vstúpil
akýsi chudobný a nešťastný človek.
Mal výrazne inteligentnú tvár, ale
bol viditeľne chorý, akoby práve
vyšiel z nemocnice. Pomaly sa posúval ďalej a vo dverách sa stretol
s otcom Maximiliánom. Sklonil sa
a poprosil o niečo na zjedenie. Vtedy si o. Maximilián zavolal br. Donata nabok a povedal mu: ‚Toho
úbohého človeka treba nakŕmiť...‘
Brat Donat priniesol tanier horúcej
polievky a veľký kus chleba. Pocestný si pred otcom Maximilián
vylial svoje srdce a porozprával
mu o tom, čo prežil, a o svojich ťažkostiach. Pri odpovedi som začula
takéto slova otca Kolbeho: ‚V smútkoch a nešťastí treba hľadať pomoc
a starostlivosť u Matky Božej.‘
Pocestný po občerstvení vyšiel von
dojatý a so slzami v očiach. Niekoľkokrát ďakoval otcovi Maximiliánovi za povzbudenie na duchu
a bratovi Donatovi za jedlo.“3
Aj tieto malé útržky zo spomienok
na sv. Maximiliána nám môžu pomôcť ďakovať. Ďakovať Božiemu
milosrdenstvu za to, že nám dáva
svojich svedkov s milým srdcom.

1

2

3

Wójcik, Innocenty M.: Spomienky na svätého. In:
Rytier Nepoškvrnenej 3/1995, Nadácia sv. Maximiliána
M. Kolbeho a Wydawnictwo Ojców Franciszkanów,
1995, s. 21, a tiež zvukový záznam rozhovoru autora
s Innocentym M. Wójcikom.
Nowak, Adela: Písomné svedectvo nazvané „Spomienky na o. Maximiliána M. Kolbeho“, Zapokane,
30. 1. 1954, In: Archív Niepokalanowa, zložka: Svedectvá duchovných i svetských osôb o sv. Maximiliánovi.
Hudymówna, Ewelina: Písomné svedectvo nazvané „Zo
spomienok z Grodna“, Stryków k. Łodzi, 14. 4. 1968.
In: Archív Niepokalanowa, zložka: Svedectvá duchovných i svetských osôb o sv. Maximiliánovi.
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Foto: Axel Bueckert | Dreamstime.com

SVĚDECTVÍ

I JÁ MÁM JEŠTĚ ŠANCI?
Svědectví o osvobození ze závislosti na alkoholu
text: www.adonail.pl | překlad Libor Rösner
Následující řádky píši jako výraz
vděčnosti Božímu milosrdenství
za mé zázračné vyléčení z alkoholismu, nalezení víry a proměnu mé duše.
Je mi 52 let a jsem otec tří dospělých synů. Více než 25 let jsem
působil na řadě vysokých a zodpovědných pozic, avšak kvůli
špatným kamarádům jsem se ocitl
na scestí. Od svých 19 let jsem více
než tři desetiletí nadměrně holdoval alkoholu, ačkoliv jsem byl
vychován ve víře, jako malý jsem
ministroval a někteří mí blízcí příbuzní žijí zasvěceným životem.
Změna v mém životě nastala
po střední škole – poté, co jsem se stal
členem mládežnických politických
organizací, docházel do kurzů ateismu a v neposlední řadě i díky tomu,
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že jsem si plnými doušky užíval světa a všech jeho lákadel. Zprvu jsem
tak říkajíc plaval od jednoho břehu
k druhému – bylo to dáno na jedné
straně mou katolickou výchovou
a na druhé straně vlivy zkaženého
prostředí, později mě však kvůli neustálému pití dravý proud strhl a já
začal vést bouřlivý, ničím a nikým
nespoutaný život. Výčitky svědomí
jsem v alkoholu utápěl 30 let.
Krátké několikaměsíční přestávky
v nevázaném životě, během nichž
jsem se obracel na Boha s prosbou
o pomoc, končily ještě hlubším
zabřednutím do alkoholového
bahna. Podstupoval jsem další
a další odvykací kúry v uzavřených
léčebných zařízeních. Prohlubování závislosti na alkoholu, beznaděj,
zoufalství a výčitky svědomí mi
vnukaly sebevražedné myšlenky.

K tomu všemu přispívalo i to, že
jsem pracoval v pivovaru.
V průběhu posledních dvou let
jsem v opilosti dvakrát tak tak unikl smrti. Už jen v tomto stavu jsem
byl s to volat o záchranu své duše
Nejsvětější Matku. Jeden z těchto
dvou případů se udál ve tři hodiny ráno (usnul jsem venku v mrazu a probudili mě štěkající vlčáci).
Když jsem o tom později přemýšlel, došel jsem k závěru, že navzdory všemu stále se mnou je Boží
Prozřetelnost a že mě chrání ten jeden desátek růžence, který jsem se
občas nenápadně a v opilosti pomodlil. Ve svém srdci jsem celý čas
choval touhu po obrácení, jakkoli
jsem vždy jednal přesně opačně.
V důsledku pokračování v nadměrném pití jsem přišel o práci, což
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byl kritický okamžik mého života.
Myšlenky na sebevraždu se vrátily.
Totální závislost na alkoholu a jeho
následný nedostatek se odrazily
v bezesných nocích, během nichž
jsem přečetl vše, co bylo po ruce.
Pokoušel jsem se modlit a celou
svou vůlí jsem prosil Boha o pomoc,
přitom jsem však v duši pociťoval
strašlivou deptající prázdnotu. Když
jsem přece jen usnul, viděl jsem
ve snu chaotickou změť výjevů:
obrazy Panny Marie střídaly obrazy
houfu ďáblů, kteří na mne v ohni
a dýmu cenili zuby. Všechny síly mě
opustily, úplně jsem zeslábl. Staraly
se o mne matka se sestrou. Když se
mi síly začaly jakž takž vracet, hledal
jsem něco ke čtení a ve skříni jsem
mezi všemožnými cetkami našel
malou brožurku s názvem Novéna
k Božímu milosrdenství. Můj zrak
padl na místo, kde stálo: „Nechť
vkládají naději do mého milosrdenství největší hříšníci. Oni před ostatními mají právo na důvěru v propast
mého milosrdenství. Dcero má, piš
o mém milosrdenství znaveným duším. Duše, které se dovolávají mého
milosrdenství, mi působí rozkoš.
Těmto duším uděluji milosti přesahující jejich přání. Nemohu trestat,
i kdyby to byl největší hříšník, jestliže
se dovolává mé slitovnosti, nýbrž ho
ve svém neproniknutelném a neprozkoumatelném milosrdenství ospravedlňuji“ (Deníček 1146).

hledal práci. Po třech měsících jsem
přijal zaměstnání, které jsem v porovnání s těmi předešlými (ředitel)
považoval za ponižující (hlídač). Své
povinnosti jsem vykonával v dosti
nehostinných podmínkách, v naprosté samotě daleko od lidí, což
se posléze ukázalo jako má výhra,
protože jsem tak mohl nerušeně
přemýšlet o svém životě a vroucně
se modlit k Božímu milosrdenství.
Dělal jsem to s opravdovou lítostí.
Pocit degradace a skutečnost, že
jsem se ocitl na pomyslném dně
profesního života, zamávaly s mou
pýchou a přiměly mě s konečnou
platností ke změně života. Pochopil
jsem, že nejsem nic.

Tato slova mě neskutečně silně
zasáhla. Padl jsem v slzách na kolena! Volal jsem nahlas: „Ježíši! Mám
ještě šanci i já, který jsem tolikrát
těžce hřešil, já, který teď stojím nad
propastí a přemýšlím o sebevraždě?! Odpustíš mi, Ježíši?“ Rychle
jsem přečetl celou brožurku včetně krátkého životopisu sv. Faustyny. Na závěr jsem se pomodlil Korunku, modlitby a Litanii k Božímu
milosrdenství. Pocítil jsem v srdci
záblesk naděje.

Začal jsem rozjímat o umučení
Páně a nastoupil svízelnou a namáhavou práci se sebou samým,
spojenou se vzýváním Božího
milosrdenství, rozjímáním Písma
a čtením náboženské literatury.
Nešlo to vůbec snadno. Dostavovaly se okamžiky pochybností
o Boží existenci, cosi mi našeptávalo, že je to vše jen pouhý lidský
výmysl. Ve své netrpělivosti jsem
žádal od Boha znamení, zároveň
jsem však nezanechal svého úsilí.

Od onoho dne jsem se denně modlil k Božímu milosrdenství a prosil
sv. Faustynu o přímluvu. To trvalo tři
měsíce, během nichž jsem marně

Volný čas a ticho nočních směn mi
umožňovaly číst, modlit se růženec
a vzývat Boží milosrdenství. Postupně jsem dostával světlo ducha

Nechť vkládají
naději do mého
milosrdenství
největší hříšníci. Oni
před ostatními mají
právo na důvěru
v propast mého
milosrdenství.
Dcero má, piš o mém
milosrdenství
znaveným duším.
Deníček 1146

a jistotu, že k tomu, abych měl ryzí
a silnou víru, musím zcela zásadně
proměnit svou duši a svůj vnitřní
život, odvrhnout své já, své zvyky,
chyby a připoutanost k tomuto
světu. Bylo to o to bolestnější, že
bylo nutné s touto svou proměnou
vyjít na světlo, tj. mezi lidi z mého
okolí, kteří mě až dosud znali jako
úplně jiného člověka. Ta proměna mne stála velmi mnoho, musel
jsem si na svou adresu vyslechnout
plno štiplavých poznámek, odsudků, nařčení či posměšků kvůli
mému obrácení. Zprvu jsem to vše
hodně prožíval.
Intenzivní boj se sebou samým trval rok. Celou tu dobu jsem se utíkal k Božímu milosrdenství a prosil
o přímluvu sv. Faustynu.
Později jsem obdržel velké množství milostí, a to jak tělesných, tak
i duchovních:
� vyléčení z alkoholismu a vředu
na dvanácterníku;
� rozpoznání v každém člověku,
třebas i v tom největším hříšníkovi,
bližního, jehož chce Bůh spasit;
� lásku k lidem, kteří mnou pohrdají nebo mě nenávidí;
� ochotu pomáhat v obrácení
druhým, zejména alkoholikům,
kdy je budu ujišťovat, že vyrvalo-li
Boží milosrdenství ze spárů závislosti mne, může tak učinit i v jejich
případě;
� ustavičnou starost o to, abych
žil bez hříchu a v milosti.
V mém životě se potvrdila tato slova Ježíšova: „Duše, které se dovolávají mého milosrdenství, mi působí
rozkoš. Těmto duším uděluji milosti přesahující jejich přání.“
Mieczysław
1

Kowalská, M. Faustyna: Deníček, Boží milosrdenství
v mé duši. Kostelní Vydří: KNA, 2008.
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TÉMA: SETKÁNÍ S MILOSRDENSTVÍM

SRDCE NEJLEPŠÍHO PŘÍTELE
Rozhovor milosrdného Boha se zoufalou duší z Deníčku sv. sestry Faustyny,
který povzbuzuje k důvěře v Boží dobrotu.
Ježíš: Duše ponořená v temnotách, nezoufej, není ještě všechno ztraceno, začni rozmlouvat
se svým Bohem, který je Láska
a Milosrdenství samo. – Ale bo
hužel, duše zůstává k Božímu volání hluchá a noří se do ještě větších
temnot.
Ježíš volá podruhé: Duše, slyš
hlas svého milosrdného Otce.
V duši se probouzí odpověď: Pro
mě již není milosrdenství. A propadá se do ještě větší temnoty, do jistého druhu zoufalství, který jí dává
jistou předchuť pekla a činí ji zcela
neschopnou přiblížit se k Bohu.
Ježíš mluví k duši potřetí, ale duše
je hluchá a slepá, začíná se utvrzovat v zatvrzelosti a zoufalství. Tehdy se jakýmsi způsobem začíná nitro Božího milosrdenství namáhat
a bez jakékoliv spolupráce duše
jí Bůh dává svou poslední milost.
Pohrdne-li jí, již ji Bůh nechá ve stavu, v němž chce sama být navěky.
Ta milost vychází z Ježíšova milosrdného Srdce a překvapuje duši
svým světlem a duše začíná chápat
Boží námahu, ale obrácení závisí
na ní. Ví, že tato milost je pro ni poslední, a projeví-li jediný záchvěv
dobré vůle – byť sebemenší – Boží
milosrdenství dokoná ostatní.
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Ježíš: Právě ty, mé dítě, máš výhradní právo na mé milosrdenství. Dovol mému milosrdenství
působit v tobě, ve tvé ubohé
duši, dovol, ať do tvé duše vstou
pí paprsky milosti, ony přinesou
světlo, teplo a život.
Duše: Avšak bojím se už jen při
vzpomínce na své hří
chy a ten
hrozný strach ve mně vyvolává pochybnosti o Tvé dobrotě.
Ježíš: Věz, duše, že všechny tvé
hříchy nezranily tak bolestně mé
Srdce jako tvá nynější nedůvěra,
po tolika námahách mé lásky
a milosrdenství nevěříš v mou
dobrotu.

Duše ponořená
v temnotách, nezoufej, není ještě
všechno ztraceno,
začni rozmlouvat se
svým Bohem, který
je Láska a Milosrdenství samo.
Deníček 1486

Ježíš: Zde působí všemohoucnost mého milosrdenství, šťastná duše, která využije tu milost.

Duše: Ó Pane, sám mě zachraňuj,
vždyť hynu, buď mým Spasitelem.
Ó Pane, ostatní nejsem schopna
vypovědět, mé ubohé srdce je zdrceno, ale Ty, Pane...

Ježíš: Jak velikou radostí se naplnilo mé Srdce, když se ke mně
vracíš. Vidím, že jsi velice slabá, proto tě beru do své náruče
a nesu tě do domu mého Otce.

Ježíš duši nedovolil domluvit, ale
zvedá ji ze země, z propasti bídy
a v jediném okamžiku ji uvádí do příbytku svého Srdce a všechny hříchy
mžikem zmizely, zničil je žár lásky.

Duše je jakoby probuzená. „Je to
možné, že by pro mě ještě bylo milosrdenství?“ ptá se celá rozechvělá.

Ježíš: Duše, zde máš všechny poklady mého Srdce, ber si z nich
vše, co potřebuješ.

Duše: Ó Pane, cítím se zaplavena Tvou milostí, cítím, jak do mě
vstoupil nový život, ale hlavně
ve svém srdci cítím Tvou lásku, to
mi stačí. Ó Pane, po celou věčnost
budu oslavovat všemohoucnost
Tvého milosrdenství, všechnu bolest svého srdce Ti vypovím, osmělena Tvou dobrotou.
Ježíš: Mluv, dítě, o všem, bez
jakýchkoliv výhrad, vždyť ti naslouchá milující Srdce, Srdce nejlepšího přítele.
Ó Pane, nyní vidím všechnu svou
nevděčnost a Tvou dobrotu. Nabízel
jsi mi svou milost, a já jsem všechny
Tvé námahy obracela vniveč, vidím,
že jsem si zasloužila samo dno pekla za maření Tvých milostí.
Ježíš přerušuje rozhovor duše
a říká: Nezabývej se svou bídou,
jsi příliš slabá, než abys mohla
mluvit, raději hleď na mé Srdce plné dobroty a nech na sebe
působit mé city a usiluj o tichost
a pokoru. Buď k ostatním milosrdná, jako já jsem k tobě, a když
pocítíš, že tvé síly slábnou, přicházej ke zdroji milosr
denství
a posiluj svou duši a tak se cestou neunavíš.
Duše: Nyní již chápu Tvé milosrdenství, které mě ochraňuje jako
zářící oblak a vede mě do domu
mého Otce a chrání mě před
strašným peklem, které jsem si
zasloužila ne jednou, ale tisíckrát. Ó Pane, věčnost mi nebude
stačit, abych náležitě oslavila Tvé
neproniknutelné
milosrdenství
a Tvé slitování nade mnou.1

1

KOWALSKÁ, M. Faustyna: Deníček, Boží milosrdenství
v mé duši. Kostelní Vydří: KNA, 2008, č. 1486.
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KORUNKA
K BOŽÍMU
MILOSRDENSTVÍ
(Modlí se na obyčejném růženci)
Na začátku:
Otče náš, Zdrávas Maria, Věřím
v Boha…
Na velkých zrnkách růžence:
Věčný Otče, obětuji Ti Tělo i Krev,
duši i Božství Tvého nejmilejšího
Syna a našeho Pána Ježíše Krista
na smír za hříchy naše i celého
světa. Amen.
Na malých zrnkách (10x):
Pro jeho bolestné utrpení,
buď milosrdný k nám i k celému
světu.
Na závěr:
Svatý Bože, Svatý Silný,
Svatý Nesmrtelný,
smiluj se nad námi
a nad celým světem (3x).

(Někdy se přidává:)
Ó, Krvi a vodo, která jsi vytryskla
z Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
jako zdroj milosrdenství pro nás,
důvěřuji Ti.

Foto: Archiv

Ježíši, důvěřuji Ti!

„Pro tebe jsem si nechal kopím
otevřít své Nejsvětější Srdce
a otevřel jsem ti zdroj milosrdenství,
přicházej a čerpej milosti z toho
zdroje nádobou důvěry.“
(Deníček 1485).
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Rozhovor s ženou, která žila 20 let v ruských gulazích.
otázky klade: Jitka Navrátilová, Ph.D.

Paní Věra Sosnarová (druhá zleva) s vydavatelem knížky „Krvavé jahody“ Jiřím Braunerem (první zleva)
a redaktory Immaculaty – Jitkou Navrátilovou a br. Bohdanem Heczkem.
Kniha „Krvavé jahody“, líčící osud paní Věry Sosnarové, vás nemůže nechat chladnými. Je to nejenom tím,
že se jedná o silný příběh, jehož hrdinka velkou část svého života strávila v ruských pracovních táborech,
ale také tím, že ukazuje, jak podivuhodným způsobem Bůh působil v jejím životě a že ji neopustil, ačkoliv
by se mohlo zdát, že byl vzdálen. Po přečtení knihy ve mně zůstal silný pocit, že Bůh si paní Věru vedl svými
cestami a otcovsky nad ní bděl. Aby mohla zvládnout vše, co bylo pro ni přichystáno, vybavil ji na cestu
nesmírným darem: dal jí otevřené srdce. A paní Věra s dětskou prostotou a důvěrou v Boha své srdce dávala
druhým. Díky tomu nejenom že mnoho spoluvězňů zakusilo milosrdenství a soucit, které byly v drsných
podmínkách pracovních lágrů tak vzácnými, ale otevřelo jí i cestu ke svobodě. Setkání s paní Sosnarovou
ve mně zanechalo hlubokou stopu. To, čím je tato žena tak výjimečná, je nejenom její statečnost, ale především to, že navzdory krutosti podmínek, ve kterých žila, zůstala člověkem s otevřeným srdcem.
Paní Sosnarová, své dětství jste
prožila v Brně-Slatině, na které
lidi ze svého dětství nejraději
vzpomínáte?
Ano, pocházím ze Slatiny. Velmi
často jsem se sousedovým klukem,
který byl pro mne jako bratr, běhávali do Tuřan, kde byl velký kostel.
A tam byl strašně hodný velebný
pán. Jmenoval se otec Kobzina. On
nám vždycky, když skončila mše,
říkal: „Děcka utíkejte do kuchyně,
kuchtička vás nakrmí.“ A ona nám
vždycky ještě dala výslužku. Pan farář nám vždycky pomáhal. Vzpomínám si, že když měla moje matka
bolesti, šla jsem za paní doktorkou
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do Slatiny s tím, že moje matka má
velký vřed. Ptala se mě, jestli mám
pět korun. Neměla jsem. Chytla mě
a vyhodila ven. Já jsem pak z té
Slatiny běžela až do Tuřan k panu
faráři a říkám: „Velebný pane, prosím Vás o pět korun.“ A on mi je dal.
Víte, já jsem si proto uchovala víru,
protože ta víra mi v životě něco
dala. Člověk bez víry je jako zahrada bez kvítí.
Jak vypadalo Vaše dětství?
Když se dívám zpětně, tak musím říci, že moje dětství tady
mě už připravovalo na tu Sibiř.
Moje matka emigrovala z Ruska

s československými legionáři. Mezi
nimi byl i můj otec. Otec nás však nechal, když mi byly čtyři roky, a matka měla pak druhého, který mne
i mou sestru vychovával. Byla jsem
vděčná za tohoto otce. Říkala jsem:
„Pane Bože, děkuji za takového tatínka!“ Ale Němci ho potom nahnali
na Šumavu, on tam dostal tuberu
a umřel. Do školy jsem moc chodit
nemohla. Paní učitelka vždycky říkala: „Věrko, přijď do školy, vždyť ty
se tak dobře učíš.“ Já říkám: „Paní
učitelko, nemůžu, nemáme chleba,
já musím k sedlákovi.“ Bylo mi sedm
let, když jsem k němu chodila. Nejprve jsem hlídala děti, uklízela pod
krávami a kozami, husy k potoku

Foto: redakce Immaculaty
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naháněla a v létě třeba kozy pásla.
Sbírala jsem jablka, brambory, hrabala seno atp. Sedlák mi dal kousek
chleba, do hrníčka sádla, trnky...
nakrmil mne. My jsme Pánu Bohu
za toto vždycky děkovali. V dětství
jsme chodili hodně po žebrotě.
Vzpomínám si, že jednou jsme už
večer přišli na koledu k jednomu
ševci, který se ženou neměl děti.
Když jsme zazpívali, tak říkal: „Děcka, já vás domů nepustím, už je pozdě.“ Nechal nás přespat. A protože
jsme měli velmi špatné boty, ušil
nám do rána valašky. Nešel vůbec
spát, aby je stihl udělat. Když jsme
takto chodily, tak někde nám dali
kousek chleba, jinde jitrničku, někde dali buchtičku, někde nás také
prohnali. Bylo to všelijaký. Ale my
jsme se modlili za ně a žehnali jim.
Děkovali jsme a byli rádi za kousek
chleba. I když to bylo hodně těžký,
tak říkám: „Pán Bůh zaplať, že jsem
to prožila.“ Život v bídě mne připravil na moji budoucnost na Sibiři.
Vaše matka v 18 letech ve zmatcích Říjnové revoluce emigrovala. Její odchod z Ruska však
nezůstal bez povšimnutí ruské
tajné policie NKVD, která si pro
ni v den, kdy bylo Brno osvobozeno Rudou armádou, přišla. Co
se s Vámi dělo?
Když dorazila ruská armáda do Brna
a všichni oslavovali vítězství, vpadli
k nám domů dva muži s páskami
a začali křičet na matku, že musí
na ruskou komandaturu. Ona se
bránila a říkala, že je českou občankou. Jeden z mužů ji říkal: „Nikdy jsi
nebyla českou občankou... půjdeš
s námi. A vezmi s sebou také své
děti.“ A tak nás vzali a už nepustili.
Zavřeli nás na zahradě za jatkami
na Křenové ulici v Brně. Byli zde
už němečtí a maďarští vojáci, co
šli do zajetí. Kromě nich tam bylo
i hodně civilistů. Nikdo nám nic neřekl, nikdo se o nás nijak nepostaral.
Dostaly jsme jenom několik sucharů. Lidi, co bydleli v okolí, nám přes
plot podávali chléb. Myslely jsme,
že půjdeme domů, nevěděly jsme,

na čem jsme. Matku během týdne,
co jsme zde byly, vyslýchali. Když se
vrátila, hodně plakala. Říkala: „Pane
Bože, oni mě zabijí.“ Jako by to cítila. Ona měla z Rusů vždycky hrozný
strach.
A pak následovala dlouhá,
strastiplná cesta, o které nikdo
nevěděl, kam vede. Jak vůbec
může takovou cestu zvládnout
dítě? Bylo Vám teprve 14 a sestře Nadi 9. Co Vám z této cesty
utkvělo v paměti?
Vojáci nás nejprve s ostatními zajatci
pěšky hnali do Mikulova, kde již byly
tisíce zajatců. Tady jsme asi měsíc čekali. Potom nás naložili do dobytčích
vozů a transportovali do Budapešti.
V Maďarsku jsme se měli dobře, protože Maďaři nám dali jídlo i nějaké
oblečení a deky. Z Budapešti jsme
jeli směr na Rumunsko, do Bukurešti.
Odtud jsme jeli směr Kišiněv v Moldavsku a pak do Běloruska, kde jsme
dlouho čekali. Bylo zde strašně moc
raněných, všude hořelo, samé mrtvoly, mršiny zvířat. Byla to hrůza se dívat.
Odtud jsme jeli směrem na Moskvu.
Stále jsme nevěděli, kam nás vezou.
Nikdo se s námi nebavil, pouze nám
sprostě nedávali. Za Moskvou již byla
trať, která vedla přímo na Sibiř.
Co bylo na cestě nejhorší?
V Bukurešti jsem zažila své první
neštěstí. Tam mě poprvé znásilnil

uzbecký strážce. Povalil mě ve vlaku
na zem. Pane Bože, já jsem křičela,
on mi ucpal pusu. Ve stejnou dobu
byla znásilněna i moje mladší sestra
a matka. Těžko se na to vzpomíná,
ale musí se vzpomínat. Chci, aby lidi
věděli, jaké zvěrstva páchali.
Musel to být šok ocitnout se
na studené Sibiři...
Všude bylo plno sněhu a zima.
Když jsme došli na místo, otevřel
se nám pohled na věže a baráky
ohraničené drátama. Říkali jsme
si: „Co to je za strašné místo? Snad
tady nebudeme bydlet?“ Ty baráky
postavil už Lenin. Pak se otevřela
brána a nás nahnali dovnitř. Rozdělili zvlášť muže a ženy. První měsíc jsme moc nechodily do práce,
protože bylo 40 až 45 °C pod nulou
a my jsme ještě neměly oblečení.
Pak nám přivezla bachařka jutové
pytle, z kterých jsme si ušily oblečení. Spaly jsme na palandách. Pod
sebou jsme měly pytel nacpaný
trávou nebo listím a takové jsme
měly i polštáře. Koňskou deku jsme
měly na zakrývání.
Byla jste na stejném baráku se
svou matkou a sestrou?
Všechny tři jsme byly přiřazeny
do baráku k Polkám. Ty nás přijaly
mezi sebe teplým srdíčkem. Moc
pro nás znamenaly. Život bez nich
by byl hrozně těžký. Ještě než jsme
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Muselo to být těžké zůstat sama
v ruském gulagu a ještě bez maminky.
Ano, bylo to těžké, zůstaly jsme se
sestrou Naďou samy bez nikoho.
Děkovala jsem Pánu Bohu, že jsme
zůstaly s Polákama. Boží milosrdenství i v těch nejhorších chvílích bylo
s námi. Poté, co matku zastřelili,
vzali nás mezi sebe. Byla tam paní
Mickiewiczová, která nám řekla: „Já
budu vaše máma.“ Ona měla dvě
holky, muže jí zastřelili, syna jí taky
zastřelili. Ona nás učesala, pohladila, polaskala. Dala nám takovou
lásku, kterou nám nedala ani vlastní máma. Já říkám: půl srdce mám
v Polsku a půl srdce mám v Česku.
Poláci mi moc přirostli k srdci.
Ale Vy jste pro ně také riskovala
život, když jste se kvůli záchraně jednoho polského mladého
muže nechala zmrzačit.
Jednou jsem s ostatními ženami
měla sbírat mrtvoly a na nosítkách
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je odnášet k vykopaným jámám.
Když jsem nesla nosítka, tak jsem
náhle ucítila stisk něčí ruky na svém
zápěstí. Vlasy mi vstaly hrůzou.
Mladý polský muž, kterého jsme
měly hodit do jámy k mrtvolám, byl

abych si do ní mohla opřít pracovní
nástroj. Byl to takový dvoumetrový
klacek, na jehož konci byl ocelový
trojúhelník, který byl jako nůž. Tím
jedete po kmeni a stahujete kůru,
aby byl kmen čistý. Několik dnů
jsem
opracovávala
kmeny jednou rukou.
Nešlo mi to. Ženské
z naší pracovní skupiny mě chránily a dělaly i za mě. Přestože
mně bylo patnáct let,
musela jsem pracovat
jako dospělý chlap.
Kdyby ne, tak by byl
se mnou konec. Nakonec mne ale stejně
dali do díry na celých
deset dnů. A když
tam někoho nahnali,
tak jste dostali pouze
Paní Věra Sosnarová dává autogram do knihy o svém životě. kýbl s vodou a jinak
nic víc. Potom řešístále živý. Když jsem odmítla tento te, jestli máte na ten kýbl jít, nebo
úkol vykonat, byla jsem dobitá až z něho pít. Bachaři se vězňům v díře
do bezvědomí. Nejhůře dopadla jenom smáli. Když jsem tam byla,
moje ruka, kterou mi strážce zpře- tak jsem je moc prosila, aby mi dali
rážel a roztřískal tak, že mi všechno napít. A víte, co udělali? Je mně hanviselo na kosti. Když se podíváte ba o tom hovořit: močili na mne. Já
na mou ruku, uvidíte, že ještě teď říkám, odpustit můžu, ale zapomemám velké jizvy. Na medikpuntu, nout ne. Nikdy nezapomenu, jak
kam mne ženy odtáhly, mi doktor jednali s lidmi.
nalil vodku a do ní namočil kousek
dřeva, které mi dal do pusy a říkal: Podmínky již samy o sobě byly
„Kušaj,“ abych do toho kousala, strašlivé. Co jste však považovaabych nekřičela... „Jinak přijde ba- la za nejhorší Vy?
chař nebo velitel lágru a hodí tě
do jámy. “ Tak mě potom tu ruku Bylo to hrozné. Každý den jsme
zašili režnými nitěmi namočenými přišly po 13 – 14hodinové těždo vodky. Rána mi pak hnisala, měla ké robotě hladoví a nadření jako
jsem z toho nádor. Poláci však neza- psi. Měly jsme jen 200 g chleba
pomněli, že jsem chtěla zachránit a studený boršč. Pak nás ještě bajejich krajana. Když jsem se musela chař tahal po baráku, znásilňovali
vrátit do práce, Poláci mi upravili nás a ještě po nás plivali a šlapali.
můj pracovní nástroj tak, aby se mi Hrozně těžké. Řeknu Vám, co je
se zraněnou rukou lépe pracovalo.
nejhorší na světě: „Hlad a strach!“
Když byl hrozný hlad, tak jsme
Jak jste se zraněnou rukou zvlá- kdejakou kopřivu v lese natrhaly,
dala plnit normy v opracování strčily do kýble a zalily vodou. Natěžkých kmenů?
rubaly jsme do toho trochu soli, co
jsme fasovaly. Pak trošku povařily,
V té době jsem stahovala kůru stro- vymačkaly vodu a daly na plotmů. Mohla jsem to dělat jenom nu. Byly z toho takové „lepjošky“.
jednou rukou. Skoro se to nedalo, K tomu hrozně těžká práce. Strach
protože druhá ruka mi chyběla, z toho, co může každou minutu
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měli ušité jutové pytle, zůstávali
jsme na baráku. Bachaři, kteří hlídali
vězně, byli ve dne v noci opilí a to
pak často vtrhli do baráku... těžko
na to vzpomínat... začali nám nadávat. Strhli z nás všechno oblečení,
hodili na zem... a znásilnili nás. Nedívali se,
jestli je nám 10, 12
nebo 15 let. Jim to
bylo jedno. Chovali
se jako zvěř. V opilosti s námi dělali to, co
se nedá ani vyprávět.
Moje matka z toho
byla již zoufalá. To byl
zřejmě důvod, proč
nás chtěla zabít sama
a ušetřit nás toho utrpení. Nakonec matka
v šílenství vyběhla
se sekerou ven, kde
byla hned zastřelena.
Ráno jsme ji našly
v kaluži krve. Se sestrou jsme za barákem vyhloubily díru ve sněhu
a matku do ní pohřbily.
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přijít. Také když jsme šly z roboty
domů, tak na stromech byli všude
rysi a vlci nás doprovázeli. My jsme
říkaly: „Orchestr jde za námi!“ A ti
rysi, ti jsou nejhorší! To je strašně
nedobrá kočka. Víte, kolik lidí tito
rysi zadávili? Dále tady byl strach
z nemocí, zvláště pak, když někdo
onemocněl na tyfus. V takovém
případě byli nemocní dáni na jeden barák, kterému se říkalo „dezinfekční“. Tam byla konečná. Tam
byli pak zaživa spáleni.
Hovořila jste, že strážci často
ženy znásilňovali. Co se stalo
s takto počatými dětmi?
Víte, kolik bylo potratů...!? Když byla
žena těhotná, zatáhli ji na ošetřovnu, tam do ní vstříkli vodku a dítě
vytlačili. A když se těhotenství
utajilo a rodilo se, tak dítě u porodu hned zlikvidovali. Říkali: „Vás je
hodně. My vás nepotřebujeme. My
potřebujeme takové, kteří pracují.“
Teprve později, už v jiném táboře, se Vaše podmínky trochu
zlepšily. Velitel tábora nedovolil
strážcům pod pohrůžkou smrti,
aby byly ženy znásilňovány.
Ano, situace byla pak trochu lepší.
Vystřídala jsem ještě několik táborů. Pracovala jsem poblíž Uralu
v lese, jezdila s kombajnem, zpracovávala ryby na lodi a také jsem

pracovala ve slévárně, kde jsem
jako mistrová řídila 500 lidí. Pamatuji si, jaký jsem měla problém s tím
kombajnem. Ta „Rusačka“, která mě
učila, mě vždycky domlátila a křičela, že to neumím. Pak jsem toho
měla dost a řekla si: „Pane Bože,
přece nejsem tak hloupá, abych
se na té káře nenaučila jezdit.“ Nakonec jsem to zvládla. Ve slévárně
mně to ale šlo velmi dobře. Velitel
mi říkal: „Ty máš srdce slévárny!“
Dělala jsem mistrovou u lidí, kteří
byli kriminálníci a hodně pili. Nějak
jsem to s nimi uměla. Víte, člověk
musí umět pouštět srdce mezi lidi.
Co Vám nejvíce pomohlo zvládat
situaci v pracovních táborech?
Vždycky ráno, a když jsme přišli
z roboty, tak jsme se potají modlily. Bachařka byla věčně opilá,
proto jsme se na baráku mohly
vzít za ruce a společně se modlit.
Bylo to pěkné. Víra mi dala moc. Já
jsem vždy věřila, že se vrátím, že mi
Pán Bůh pomůže vrátit se. A vůbec
jsem nevěřila, že tam umřu.
Nakonec jste se po téměř 20 letech
dostala zpět do Československa.
Návrat však nebyl vůbec tak jednoduchý, jak by se mohlo zdát...
Když mně ředitel slévárenského
závodu řekl, že pojedeme domů,
tak jsem si málem klekla. První slova, co jsem řekla, byla: „Pane Bože,
děkuji.“ Ničeho více jsem nebyla
schopna. Na cestu jsme dostaly
pracovní montérky a botky. Za těch
19 a půl roku jsme nedostaly ani
kopějku. Domů jsme se dostaly
díky tomu, že v JZD Nový Šaldorf
odhlasovali na členské schůzi, že
budeme 10 let pracovat jako levná
pracovní síla. O této jejich dohodě
jsme však nevěděly. Dělaly jsme
za 250 Kč na měsíc, zatímco ostatní
ženy v JZD dostávaly 2 tisíce. Lidi
nám říkali: „Děvčata, proč si něco
nekoupíte? Pořád tu chodíte jenom

v těch montérkách.“ Když jsme si
přišly stěžovat do JZD, tak předsedkyně KSČ si dala ruce v bok a říkala:
„Kdybychom vás z té Sibiře nevytáhli, chcíply byste tam hladem.“
Nebýt dobrých lidí z vesnice, kteří
nám dávali jídlo, asi bychom zemřely hladem nakonec tady. Bydlet
jsme také neměly kde. Nastěhovali nás do domu, kde nás nechtěli.
Mysleli si, že budeme u nich krást.
Říkali, že „Rusačky“ doma nechtějí.
Neměli nás rádi. My jsme si je však
snažili získat tím, že jsme jim dávaly své otevřené srdce a také ruce,
aby věděli, že my jsme také lidi a že
chceme pomoci. Musím ale říci, že
podmínky v rodné zemi byly tak
těžké, že moje sestra se nakonec
chtěla vrátit zpět do Ruska.
Naštěstí jste zůstaly a i přes těžké začátky jste zde potkala svou
lásku. Vaše těžce získaná dovednost řídit ruský kombajn Vám
pomohla k tomu, že jste se seznámila se svým budoucím manželem – kombajneristou.
Při žních vypadl jeden řidič kombajnu. Stála jsem poblíž kombajnu a říkala si: „Ó, já jsem za tebe tolik facek
dostala!“ Kousek opodál stál kombajnerista a říká: „Líbí se ti?“ A já říkám: „No líbí. Jezdila jsem na něm.“
Nejprve mi nikdo nechtěl věřit. Byli
pak v šoku, když jsem jim ukázala,
jak s tou károu jezdím. Ten kombajnerista – to byl můj nastávající.
Poté, co jsem „zachránila žně“, se mi
v životě začalo dařit lépe.
Za co byste ve svém životě nejvíce poděkovala?
Především děkuji Tomu nahoře –
Pán Bůh mne nikdy neopustil.
Zakusila jsem od lidí také mnoho
dobrého a na to se nesmí nikdy zapomenout. Na žádný paprsek lásky
by se nemělo zapomínat.
Děkuji za rozhovor.

Celý příběh paní Věry Sosnarové si můžete přečíst v knize „Krvavé jahody“ od Jiřího S. Kupky,
která vyšla v Kartuziánském nakladatelství v roce 2015 (3. vydání).
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PETR NAŠICH DNŮ

MILOSRDENSTVÍ A MOC
Katecheze papeže Františka na gen. audienci, nám. sv. Petra, 24. 2. 2016 | Česká sekce RV | Přeložil Milan Glaser
Drazí bratři a sestry, dobrý den!
Pokračujeme v katechezích o milosrdenství v Písmu svatém. Na různých místech je řeč o mocných,
o králích, o mužích „vysoko“ postavených a také o jejich aroganci
a zvůli. Bohatství a moc jsou skutečnosti, které mohou být dobré a užitečné pro obecné blaho,
pokud jsou spravedlivě a s láskou
dány do služeb chudých a všech.
Avšak jsou-li, jak se až příliš často
děje, užívány sobecky a zpupně
jako privilegium, mění se na nástroje zkaženosti a smrti. Tak je
tomu v epizodě o Nábotově vinici,
popsané v 21. kapitole první knihy
královské, u níž se zastavíme.
Tento text pojednává o tom, jak
Achab, král Izraele, chce zakoupit vinici jednoho muže jménem
Nábot, protože tato vinice byla
v sousedství královského paláce.
Nabídka vypadá legitimně, dokonce velkodušně, ale v Izraeli bylo
vlastnictví půdy považováno za téměř nedotknutelné. Kniha Leviticus skutečně předepisuje: „Země
se nesmí prodávat natrvalo, neboť
patří mně. Vy jste pro mne jen cizinci a přistěhovalci“ (Lv 25,23).
Země je posvátná, protože je Pánovým darem, který má být jako
takový opatrován a uchováván
jako znamení božského požehnání, které jde od pokolení do pokolení a zaručuje důstojnost všech.
Srozumitelná je proto Nábotova
záporná odpověď králi: „Chraň mě
Hospodin, abych ti dal dědictví
po předcích!“ (1 Král 21,3).
Král Achab na toto odmítnutí reaguje mrzutostí a hněvem. On,
mocný král, se cítí uražen, umenšen ve svojí svrchované autoritě
a zklamán v možnosti uspokojit
svou tužbu po majetku. Když jej
tak skleslého uviděla jeho manželka Jezabel, pohanská královna,
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která šířila modlářské kulty a nechala zabíjet Hospodinovy proroky (srov. 1 Král 18,4) rozhodne se
zasáhnout. Slova, jimiž se obrací
ke králi, jsou velice příznačná: „Ty
ale umíš vládnout nad Izraelem!
Vstaň, najez se a buď dobré mysli!
Já už ti opatřím vinici Nábota z Jizreelu!“ (v. 7). Klade důraz na královu
prestiž a moc, které z jejího pohledu byly Nábotovým odmítnutím
zpochybněny. Považuje tuto moc
za absolutní a tím i každé královo
přání za rozkaz. Velikán svatý Ambrož napsal o této epizodě drobný
spis nazvaný Nábot, jehož přečtení
nám v této postní době bude užitečné. Je velmi krásný, velmi konkrétní.
Ježíš, který tyto věci zmiňuje, nám
říká: „Víte, že panovníci tvrdě vládnou nad národy a velmoži jim dávají cítit svou moc. Mezi vámi však
tomu tak nebude. Ale kdo by chtěl
být mezi vámi veliký, ať je vaším služebníkem, a kdo by chtěl být mezi
vámi první, ať je vaším otrokem“
(Mt 20,25-27). Vytratí-li se dimenze služby, mění se moc v aroganci
a stává se nadvládou a útlakem.
A právě to se děje v epizodě o Nábotově vinici. Královna Jezabel se
bezostyšně rozhodne eliminovat

Nábota a svůj plán uskuteční. Poslouží si lživým zdáním zvrácené
legálnosti, pošle v králově jménu
dopis předním mužům a vznešeným spoluobčanům města a nařídí
jim, aby pomocí falešných svědků
veřejně obvinili Nábota z toho, že
proklínal Boha a krále, tedy ze zločinu, který se trestá smrtí. Když je
Nábot zabit, král se může zmocnit jeho vinice. A toto není příběh
dávných dob, ale dnešní příběh
mocných, kteří vykořisťují chudé
lidi, aby měli více peněz. Je to příběh obchodování s lidmi, otrocké
práce, chudých lidí, kteří pracují
načerno za minimální mzdu, aby
bohatli ti mocní. Je to příběh zkažených politiků, kteří chtějí stále
víc a víc a víc! Proto jsem řekl, že
bude užitečné, přečteme-li si onu
knížku svatého Ambrože o Nábotovi, neboť je aktuální.
K tomu vede výkon pravomoci,
která nectí život a postrádá spravedlnost a milosrdenství. K tomu
vede žízeň moci: stává se chamtivostí, jež chce vlastnit všechno.
Text proroka Izaiáše je v této věci
obzvláště pronikavý. Pán v něm varuje před lakotou bohatých latifundistů, kteří chtějí vlastnit stále více
domů a půdy. Prorok Izaiáš říká:
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„Běda těm, kteří připojují dům
k domu, kteří slučují pole s polem,
takže nezbývá žádné místo, jako by
jen oni byli obyvateli země“ (Iz 5,8).
A prorok Izaiáš nebyl komunista!
Bůh je však větší než špatnost špinavé hry páchané lidmi. Ve svém
milosrdenství posílá proroka Eliáše, aby pomohl Achabovi k obrácení. Nyní otočíme list. Jak pokračuje příběh? Bůh tento zločin vidí
a klepe na Achabovo srdce, a král,
který stane před svým hříchem,
pochopí, pokoří se a prosí o odpuštění. Jak krásné by bylo, kdyby

mocní vykořisťovatelé dneška jednali stejně! Pán Achabovo pokání
přijímá. Nicméně, nevinný byl zabit a spáchaná vina má nevyhnutelné důsledky. Spáchané zlo totiž
zanechává bolestné stopy a lidské
dějiny nesou jejich rány.
Milosrdenství ukazuje i v tomto
případě hlavní cestu, kterou je třeba se ubírat. Milosrdenství může
hojit zranění a měnit dějiny. Otevři
své srdce milosrdenství! Božské
milosrdenství je silnější než lidský
hřích. Je silnější, a Achab je toho
příkladem! My poznáváme jeho

moc, když pamatujeme na příchod nevinného Božího Syna, který se stal člověkem, aby zničil zlo
svým odpuštěním. Ježíš Kristus je
opravdový král, ale Jeho moc je
naprosto jiná. Jeho trůnem je kříž.
On není králem, který zabíjí, ale
naopak dává život. Jde vstříc všem,
zvláště těm nejslabším, překonává
samotu a úděl smrti, ke které vede
hřích. Ježíš Kristus svým vítězstvím
a něhou uvádí hříšníky do prostoru
milosti a odpuštění. A to je Boží milosrdenství.

HISTORICKÉ SETKÁNÍ

Letos 12. února došlo k historicky prvnímu setkání papeže
a moskevského patriarchy.
text: PhDr. Radomír Malý
Kirilem I. v kubánské Havaně u příležitosti papežovy
pastorační cesty do Mexika. Výsledek srdečných a přátelských rozhovorů byl vtělen do 30bodového dokumentu, kde se zdůrazňuje na prvním místě společná
víra v Ježíše Krista a základní pravdy víry definované
v prvních staletích křesťanství a společná úcta Panny Marie. Zároveň František a Kiril hovoří o bezpočtu
křesťanů pronásledovaných pro víru v Krista, zejména
na Blízkém východě, a vyzývají mezinárodní instituce
k ukončení jejich utrpení. Dále vyslovují lítost nad tím,
že katolíci a pravoslavní nemohou dosud společně
slavit eucharistii.
Ekumenické kontakty Katolické církve s pravoslavím
trvají už dlouho. Roku 1964 se papež Pavel VI. setkal
oficiálně v Jeruzalémě poprvé s cařihradským patriarchou Athenagorasem I., od té doby proběhla setkání
papežů s hlavou nejstarší pravoslavné církve ještě několikrát. Cařihradský patriarcha, který je v pravoslaví
chápán jako „první mezi rovnými“, však nereprezentuje početně nejsilnější pravoslavnou církev. Tou je
církev ruská, která dnes čítá podle oficiálních statistik
cca 100 milionů věřících a v jejím čele stojí patriarcha
Moskvy a celé Rusi Kiril I.
Setkání papeže s moskevským patriarchou bylo v minulosti blokováno existencí komunistického režimu
a po jeho pádu nevyjasněnými vztahy cařihradského
a moskevského patriarchátu. Letos 12. února však došlo poprvé k setkání papeže Františka s patriarchou

Několik bodů dokumentu je věnováno obraně rodiny, ohrožené sekularizačními trendy moderní doby.
Článek 21 odsuzuje jasnými slovy potraty a eutanázii.
Rozruch vzbudil ale článek 25, kde se píše o uniatismu
řeckokatolíků, tj. jednotě s Římem při zachování byzantské liturgie, manželství kněží a dalších zvyklostí,
že to „není cesta“ ke sjednocení. Toto vyvolalo nesouhlasnou reakci řeckokatolického velkého arcibiskupa
z Kyjeva mons. Svjatoslava Ševčuka, jenž si stěžoval, že
záležitost s ním nebyla konzultována. Na druhé straně
ale tentýž bod 25 uznává právo řeckokatolíků na existenci, což ruská pravoslavná církev dosud odmítala.
Setkání papeže Františka a patriarchy Kirila má historický význam v tom, že je první v dějinách. Kontakt je
navázán. Ostatní závisí na modlitbách, obětech a dobré vůli.
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Oltář ukřižování v bazilice Svatého hrobu v Jeruzalémě.

SVATÝ KŘÍŽ – SVĚDEK BOŽÍ
BEZPODMÍNEČNÉ LÁSKY
Výzkum relikvií sv. Kříže, které byly nalezeny sv. Helenou roku 325.
text: Grzegorz Górny | niedziela.pl1 | překlad PhDr. Radomír Malý

VÝPRAVA
DO JERUZALÉMA

Sv. Helena se obrátila z pohanství
nejpravděpodobněji r. 312, podobně jako její syn Konstantin. Zapsal
se do historie jako první křesťanský
císař Římského impéria. Za jeho
vlády byl svolán do Nicey r. 325
I. všeobecný koncil. Právě tam
Konstantin poznal jeruzalémského
biskupa Makaria, který mu vyprávěl, že mezi křesťany ze židovství
je živá tradice o Kristově kříži zasypaném hlínou a troskami. Od dob
Ježíšových byl Jeruzalém dvakrát
zničen Římany – r. 70 a 135. U křesťanů židovského původu však byla
stále živá vzpomínka na umučení
Krista a na hmotné pozůstatky tohoto aktu.
Když císař Konstantin slyšel všechny tyto pověsti, rozhodl se najít
ztracené relikvie, především kopat
na místě popravy a hrobu Ježíše a vybudovat tam křesťanskou
svatyni. Ještě v tomtéž roku vyslal s tímto úkolem do Jeruzaléma svoji matku Helenu. Ta měla
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v Jeruzalémě dozor nad všemi
nezbytnými pracemi, při nichž se
dělníkům podařilo najít tři dřevěné
kříže s hřeby. Byly ukryty v bývalé
cisterně poblíž Golgoty, čili pahorku zvaného Lebka, kde došlo
k ukřižování Ježíše.
Velmi rychle Helena a její poradci
dospěli k přesvědčení, že nalezli
autentické nástroje popravy Krista
a dvou lotrů. Eusebios z Cesareje
ve svém „Životě Konstantina“, napsaném mezi roky 338–340, cituje
císařův list biskupu Makariovi. Vladař v něm píše o vykopání „svědka
nejsvětějšího umučení Krista, který spočíval tak dlouho pod zemí“.
Protože nalezení relikvie se událo
14. září r. 325, proto Katolická církev slaví tento den svátek Povýšení
sv. Kříže.
Ještě v Jeruzalémě císařovna rozdělila nález na tři části: první ponechala v Jeruzalémě, druhou
vzala s sebou do Říma, třetí předala svému synovi, který budoval
nové hlavní město Konstantinopol

a právě v něm chtěl umístit nalezenou relikvii.

TITULUS
DAMNATIONIS

V souvislosti s objevy sv. Heleny se
rodí opodstatněná otázka: Odkud
císařovna věděla, že právě toto
jsou kříže z Golgoty, a jak rozpoznala, který z nich náleží Ježíšovi?
Podle tvrzení sv. Ambrože z Milána
a sv. Jana Zlatoústého bylo možno identifikovat nástroj Ježíšova
umučení díky dřevěné tabulce
s nápisem uvádějícím jméno odsouzence. Té se říkalo latinsky „titulus damnationis” (důkaz viny).
Z evangelia sv. Jana víme, že nad
hlavou Krista byl připevněn nápis
„Ježíš Nazaretský, král židovský“.
Odtud pochází v katolicismu rozšířená tradice umísťovat na krucifixy
iniciály INRI („Iesus Nazarenus Rex
Iudaeorum”).
Z historických pramenů víme, že
i tato část relikvie byla sv. Helenou rozdělena na dvě části. Levá
strana zůstala v Jeruzalémě, kde

Foto: Aleksey Petukhov | Dreamstime.com
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nenávratně zmizela r. 614, když
perský šach Chosroes II. dobyl
a zničil město. Pravou stranu však
sv. Helena vzala s sebou do Říma.

formy stylu písma. Díky paleografické analýze nápisu jsou schopni
určit dobu a zeměpisný původ
jeho vzniku.

Ve Věčném městě císařovna sídlila
v paláci Sessorium. Po návratu ze
Svaté země se rozhodla přestavět část budovy na kapli, v níž by
mohli věřící uctívat relikvie, které
přivezla: jeden ze tří hřebů, kousek
kříže a „titulus damnationis”. Helena přikázala též přivézt z Jeruzaléma pytle naplněné zemí z Golgoty
a rozsypat je na podlaze římské
kaple.

Nápis na „titulu” se skládá ze tří
linek. V první jsou slova psaná
hebrejsky, v druhé řecky a ve třetí
latinsky. Zvláštní je skutečnost, že
nápisy v řečtině a latině byly vyryty v zrcadlovém odrazu, zprava
do leva – jakoby podle vzoru hebrejského písma.

Po smrti císařovny její syn Konstantin věnoval palác římskému
biskupovi. Rezidence byla přestavěna a tak vznikla bazilika Sv. Kříže
z Jeruzaléma (Santa Croce di Gerusalleme), jež stojí na tom místě
dodnes. Od té doby zůstaly relikvie
napořád umístěny v jejím nitru.

DO AKCE VSTUPUJÍ
VĚDCI

R. 1997 se začal památkami po Ježíši zabývat německý badatel Michael Hesemann, který se rozhodl
vědecky prověřit jejich pravost.
Na počátku předložil tři možné varianty: buď je relikvie falzifikátem
z dob sv. Heleny, nebo je středověkým padělkem, nebo je pravdivou
tabulkou z kříže Ježíše Krista.
Nejprve byl „titulus damnationis”
prozkoumán archeology. Maria
Siliato i Werner Eck potvrdili, že
všechny prvky tabulky (od jejich
rozměrů až po formu nápisu) odpovídají předmětům tohoto typu
z dob římského impéria. Botanik
Elio Corona řekl, že „titulus damnationis” pochází z velmi starého
ořechu, který roste na Blízkém východě a ve východní části oblasti
Středozemního moře. To se shoduje se zprávami poutníků do Svaté
země z 6. století.
Tabulkou se zabývali též odborníci
na starověkou srovnávací paleografii, čili vědu, jež zkoumá různé

Úkolem se zabývali experti v této
oblasti, hlavně z izraelských vysokých škol. Analýzu hebrejského
písma provedli nezávisle na sobě
židovští učenci: prof. Hannah Eshel
a dr. Gabriel Barkay. Výzkum řeckého nápisu byl svěřen prof. Carstenu Peterovi Thiede a dr. Leah di
Segni. Poté se latinským nápisem
zabývali profesoři Israel Roll a Benjamin Isaac z Tel Avivu. Všichni nezávisle na sobě kategoricky vyloučili, že „titulus damnationis” může
pocházet z doby sv. Heleny nebo
z doby středověku. Jednomyslně
uznali, že nápis pochází z doby
a místa života Ježíše Krista. V této
době a na tomto místě neexistovala jiná osoba, jež by se jmenovala
Ježíš Nazaretský a byla Římany odsouzena jako „král židovský“, pouze
hlavní hrdina čtyř evangelií.
Prof. Thiede napsal na téma pravdivosti relikvie knihu „Hledání Sv.
Kříže“, v níž tvrdí: „Ten, kdo napsal
ten text (tj. ‚titulus damnationis‘),
nebyl ani plagiátorem, ani falzifikátorem.” Žádný falzifikátor v antice
ani ve středověku totiž nic nevěděl
o lomu hebrejského, řeckého a latinského písma v 1. století na Blízkém východě. Žádný z nich by si
také nedovolil umístit tam pouze
Ježíšovy iniciály místo plného jména, jak je to na tabulce.

LUTHER SE MÝLIL

Michael Hesemann shrnul výsledky těchto bádání a napsal: „Jestliže s vysokou pravděpodobností
je možno uznat, že Titulus Crucis

pochází z doby Kristovy, tak se tím
potvrzují i informace na téma jeho
objevení, potažmo potom pravost
nalezených tří křížů a hřebů. Znamená to tedy, že i značná část četných ostatků kříže, nacházejících
se v evropských katedrálách, je
s největší pravděpodobností pravá – v každém případě jsou pravé
všechny části, které podle dokumentace pocházejí z Říma, Konstantinopole nebo Jeruzaléma.”
Pravost těchto relikvií zpochybnil Martin Luther, který tvrdil, že
na světě existuje „tolik kousků kříže, že by se z nich dal postavit celý
dům, kdyby je někdo shromáždil”.
Toto tvrzení se pokusil prověřit
ve II. polovině 19. století francouzský badatel Charles Rohault de Fleury. Mnoho let sbíral všechny materiály týkající se relikvií spjatých
s Kristem na celém světě. Výsledky
svého zkoumání publikoval ve spise r. 1870. Spočítal, že celkový rozsah Sv. Kříže činil cca 36 tis. cm³.
Rozsah všech jeho ostatků roztroušených po celém světě činí
však pouhé 4 tis. cm³. Znamená to
tedy, že všechny známé a oficiálně uctívané kousky této relikvie
netvoří ani jednu devítinu jejího
prvotního celku. Kritici sice hovořili
o obrovském počtu míst, v nichž
se nacházejí části Sv. Kříže, nutno
ale vědět, že nejčastěji se jednalo
o tenounká dřívka, někdy dokonce
jenom třísky.
Pravost těchto různých ostatků lze
identifikovat, když spojíme dvě formy bádání: výzkum druhu dřeva
(skutečný kříž byl vyroben z černé
borovice) a hledání dokumentace,
jež by potvrdila, že dotyčný ostatek
pochází z jednoho ze třech míst:
Říma, Konstantinopole nebo Jeruzaléma. V těchto městech od dob
Konstantina se totiž nacházely největší části kříže, z nichž byly odloupávány menší kousky.
1

http://www.niedziela.pl/artykul/120413/nd/Dzieje-Krzyza-Panskiego.

23

1|2016|č. 143

HISTORICKÝ SERIÁL

NÁMĚSTKOVÉ KRISTOVI (3)
text: PhDr. Radomír Malý
Rok 313, kdy císař Konstantin Veliký svým milánským ediktem udělil křesťanům svobodu, znamenal velký
předěl nejen pro církev, ale také pro papežství. Náměstkové Kristovi přestali být chápáni jako reprezentanti
pronásledované a nenáviděné sekty a stali se svým způsobem partnery státní moci, která s nimi musela počítat při řešení politických otázek týkajících se náboženství. Tento obrat však nic nezměnil na vysoké mravní
úrovni většiny papežů 4.–9. století. Řadu z nich církev prohlásila za svaté. Zatímco v době před r. 313 byl
každý, kdo podstoupil pro Krista mučednickou smrt, automaticky ctěn jako světec, i když se v životě dopustil omylů (např. sv. Hippollyt jako vzdoropapež), po r. 313 církev kanonizovala pouze ty, které lid uctíval jako
světce pro jejich ctnostný život.

SV. SILVESTER

Pro období po r. 313 se můžeme
opřít o větší množství pramenů
k dějinám papežů. O éře pronásledování před r. 313 čerpáme
informace hlavně z Eusebiových
Církevních dějin a spisů sv. Ignáce,
sv. Justina, Hegesippa, Tertulliana,
Origena, sv. Cypriana aj. K pontifikátům po r. 313 zde existují Církevní dějiny Sokrata, Sozomena,
syrského biskupa Theodoreta,
Evagria aj., jakož i spisy sv. Jeronýma, Rufina, sv. Ambrože, sv. Augustina, sv. Basila, sv. Jana Zlatoústého
a celé řady dalších církevních spisovatelů.
Prvním římským papežem zvoleným už v době svobody pro křesťany byl sv. Silvester I. (314–335),
jenž se stal v moderní době, jak
známo, symbolem bujarého veselí
poslední den roku, kdy církev slaví jeho památku. Neprávem. Výše
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uvedené prameny jej líčí naopak
jako vážného, přísně asketicky žijícího muže, který podobný styl
vyžadoval i od podřízeného kléru
a trestal sesazením z úřadu každý
projev nevázanosti a rozmařilosti.
Velký důraz kladl také na charitu
a péči o chudé.
Silvester hodně dbal i o církevní
zpěv, který zvelebil. Zřídil v Římě
při bazilice sv. Jana na Lateráně,
kterou nechal postavit císař Konstantin a již Silvester jako první
papež používal, pěveckou scholu,
tzn. sbor, který při liturgii zpíval
žalmy.
Později ve středověku vznikla legenda, že pokřtil a uzdravil z těžké
nemoci císaře Konstantina. Není to
ale pravda, výše uvedené prameny
z té doby mluví o tom, že Konstantin se nechal pokřtít až na smrtelné
posteli biskupem Eusebiem. Papež

Silvester vydal také předpisy pro
bohoslužbu, nařídil např., že duchovní celebrující mši sv. musí mít
na sobě liturgický oděv, rovněž tak
jáhen, který mu přisluhuje. Porušení tohoto nařízení mělo být postiženo trestem sesazení z úřadu.

PAPEŽOVÉ A ARIÁNSKÝ
BLUD

Věroučné bludy ohrožovaly církev od samotných apoštolských
dob. Už v Novém zákoně sv. Pavel, sv. Petr a sv. Jan důrazně varují před bludaři, před hlasateli
nauk odporujících zjevené pravdě
nebo tuto pravdu zkreslujících.
Na uchování neporušené nauky,
jak ji církev převzala od apoštolů a jak ti ji přejali od samotného
Krista, záleželo bytí a nebytí církve.
Kdyby církev netrvala na neporušitelnosti nauky, brzy by bylo možno
popřít cokoliv z pravd víry včetně
samotného Božství Ježíše Krista.
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Lateránská bazilika – nejstarší papežský kostel, který nese titul „Matka a hlava všech kostelů města Říma a celého světa“

Právě o to se pokusil alexandrijský
kněz Arius, který hlásal, že Ježíš není
pravým Božím Synem, nýbrž jakýmsi demiurgem, bytostí mezi anděly
a Bohem. Církevní koncil v řecké
Niceji r. 325 Ariovy teze odsoudil
a definoval jako závaznou pravdu, že
Boží Syn je soupodstatný (řecky: homousios) s Bohem Otcem. Papež sv.
Silvester se koncilu osobně neúčastnil, ale vyslal na něj své dva legáty
Victora a Vincentia. Se závěry nicejského sněmu vyslovil souhlas a potvrdil odsouzení Ariových bludů.

Foto: Guido Nardacci | Dreamstime.com

Synové a nástupci císaře Konstantina Velikého poskytli ale vyznavačům arianismu mocenskou podporu a pronásledovali zastánce pravé
katolické nauky o Božství Ježíše
Krista, především alexandrijského patriarchu sv. Athanasia, který
musel za svoji obhajobu pravověrnosti pětkrát odejít do vyhnanství,
r. 340 jej ariáni dokonce chtěli zavraždit. Podobně byl na Západě
pronásledován sv. Hilarius, biskup
ve francouzském Poitiérs.
Papež sv. Julius I. se Athanasia radikálně zastal a na římské synodě
r. 341 prohlásil jeho sesazení z úřadu
alexandrijského patriarchy za protiprávní a nezákonné. Jeho nástupce
Liberius I. (352–366) jednal zprvu
stejně jako jeho předchůdci, za což
byl od ariánů poslán do vyhnanství.
Císař Konstantius vnutil církvi za papeže jáhna Felixe, který se stal ariánským vzdoropapežem.

Liberius se ale v exilu vnitřně zlomil a po návratu do Říma, kde
obhájil právoplatnost svého mandátu, podepsal kompromisní prohlášení vůči ariánům, že Kristus je
Otci „podobný“ (řecky: homoios).
Tato dvojznačná formulace mohla být vykládána jak katolicky, tak
i ariánsky, neboť Ježíš je skutečně
Otci „podobný“ bez ohledu na to,
jestli je s ním jako Bůh jedné podstaty, nebo jestli je bytostí řádově
hned po Bohu.
S takovým kompromisním přístupem ovšem nemohli být zastánci
katolické pravověrnosti spokojeni.
Šlo o úhybný manévr, aby se nemuselo vyznat nicejské vyznání
víry o pravém Božství Ježíše Krista
a jeho stejné podstatě s Otcem.
Sv. Athanasius toto odmítl podepsat a byl za to papežem Liberiem
sesazen z úřadu a poslán opět
do vyhnanství. Kvůli tomuto jednání je Liberius prvním starověkým
papežem, který nefiguruje v seznamu svatých katolické církve.

SV. DAMAS I.
A CAŘIHRADSKÝ
KONCIL

Po Liberiově smrti r. 366 zvolil římský lid jeho nástupcem zbožného
a asketicky žijícího jáhna Damase,
stoupence sv. Athanasia a nicejské
pravověrnosti (366–384). Poražená
menšina, prosazující jáhna Ursina,
se však nevzdala a vyvolala bitky
v ulicích, které se žel neobešly bez

krveprolití. Je pravděpodobné,
že Ursina podporovala strana tzv.
„semiariánů“ (poloariánů), zastánců kompromisnické linie papeže
Liberia. Damasovi se podařilo jen
s velkým vypětím uklidnit vášně.
Jeho sekretářem byl jeden z největších učenců starověku sv. Jeroným, jenž pořídil překlad Písma sv.
do latiny (tzv. Vulgáta).
Ariáni se nevzdávali a nadále bojovali proti katolíkům. K nim se ještě
přidali stoupenci cařihradského
patriarchy Makedonia, který popřel
Božství Ducha Svatého a podle řecké filozofie hlásal, že jde o pouhé
„pneuma“, neživotnou duchovní
veličinu. Papež Damas ve spolupráci s pravověrným císařem
Theodosiem Velikým svolali koncil
do Cařihradu r. 381, který znovu
potvrdil nicejské vyznání víry a odsoudil Makedoniův blud. Teprve
po tomto koncilu, v církvi známém
pod názvem „I. cařihradský“, začal
arianismus v Římské říši ustupovat.
Papež Damas vynikal svatým životem v apoštolské chudobě a byl
velkým dobrodincem chudých a potřebných, vyznačoval se i laskavým
jednáním s druhými. Psal také duchovní básně a nechal náhrobky římských mučedníků v katakombách
opatřit nápisy. Provedl též v Římě
reformu liturgického jazyka, nařídil
nahradit řečtinu latinou, používanou
do té doby především při obřadech
v severní Africe.

25

1|2016|č. 143

PRO DĚTI

VZÁCNÁ PŘÍLEŽITOST
„Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec.“
text: S. M. Anežka Novoměstská OSF
Milé děti, slyšeli jste o tom, že letos prožíváme rok, který není jen
tak ledajaký? Představte si, že my
všichni máme právě teď možnost
prožívat vzácný rok milosrdenství,
který vyhlásil papež František.
Zve nás, abychom se učili přijímat
a prokazovat druhým milosrdenství. Stejně to říkal už Pán Ježíš:
„Buďte milosrdní, jako je milosrdný
váš Otec.“
Ale co to vlastně znamená milosrdenství? Milo-srdenství: to by asi
mohlo být něco jako milé nebo
milující srdce, viďte? Když má někdo milující srdce, dokáže vidět
ty ostatní kolem sebe, mít je rád
a taky pro ně něco
dobrého
udělat,
když to potřebují.
Ráda bych vám
o tom pověděla jeden příběh.
Už je to více než
sto let, co se
na jihu ve slunné
Albánii
narodilo
děvčátko.
Dali
mu jméno Agnes,
ale doma jí říkal
Gonxha, to znamená poupátko.
Už odmalička viděla u své maminky
a tatínka, že se s láskou
ujímali těch, kdo byli v nouzi. A tak
se není co divit, že i ona zatoužila
sloužit chudým lidem. Zaslechla
Boží volání, aby se stala se řeholní
sestrou, a odjela na misie do Indie.
Tam přijala řeholní jméno sestra
Tereza. Nevím, jestli jste už někdy
slyšeli o tom, jak se žije v Indii?
Sestra Tereza tam potkala mnoho chudých lidí, kteří měli hlad,
žízeň, neměli střechu nad hlavou,
a někteří dokonce umírali bez pomoci přímo na ulici. A ona v těch
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chudých lidech uviděla Pána Ježíše. Vzpomínáte, jak je to napsáno
v evangeliu? Pán Ježíš tam říká:
„Cokoli jste udělali pro jednoho
z těchto nejposlednějších bratří,
pro mě jste udělali.“ Tak to přesně
bylo i v životě sestry Terezy. Sloužila druhým s takovou láskou, že jí
lidé začali říkat Matka Tereza. Brzy
se k ní přidaly další sestry a vzniklo řeholní společenství Misionářek
lásky. Pomáhaly těm, kdo měli hlad,
žízeň nebo byli nemocní, ujímaly se
opuštěných dětí i lidí, kteří umírali.
A nejen to, také dokázaly druhé potěšit, poradit jim a dodávat naději
v jejich těžké situaci, učily chudé

SVATÝ ROK
MILOSRDENST VÍ
děti číst a psát a za všechny, kterým sloužily, se s důvěrou modlily
k Bohu. Jejich služba nebyla vůbec
snadná, ale ony ji dělaly trpělivě
a s radostí a čerpaly k ní sílu v modlitbě. Na jejich životě můžeme vidět
to, k čemu nás povzbuzuje papež
František: s radostí dělat pro druhé
skutky milosrdenství.
Možná si teď řeknete: zvládnu i já
dělat takové věci? Vždyť mám ještě
málo síly a ani nevím, kde začít!

Víte o tom, že nám v tom chce papež František pomoct, a proto nám
napsal k roku milosrdenství moc
krásný dopis? Píše v něm, že na začátku je potřeba, abychom objevovali, co pro nás dělá Bůh. On sám je
totiž milosrdný ke každému z nás:
dal nám život, miluje nás takové,
jací jsme, obdarovává nás tím, co
potřebujeme, učí nás, jak máme žít
s ním i s druhými lidmi, a trpělivě
nám odpouští, když se nám něco
nepovede. Když objevíme, jak nás
má Bůh rád a jak se o nás stará, pak
pro nás bude mnohem snadnější
mít rádi druhé lidi a poznávat, co
pro ně můžeme udělat dobrého.
A sílu, kterou k tomu potřebujeme,
dostáváme hlavně v modlitbě. V tomto roce
milosrdenství ji
však
můžeme
čerpat také tehdy, když procházíme svatou bránou.
Takové svaté brány jsou otevřené
na mnoha místech v naší zemi.
Víte, děti, o nějaké
ve vašem okolí? Už
jste jí prošli? Pokud
ne, chtěla bych vás
k tomu povzbudit.
Můžete se k ní vypravit třeba s vaší rodinou
nebo s kamarády. Když se dobře
připravíte a budete Pána prosit,
aby vás přitáhl blíž k sobě a obdaroval vším, co právě potřebujete,
on to určitě udělá. A uvidíte, že najednou budete mít příležitost začít
dělat krásné věci pro ty, kdo jsou
kolem vás.
To vám ze srdce přeji a svěřuji vás
do mateřské ochrany Panny Marie.
Vaše sestra Anežka
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PRINCEZNA
Jak dobré je mít otevřené oči i srdce.
text: Bc. Jana Lokajová

Foto: Teena137 | Dreamstime.com

Byl to celkem obyčejný školní den.
Po prvouce matematika a pak hurá
domů. Ale právě toho dne Lidušce
volala do školy maminka se smutnou zprávou, že její nejmilejší fenka Princezna vběhla pod kola náklaďáku a zemřela. Malé holčičce
ta novina na dlouho zkazila náladu. A nejen to, byla nešťastná, protože Princezna byla její obrovská
přítelkyně a důvěrnice. Najednou
jako by kolem Lidušky na všechno
padla mlha a zahalila všechno hezké. Sedla si na židli a tiše plakala.
Za chvíli kolem ní procházela spolužačka Lucka. Zastavila se a zeptala se Lidušky: „Proč brečíš?“
„Moje fenka vběhla pod auto,“ odpověděla holčička.
„Ale no tak, nebreč. Mamka ti koupí novou.“
„To už ale nebude Princezna! Nebude umět chytat létající talíře
a nebude se mnou běhat k řece,“
popotáhla Liduška a cítila se hrozně.

Foto: Dmitri Pravdjukov | Dreamstime.com

Lucka pokrčila rameny. Nevěděla,
co říct, a tak radši odešla.
Liduška nebyla k utišení, Princeznu měla opravdu
ráda a nedokázala si představit,
že by ji nějaké
jiné zvíře mohlo nahradit.
Přisedla si k ní
Šárka a povídá:
„Proč brečíš?“
„Moje fenka
umřela.“

„Ale to je strašné! A víš co?
Jednou mi umřel křeček. Měl
zlatou barvu, uměl běhat
v kole a miloval mrkev.
Vždycky snědl celou
na jedno posezení. Někdy hrozně smrděl,
ale máma mu naštěstí
uklízela klec, když se
mi nechtělo...“ Šárka
mlela a mlela, povídala
o svém křečkovi, a kdyby ji Liduška neupozornila, že už musí zpátky
do třídy, snad by se svým
povídáním ani neskončila.
Z hodiny matematiky
si uplakaná Liduška nic
nepamatovala. Bylo
jí čím dál hůř a cítila
se od všech opuštěná a nepochopená.
Naštěstí už byla poslední hodina
a všechny děti se rozešly domů.
Cestou Liduška potkala svou sousedku Petru. Byla o pár let starší
a s Liduškou se setkávala v kostele. Když Petra kamarádku uviděla, zamávala jí. Všimla si ale jejích
opuchlých tváří a také se zeptala:
„Ty pláčeš?“
„Princezna vběhla pod auto,“ neudržela Liduška další slzy.
Petra se zarazila. Princezna pro ni byla jen obyčejný
jezevčík. Chtěla ovšem své
malé kamarádce pomoci, proto ji objala, nic neříkala a nechala Lidušku plakat. Když
se holčička zase trošku
uklidnila, posadila se
obě děvčata na lavičku
a Liduška začala vyprávět
o své Princezně. Povídala
dlouho a čím déle mluvila,

tím více se jí ulevovalo. Byla moc
ráda, že někoho opravdu zajímá
její milovaná čtyřnohá společnice.
Petra ještě nakonec navrhla, že by
mohly spolu poděkovat Pánu Bohu
za Princeznin život. A tak to také
krátce udělaly: „Pane, děkujeme ti
za Princeznu a za všechno, co s ní
Liduška mohla prožít.“
Pro Petru zůstala i teď Princezna
jen obyčejným pejskem, ale zato
Liduška už pro ni nebyla jen děvčetem ze sousedství. Petra se ještě
dlouho radovala z toho, že jí Pán
dal příležitost, aby mohla Lidušce
pomoci. Děkovala za to, že ji dobrý
Bůh učí mít otevřené oči a srdce pro
druhé. Žasla nad tím, jak dobré je
to, k čemu ji Bůh vede. Skutek milosrdenství potěšil nejen zarmoucenou kamarádku, ale i jí do srdce vlil
lásku a vděčnost. A její malá kamarádka? Po návratu domů se Liduška cítila mnohem lépe a na Petřinu
pomoc nezapomněla.
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Z DOPISŮ OD VÁS

PODĚKOVÁNÍ
❧ Chtěla bych poděkovat P. Ježí- ❧ Syn se sedm let trápil se škoši a naší nebeské Mamince za vyslyšení proseb a pomoc celé naší
rodině v různých životních situacích a nemocech. Hlavně děkuji
za ochranu mé dcery, která zázrakem vyvázla z několika vážných
úrazů a těžké autonehody. Zároveň prosím o nalezení ztracené
víry pro dceru a její rodinu.
rytířka Marie Pospíšilová

❧ Chtěla

bych poděkovat naší
nebeské mamince za vyslyšení mé
prosby za zetě. Nyní prosím o její
mateřskou lásku pro mého adoptivního vnuka a za odstranění jeho
závislostí.
babička z Valašska

❧ Děkuji

všemohoucímu Bohu
a Neposkvrněné Panně Marii – Matce Ježíše, Církve a mojí. Vzdávám
díky za nejkrásnější rok v mém
životě, za 2015, kdy se mi dostalo
Božích darů křtu a biřmování a také,
že jsem se mohl stát rytířem Panny
Marie Neposkvrněné. Hodně Božího požehnání všem, kteří mě přivedli k víře. Pán Bůh zaplať.
rytíř Stanislav

❧ Chci

poděkovat Panně Marii
za narození zdravé vnučky Verunky, ačkoliv bylo podezření na dědičnou vadu.
rytířka Marie

❧ Chtěla

bych poděkovat Pánu
Ježíši a Panně Marii za zdar zdárné
operace mého manžela Viktora.
Zároveň prosím za dar víry.
vděčná čtenářka Alžběta

❧ Ráda bych splnila slib a poděkovala Pánu Bohu a Panně Marii
za vyslyšení proseb. Zároveň prosím za vnučku, která má rizikové
těhotenství, aby ve zdraví donosila
a porodila zdravé miminko. Prosím
také o Boží požehnání a za dar víry
pro své děti a vnoučata.
vděčná rytířka V.
28

lou, zvlášť na 2. stupni se situace
zhoršila. Má všechny dys-, nikomu
bych nepřála, co jsme zažili. Navíc
ve třídě byla šikana, měnili jsme
školu. Co bylo modliteb, novén,
poutí. Svou naději jsem od zdánlivě neřešitelné situace začala obracet k životu věčnému, že tam Bůh
synovi vše vynahradí. Ale modlitby
neustávaly. Nosíme zázračnou medailku, denně se s dětmi modlíme
její modlitbu. Nový školní rok začal
opět zoufale, ocitli jsme se ve slepé uličce. Pak nám škola umožnila
domácí vzdělávání. U pololetního
hodnocení jsme prošli. Děkujeme
za záchranu v poslední chvíli. Chtěla bych povzbudit i ostatní, kteří
mají léta těžkou, zoufalou situaci
a zdá se jim, že modlitby nepomáhají, nebo že je to dokonce čím dál
horší, že když už se zdá všechno
ztraceno, Bůh zasahuje.
Pavla Lánská, Hradec Králové

❧ Chtěla

bych splnit svůj slib
a tímto poděkovat Panně Marii
za pomoc a vyslyšení proseb.
Po delší době, když už byly děti
větší, jsme čekali miminko. Byla
jsem již v pokročilejším věku.
Objevily se nějaké komplikace
a lékaři nedoporučovali v těhotenství pokračovat. Obrátila jsem
se k Panně Marii Matce ustavičné
pomoci s prosbou, abych dokázala
přijmout cokoli, co má přijít. Narodila se zdravá dcera. Po ní za tři
roky přišla ještě jedna, a to už se
mi blížila padesátka. Zase jsem se
úpěnlivě modlila, i ta se narodila
zdravá. Píšu to nejen jako poděkování, ale i povzbuzení pro ty

maminky, které váhají v pozdním
věku přijmout neplánované miminko. Obě dcery jsou naší radostí
a potěšením ve stáří.
Panno Maria, veliký dík! Prosím
provázej celou naši rodinu a buď
maminkou všem našim dětem
na jejich životních cestách.
čtenářka Ludmila

❧ Chtěla

bych poděkovat Pánu
Bohu, Panně Marii, sv. Judovi Tadeáši a všem svatým i všem, kteří
se modlili za uzdravení mé těžce
nemocné dcery. A také bych chtěla poděkovat za narození krásné
zdravé vnučky. Děkuji také Vám
za vydávání krásného a zajímavého časopisu a přeji hodně úspěchů
a božího požehnání.
vděčná čtenářka Jana

O MODLITBU PROSÍ

❧ Prosím o modlitbu za naši dceru Janu a její děti: jsou v těžké životní etapě (rozvod), a za jejich
plný návrat k víře.
čtenářka Jaroslava
❧ Chtěla bych poprosit o modlitbu za moji dceru Moniku. Má velké
potíže s páteří a má jít na operaci.
Vroucně prosím Pannu Marii o pomoc.
čtenářka Helena
❧ Prosím za svého syna, snachu

a vnuka. Vnuk má 12 let a je těžce nemocný. Vážně nemocná je
také snacha, která již 11 let bojuje
s rakovinou. Syn je s láskou opatruje, i když je to velký kříž. Prosím
o modlitbu za ně v jejich těžkém
životě.
vděčná Marie s rodinou

ÚMYSLY MODLITEB M. I.
Březen: Aby nás vědomí Božího milosrdenství uschopňovalo
k tomu, abychom se dokázali štědře dávat druhým.
Duben: Aby náš život byl neustálým svědectvím o skutečnosti
Vzkříšení a Božího milosrdenství.
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ZPRÁVY
USA: Céline Dion náleží k nejúpěšnějším americkým populárním zpěvačkám. V posledních dnech se vyjádřila pro magazín Hello, že za svůj
život vděčí jednomu katolickému
knězi. Narodila se r. 1968 jako 14. dítě
manželům Dionovým v Kanadě. Zoufalá matka chtěla podstoupit potrat,
předtím se ale obrátila na známého katolického duchovního. Ten ji
upozornil, že zabít nenarozené dítě
je těžký hřích. Matka Céline se tedy
rozhodla pro život. Céline ji dodnes
velice ctí za toto rozhodnutí a je jí
vděčná. Právě matka napsala slova
k první písni, která Céline proslavila.
Vědomí, že se nemusela vůbec narodit, kdyby se matka rozhodla jinak,
je nejspíš důvodem Célinina vysoce
vyvinutého smyslu pro rodinu. V letech 2003–2004 přerušila kariéru,
aby měla víc času pro manžela a děti,
r. 2014 odřekla turné, aby se starala
o manžela nemocného rakovinou.
Kath. net 27. 1. 2016

vydáno v jednotlivých členských
státech Unie 282 zákonů na ochranu
nenarozených dětí. Nicméně přesto
vedoucí protestantské evangelikální sítě pro těhotné ženy Roland
C. Warren si stěžoval, že mnoho
křesťanských žen podstupuje potrat.
Podle jeho výpočtů každoročně cca
200 tisíc křesťanek všech konfesí zabíjí své nenarozené děti a tak podporuje potratový průmysl celkovou
částkou 200 milionů dolarů.
Kath. net 26. 1. 2016
Vatikán: Papež František nejspíš
brzy zařadí bl. Matku Terezu z Kalkaty
do seznamu svatých. Lékařští experti
prohlásili náhlé zmizení mozkového
nádoru jedné Brazilky, která prosila
Matku Terezu o pomoc, za přirozeně nevysvětlitelné, čímž je potvrzen
druhý zázrak požadovaný ke svatořečení. Za nejpravděpodobnější termín
kanonizace považují informované
kruhy datum letošního 4. září, neboť
5. září uplyne 19 let od jejího úmrtí.
Glaube und Kirche 1/2016

Polsko: Publicista Tadeusz Kisielewski vydal knihu pod názvem
„Zabić księdza“ (Zabít kněze), v níž
analyzuje okolnosti vraždy odvážného katolického kněze bl. Jerzyho
Popieluszka komunistickou tajnou
policií a uvádí, že akce byla přímo řízena z Moskvy od KGB. Jeden z vrahů
P. Popieluszka Grzegorz Piotrowski
byl totiž přímým agentem této sovětské tajné policie a nedělal nic bez
jejího výslovného souhlasu.
pch24.pl 29. 1. 2016

Kanada: V Kingstonu ve své přednášce na tamním katolickém gymnáziu feministická aktivistka Julie Lalondová vyzvala dívky, aby odložily
před chlapci veškerý stud, klidně se
před nimi svlékaly do naha a posílaly
jim fotografie, na nichž jsou zcela bez
oděvu. To vyvolalo bouři odporu rodičů, kteří se obrátili na vedení školy
s důraznou žádostí o vysvětlení, jak
je možné, že tato osoba byla pozvána přednášet jejich dětem. Protest
adresovali také místnímu biskupovi.
Information FMG 12/2015

USA: „Hnutí za právo na život je
silnější než kdykoli předtím,“ prohlásil Chris Smith, poslanec státu
New Jersey 22. 1. na letošním Pochodu pro život ve Washingtonu,
který se uskutečnil navzdory sněhové bouři. Mladí účastníci vyrobili
ze sněhu oltář, na němž se slavila
mše svatá. Stále víc mladých lidí se
zapojuje do organizací hnutí pro
život a navzdory Obamově administrativě, která prosazuje neomezené potraty, čím dál více států USA
schvaluje zákony omezující tzv.
„právo na potrat“. Jen od r. 2010 bylo

Rakousko: Místní pobočka celosvětové organizace šířící potraty Planned Parenthood uspořádala
ve Vídni shromáždění, na němž přednosta největší potratové kliniky
v zemi Christian Fiala vychvaloval
americkou propagátorku potratů,
rasistku a obdivovatelku Hitlera
a holocaustu Židů v 1. pol. 20. století Marii Stopesovou jako jednoho
z největších géniů moderní doby. Zároveň zde byla prezentována hnusná
karikatura papeže Františka s tiárou
na hlavě v podobě kondomu.
Glaube und Kirche 12/2015

USA: V loňském roce bylo vysvěceno v celé zemi 595 novokněží, což
je o 25 procent víc než v době před
30lety. V r. 2014 činil tento počet 477.
Počet novokněží stále stoupá, odborníci to přičítají především nárůstu počtu autentických katolických
rodin, které se doma s dětmi modlí,
zejména růženec.
Katholisches.info 23. 1. 2016
Vatikán: Křivka znázorňující počty
pastoračních pracovníků zabitých
v tomto historickém období zaznamenává v poslední době bezprecedentní vzestup. Zdá se, že to nemá
v historii obdoby, protože se jedná
o neustávající globalizované pronásledování. Prozatímní seznam, který
každoročně vytváří agentura Fides,
musí být ještě doplněn dlouhým
výčtem těch, o nichž jste snad nikdy
neuslyšeli nebo neznáte jejich jména, těch, kdo v každém koutě naší
planety trpěli a zaplatili za svou víru
v Ježíše Krista životem.
Res Claritatis 8. 1. 2016
Kuba: 12. února 2016 se v Havaně,
hlavním městě Kuby, uskutečnilo setkání papeže Františka a patriarchy
Moskvy a celé Rusi Kirilla. Soukromý
rozhovor proběhl za účasti dvou tlumočníků a trval přibližně dvě hodiny.
Potom podepsali společné prohlášení a každý několika slovy shrnul své
dojmy z tohoto setkání.
Nejprve se ujal slova moskevský patriarcha Kirill: „Diskuse byla vysoce
obsažná a umožnila nám vyslechnout a pochopit naše postoje. Výsledky mi dovolují říci, že obě církve mohou aktivně spolupracovat
na obraně křesťanství v celém světě
a s plnou odpovědností, aby nedošlo
k válce, všude byl respektován lidský
život a byly posíleny základy mravnosti, rodiny a člověka.“
Papež František poděkoval Kirillovi
za „bratrskou pokoru“ a mimo jiné
řekl: „Mluvili jsme jako bratři, máme
stejný křest, jsme biskupové. Mluvili
jsme o našich církvích a nalezli jsme
shodu v tom, že jednota se vytváří
na cestě. Mluvili jsme zřetelně, bez
okolků a přiznám se, že jsem zakusil
útěchu Ducha v tomto dialogu.“
Radiovaticana 12. 2. 2016
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Německo: Na Moravě narozený
katolický kněz Engelmar Unzeitig,
který zahynul v nacistickém koncentračním táboře Dachau, bude 24. září
2016 v bavorském Würzburgu blahořečen. Informovala o tom agentura
APA. Unzeitig, který pocházel z řad
českých Němců, byl vysvěcen právě
ve Würzburgu. Osobně se zasazoval
za práva Židů a v koncentračním táboře proslul pomocí ostatním spoluvězňům, za což si vysloužil přezdívku anděl z Dachau. Papež František na konci
ledna uznal mučednickou smrt Unzeitiga, který při péči o nemocné sám
podlehl epidemii skvrnitého tyfu; římský biskup tak otevřel cestu pro blahořečení kněze z Moravy.
tisk.cirkev.cz, 12. 2. 2016
ČR: Dne 29. 2. 2016 dorazilo na pražské letiště zbývajících
22 křesťanů, kteří museli před násilím tzv. Islámského státu uprchnout
nejprve do tábora v Erbílu v Kurdistánu a následně do Libanonu. Skupina
22 osob s sebou přivezla i nejmladší
Iráčanku, která bude brzy naší spoluobčankou: Marušku, děvčátko, které
se narodilo 22. prosince 2015. Skupina křesťanů, kteří v ČR žádají o azyl
a bezpečí, se tak zvýšil na 154. Tyto
rodiny byly vyhnány ze svých domovů – musely z hodiny na hodinu

opustit úplně vše a uprchnout před
hrozbou smrti či znásilnění a zotročení muslimy. Jejich situace v utečeneckých táborech je nesnadná, pro
rodiny s dětmi zde není dostačující
zázemí, chybí školy, lékařská péče
a zhusta též dostatečné zásobení základními potravinami.
Res Claritatis 29. 2. 2016
ČR: Papež František 12. února 2016
jmenoval do čela plzeňské diecéze
Mons. Tomáše Holuba, generálního
sekretáře České biskupské konference, faráře baziliky svatých Petra
a Pavla a děkana Kolegiátní kapituly na pražském Vyšehradě. Přesné
datum převzetí biskupského úřadu
a konsekrace Tomáše Holuba bude
upřesněno.
Nejpravděpodobnějším dnem je sobota 30. dubna 2016
dopoledne, jak prozradil jeho předchůdce Mons. František Radkovský,
který je do doby oficiálního předání
úřadu jmenován apoštolským administrátorem.
tisk.cirkev.cz, 12. 2. 2016
ČR: Osobní pozvání na Světový
den mládeže do Krakova předal české mládeži 15. února v Praze Mons.
Damian Andrzej Muskus OFM, hlavní
zodpovědný za přípravu letošního
Světového dne mládeže. Na Světový

den mládeže do Krakova se zatím
přihlásilo na 600 tis. lidí, ale počítá se ještě s podstatným nárůstem.
Za Českou republiku se očekává
přibližně 6 000 účastníků. Samotné
setkání bude probíhat ve dnech 25.
až 31. července 2016, kterému bude
ve dnech 20. až 25. července předcházet předprogram s názvem „Dny
v diecézi“, jenž se bude konat v různých městech Polska. Cena za celkový pobyt činí 5 800 Kč. Český přípravný tým vzkazuje všem českým
mládežníkům: „Neváhejte a přihlašujte se! Je na co se těšit. Celý program bude totiž zaměřen na Boží milosrdenství.“ Podrobnější program,
registrační formulář, ceny a všechny
další informace naleznete na stránkách www.krakov2016.signaly.cz.
tisk.cirkev.cz, 15. 2. 2016
ČR: Dne 2. 4. 2016 se bude v Praze konat Národní pochod pro život.
Program začíná pontifikální mší
svatou v katedrále sv. Víta. Hlavním
celebrantem bude Dominik kardinál
Duka. Ve 12 hodin následuje doprovodný program. Pochod centrem
Prahy bude zahájen ve 14 hodin
a bude zakončen u sochy sv. Václava
na Václavském náměstí. Další informace na webu http://pochodprozivot.cz/.
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.

Největším pokáním je věrnost v plnění každodenních
povinností. Nejdůležitější modlitbou je každodenní závazná
modlitba. Všechny přísné kající praktiky, nakolik jsou
v souladu s Boží vůlí, jsou dobré, ale tím nejdůležitějším
pokáním je dobré plnění obvyklých všedních závazků.
Promluva z 24. října 1937
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ROZLOUČILI JSME
SE S BRATREM
ROBERTEM
Dne 5. února 2016 Pán povolal
na věčnost otce Roberta Mayera,
kněze řádu minoritů, provincie
sv. Cyrila a Metoděje, v šestnáctém
roce řeholního života a v sedmém
roce jeho kněžství.
Robert Mayer se narodil 6. října
1974 v Hodoníně. Ukončil učební
obor truhlář a několik let – s roční
přestávkou na vojenskou službu –
pracoval ve své profesi.
Žádost o přijetí do řádu minoritů podal v roce 1997. Téhož roku
nastoupil do postulátu v Opavě
a následně do ročního noviciátu
v polském Hnězdně. Zde si vysloužil přezdívku „Morava“, neboť celý
noviciát naučil zpívat píseň: „Ta jižní
Morava...“ První sliby složil 18. září
1999 v Jihlavě.

Foto: Člověk a víra

Po noviciátě v roce 2000 nastoupil
do kláštera v Brně, kde si dodělával

maturitu, která by mu otevřela cestu ke kněžství. Odmaturoval v roce
2002 a téhož roku začal studovat
v minoritském semináři v polské
Lodži.
Věčné sliby v řádu minoritů složil
15. prosince 2006 v Brně. Jáhenské
svěcení přijal z rukou minoritského biskupa z Uzbekistánu Jiřího
Maculewicze 3. května 2007 v Lodži. Po úspěšném dokončení studia a obhajobě diplomové práce
z teologie byl vysvěcen za kněze
Mons. Františkem Václavem Lobkowiczem dne 12. dubna 2008
v Opavě.
Prvním a zároveň posledním místem kněžského působení byl klášter minoritů v Brně, kde působil
nejprve jako kaplan a od října 2009

jako farář u sv. Janů v Brně a administrátor farnosti v Modřicích.
Jeho působnost však přesahovala
hranice uvedených farností. Velice
rád se zapojoval do mnohých akcí
vedených naším řádem, kdy zejména několikrát za sebou organizoval Františkánské setkání mládeže
na Cvilíně, velice ochotně sloužil
zpovědí a duchovním vedením.
V naší paměti nám zůstane jako člověk, který měl rád lidi a který svým
specifickým humorem dokázal
všechny rozveselit.
Zemřel 5. února 2016 v Brně v důsledku tragické nehody.
spolubratři minorité

Foto: Aleks49 / Shutterstock.com

JEŽÍŠ ŘEKL:
JÁ JSEM VZKŘÍŠENÍ A ŽIVOT!

KDO VĚŘÍ VE MNE, I KDYBY UMŘEL,
BUDE ŽÍT!
Požehnané Velikonoce
v blízkosti Krista zmrtvýchvstalého
všem čtenářům přeje
redakce a Národní centrum M. I.

