
Důvěřující duše jsou dobyvatelkami mých milostí.
Slova Pána Ježíše z deníčku s. Benigny Consolaty Ferrerové
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PODMÍNKY ČLENSTVÍ V M. I.
1. Zcela se odevzdat Panně Marii Neposkvrněné jako nástroj do Jejích rukou.  2. Nosit Zázračnou medailku.
3. Zapsat se do knihy Rytířstva Neposkvrněné v sídle kanonicky ustanoveném. (Zápis se dělá prostřednictvím přihlášky 

vlastnoručně podepsané. Zasílejte na: Národní  centrum M. I., Minoritská 1, 602 00 Brno, e-mail: info.mi@minorite.cz.)

VÁŽENÍ ČTENÁŘI, 
MILÍ RYTÍŘI NEPOSKVRNĚNÉ,

probíhá Svatý rok milosrdenství a biskupové Čech 
a Moravy vyhlásili na 28. května Národní pouť 
do Krakova-Lagiewnik, na místo, které je zvlášt-
ním způsobem spojeno s Božím milosrdenstvím, 
odkud  se úcta k němu šíří na celý svět. To je také 
důvod, proč toto číslo Immaculaty věnujeme 
tématu vzniku kultu Božího milosrdenství. 

Je zajímavé sledovat, jak Bůh sám znova ukázal 
biblickou pravdu, že je milujícím Otcem čekajícím 
na marnotratné syny a dcery, kterým chce vrátit 
jejich důstojnost Božích dětí. Dnes je kult Božího 
milosrdenství spojován především se sv. sest-
rou Faustynou, ale Bůh o něm hovořil i s dalšími 
omilostněnými osobami, o čemž se také budete 
moci dočíst. 

Vše ukazuje na skutečnost, jako by se Bůh nemohl 
dočkat, až pravda o jeho milující lásce k lidem 
opět mocně zazáří. Cesta k ustanovení svátku 
a pobožnosti k Božímu milosrdenství však nebyla 
jednoduchá, bylo třeba překonat mnoho lidských 
překážek, než se tak nakonec stalo. 

I české prostředí má své místo, v jehož centru je 
úcta k Božímu milosrdenství. Jsou to Slavkovice 
na Vysočině duchovně spravované otci pallotiny, 
kteří připravili podmínky pro setkání s milosrdným 
Otcem.

Milí čtenáři, přeji Vám, ať Vás četba toho čísla po-
vzbudí ke kroku důvěry vůči milujícímu Otci, který 
stále čeká na své děti.

Za redakci

br. Bohdan Heczko OFMConv
provinční asistent pro M. I.Anna Maria Cànopi

K tobě, Maria, Matko milosrdenství, 
vzhlížíme plni důvěry. Přehoď přes nás 

lem svého pláště a přijmi nás vlídně 
pod svou ochranu. Veliké věci ti učinil 
ten, který je mocný! Dej, abychom ti 

byli podobni v pokoře, a tak mohli jásat 
svatou radostí.

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

Kdo se cítíte osloveni a chtěli byste vstoupit do M. I., vyplňte přihlášku uvedenou na straně 5. 



4

2|2016|č. 144

JEŽÍŠI, DŮVĚŘUJI TI!
Maria, naše učitelka důvěry v Boha

text: br. Bohdan Heczko OFMConv

Tuto větu z  obrazu Ježíše milo-
srdného nám vkládá do  úst sám 
Spasitel a  přeje si, aby se důvěra 
v  něho stala naším životním sty-
lem, abychom do jeho rukou vklá-
dali celého sebe, své životní plány, 
své životní vize, svůj úspěch i své 
krachy, své štěstí i smutek... Ježíš 
si přeje, abychom všechno dělali 
s  ním, abychom se na  něho obra-
celi ve všech každodenních záleži-
tostech.

Vzorem důvěry je Panna Maria, 
která nám konkrétně ukazuje, jak 
důvěřovat Bohu každý den, za  ja-
kýchkoliv okolností. Podívejme se 
na některé události z jejího života.

Nejprve se zastavme u Zvěstování. 
Anděl Páně jí oznamuje Boží plány 
s jejím životem. Má se stát Matkou 
Božího Syna, a  to mimořádným 
způsobem – počne a porodí Syna, 
přestože muže nepoznává (srov. Lk 
1,26-38). Je jasné, že takový Boží 
záměr jí nejen zcela naruší její lid-
ské představy o životě, ale že na ni 
navíc vrhne stín podezření a nepo-
chopení a přivede ji do obrovských 
problémů. Ona však má v  srdci 
důvěru v Boha, který ve své moud-
rosti zvolil právě tuto cestu. Odpo-
vídá slovy, která se stanou vzorem 
všem křesťanům: „Jsem služebnice 
Páně, ať se mi stane podle tvého 
slova.“ A jak ukázal další vývoj, Bůh 
měl celou situaci ve  svých rukou. 
Všechno to těžké muselo být, aby 
to v  budoucnu zazářilo jako zna-
mení Božích záměrů. Lidsky nepo-
chopitelné Panenské početí se tak 
stalo znamením Ježíšova božství.

Druhá situace je v  Káně Galilej-
ské. Maria si všímá, že hostitelům 
dochází víno, což může způsobit 
společenské faux-pas, a  obrací se 
na  Ježíše, aby zasáhl. Nic neradí, 

nemá hotové řešení, jen s důvěrou 
říká Ježíši o problému, a když Ježíš 
zdánlivě nereaguje, Maria pouze 
povzbuzuje služebníky: „Cokoli 
Vám řekne, udělejte“ (Jan 2,5). Vidí-
me ji zde jako ženu obrovské víry 
a  důvěry v  jejího Syna. Její postoj 
důvěry spustil řadu kroků, které 
nakonec vedly k  tomu, že Ježíš 
učinil první znamení a  jeho učed-
níci v něho uvěřili (Jan 2,11). Všim-
něme si, že Ježíšovi učedníci ještě 
ani netušili, že mohou takovým 
způsobem Ježíši věřit, ukázala jim 
to Maria, která takovou víru v srdci 
již měla.

Nejmarkantněji se Mariina důvě-
ra v  Boha projevila pod křížem. 
Zatímco všichni učedníci víru 
v  Ježíše-Mesiáše ztratili, Maria si 
ji uchovala. Mohli bychom říci, že 
nejtěžším dnem zkoušky víry byl 
den po ukřižování – sobota. V pá-
tek, přese všechno Ježíšovo utrpe-
ní by se dal ještě očekávat nějaký 
zázrak, nějaké sestoupení z  kříže, 
ale v sobotu už bylo po všem. Za-
tímco učedníci smutně věšeli hlavy 
a  přemýšleli, co s  nimi teď bude, 
Maria doufala, a  proto tradice vě-
novala sobotní den Marii – její dů-
věra v Boha vydržela až do neděl-
ního rána, kdy Bůh učinil největší 
znamení: Ježíš vstal z mrtvých.

Pozdější přítomnost Marie ve  ve-
čeřadle uprostřed učedníků 

očekávajících seslání Ducha Svaté-
ho nás již nemůže překvapit. Apo-
štolové ji nemohli postrádat. Učili 
se od  ní, jak ve  stále nových okol-
nostech setrvávat ve víře, s důvěrou 
očekávat Boží zaslíbení a  věrně pl-
nit Boží vůli.

Ve všech zmíněných situacích Ma-
ria jako by vyslovovala a  druhým 
pomáhala vyslovovat větu: „Ježíši, 
důvěřuji Ti!“ Okolnosti pro ni ne-
byly vždy jednoduché, ale spoleh-
nutí se na Boha bylo pevné. V této 
atmosféře víry Bůh ukázal svou 
moudrost, lásku a moc.

Milí rytíři, Bůh má svůj záměr 
i  s  každým z  nás. Také my máme 
ve svém životě splnit misi v  rámci 
velkého Božího plánu spásy. Jak 
se k  tomu stavíme? Vyslovujeme 
svým postojem větu: „Ježíši, důvě-
řuji ti“? Anebo je to spíše: „bojím 
se o sebe..., nechci..., nedůvěřuji...“? 
Jak to změnit? Jedině důvěra může 
změnit postoj odmítání, jedině dů-
věra nám umožní vrátit se k Bohu, 
když jsme se mu vzdálili, a  jedině 
důvěra nám pomůže spoléhat se 
na Boha v jakýchkoliv životních si-
tuacích.

Ať se tedy věta „Ježíši, důvěřuji 
Ti!“ stane naším životním stylem. 
Ježíš není mrtvý! On žije a  je nám 
vždy důvěrně blízko. Pozvěme ho 
do svého života, a to nejen do oje-
dinělých velkých okamžiků, ale 
především do  těch obyčejných 
každodenních, z nichž se náš život 
skládá především. Vše, co Ježíši 
odevzdáme, on naplní svým milo-
srdenstvím, láskou a radostí a ote-
vře nám horizont věčnosti.

Ježíši, důvěřuji Ti! Maria, učitelko 
důvěry, oroduj za nás!  
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Maria ve všech 
situacích jako by 
vyslovovala 
a druhým pomáhala 
vyslovovat větu: 
„Ježíši, důvěřuji Ti!“
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LETEM M. I. SVĚTEM
čili rytíři v akci

text: Jitka Navrátilová | koordinátorka M. I.

POUŤ VE SLAVKOVICÍCH (3. 4. 2016, obr. 1, 2)
Svatý rok milosrdenství je mimořádným časem milosti, který by měl 
každý z nás využít, aby prohloubil svou důvěru v Boží lásku a odpuš-
tění a odpověděl na ni vlastními milosrdnými skutky. Jednou z vý-
znamných charakteristik tohoto roku je i putování ke Svatým branám 
a  místům zvláštním způsobem spojeným s  Božím milosrdenstvím. 
Proto jsme se v neděli Božího milosrdenství vydali k bratřím palloti-
nům do Slavkovic, kteří zde vybudovali české centrum Božího milo-
srdenstvím. Byli jsme potěšeni, že s mnohými z vás jsme se zde mohli 
setkat a povzbudit se ve společném poslání.    

KOLBEOVSKÉ DNY V HARMĘŽÍCH (15.–16. 4. 2016, obr. 3, 4)  
Jsme moc rádi, že máme možnost jezdit k bratřím minoritům do Polska, 
abychom mohli načerpat z duchovního dědictví františkánské spirituality 
prohlubující náš vztah k Bohu skrze Neposkvrněnou. 15. ročník Kolbeov-
ských dní představil postavu sv. Maxmiliána M. Kolbeho jako mučedníka 
lásky a svědka Božího milosrdenství. Otec Piotr Cuber OFMConv a ses-
try misionářky Neposkvrněné otce Kolbeho organizující tyto dny zajistili 
vynikající přednášející, kteří svou odbornou erudicí a lidským přístupem 
pomohli odkrýt nové hloubky a odstíny Božího milosrdenství a ukázali, 
jak Boží milosrdenství  přijímat a milosrdnými skutky předávat dál. 

RYTÍŘSTVO NEPOSKVRNĚNÉ PANNY MARIE (M. I.)
Níže otiskujeme přihlášku do Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie, 
o kterou nás řada z vás žádala. Vyplněnou přihlášku nám můžete po-
slat na adresu redakce. Toto mariánské apoštolské hnutí, které založil 
v roce 1917 sv. Maxmilián M. Kolbe, usiluje o obrácení hříšníků a těch, 
kdo ještě nepoznali Krista, zvláště o obrácení nepřátel církve, o jed-
notu křesťanů a o posvěcení všech pod ochranou a prostřednictvím 
Neposkvrněné. Jí svěřujeme naše úsilí o důvěrný vztah s Kristem, kte-
rý má být pro každého z nás středobodem života. 
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PŘIHLÁŠKA DO RYTÍŘSTVA NEPOSKVRNĚNÉ

Jméno a příjmení: ...................................................................................................................

Adresa: ....................................................................................................................................

PSČ: ...................................    Město: .....................................................................................

Datum narození: ....................................................................................................................

Datum 1. sv. přijímání (stačí rok): ........................................................................................

E-mail:  ..................................................... Tel. (mobil):  .....................................................

Vlastnoruční podpis * : ................................................................................................................

Odebírám časopis Immaculata:  Ano – Ne
**(Nehodící se škrtněte)      

Chci odebírat:  Ano – Ne
**

* Svým podpisem uděluji v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. souhlas ke zpracování zde uvedených mých osobních údajů Řádu minoritů v ČR jako správci za účelem zařa-
zení do Knihy Rytířstva Neposkvrněné, udržování korespondence a dalšího spravování dat na dobu neurčitou. Tyto osobní údaje nebudou zpřístupněné žádné třetí straně.
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DVA SLOUPY
Jak Boží milosrdenství si prorazilo cestu k lidem.
text: PhDr. Radomír Malý

Sv. sestra Faustyna Kowalska, vizionářka Božího milosrdenství, měla 8. května r. 1938, pár měsíců před svou 
smrtí, vidění, jež zaznamenala ve svém Deníčku: „Dnes jsem viděla dva sloupy upevněné v zemi, velmi ve-
liké, jeden jsem upevnila já a druhý jistá osoba, S. M., s nesmírným úsilím, vyčerpaností a námahou; a když 
jsem ten sloup postavila, sama sobě jsem se divila, kde jsem vzala tolik síly. A  poznala jsem, že jsem to 
nevykonala vlastní silou, ale mocí shůry. (...) Uviděla jsem ten obraz zavěšený na těch dvou sloupech, velmi 
vysoko. V jednom okamžiku na těch dvou sloupech stála veliká svatyně (...) Okolo i ve svatyni bylo veliké 
množství lidí a na všechny stékaly prameny vycházející z nejslitovnějšího Ježíšova Srdce“ (Deníček 1689). 

HELENA A JEJÍ 
POVOLÁNÍ
25. srpna r. 1905 se manželům Ko-
walským, drobným rolníkům v  Glo-
gowci u Lodže, narodila holčička, jíž 
dali jméno Helena. Té se od sedmi let 
začal zjevovat Ježíš a  naléhal na  ni, 
aby se mu zcela vydala jako řeholnice 

v klášteře. Když o  tom po ukončení 
základní školy mluvila s  rodiči, ti se 
postavili kategoricky proti. 

Odešla do blízkého velkoměsta Lo-
dže, kde pracovala jako služebná. 
Zdálo se, že na své řeholní povolání 
zapomene. Pán však nezapomněl. 

Když se r. 1924 účastnila taneční 
zábavy v  lodžském parku Wenecja, 
zjevil se jí s výtkou, že je mu nevěrná. 

Rozhodla se tedy k  radikálnímu 
kroku. Proti vůli rodičů odjela 
do Varšavy a klepala na brány růz-
ných ženských klášterů s  prosbou 
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Oltář v Bazilice Božího milosrdenství v Krakově-Lagiewnikach
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o  přijetí. Úspěch se dostavil až 
1. srpna r. 1925 u kongregace sester 
Matky Božího milosrdenství ve Var-
šavě, které se věnovaly sociální 
práci s  dívkami z  ulice. 30.  dubna 
r. 1926 dostala Helena Kowalska 
řeholní hábit a přijala jméno Maria 
Faustyna. 

ZJEVENÍ BOŽÍHO 
MILOSRDENSTVÍ 
A OBRAZ
22. února r. 1931 v Plocku, kde pra-
covala v  klášterní pekárně, se jí při 
modlitbě zjevil Ježíš Kristus jako 
nekonečné Milosrdenství se dvěma 
paprsky vycházejícími z  jeho srdce, 
jedním červeným a  druhým bílým, 
a  řekl: „Toužím, aby Milosrdenství 
se stalo svátkem. Chci, aby tento 
obraz, který namaluješ štětcem, byl 
slavnostně posvěcen první neděli 
po Velikonocích (dnes podle nového 
mešního řádu 2. neděli velikonoční, 
pozn. red.) a aby se tato neděle stala 
svátkem Milosr-
denství…“ (De-
níček 49). Dále 
Kristus řekl: 
„Lidstvo nedo-
sáhne pokoje, 
dokud se neob-
rátí s  důvěrou 
k mému milosr-
denství…“ (De-
níček 300).

Krátce nato 
p ře d s t ave n é 
přeložily Faus-
tynu do  Vilna 
(dnes hlavní 
město Litvy, 
tenkrát sou-
část Polska). 
Tam potka-
la vzácného 
a  ušlechtilého kněze jménem 
Michal Sopoćko, jehož si zvolila 
za  zpovědníka. Jemu se svěřila se 
svými viděními a  on po  počáteč-
ních pochybnostech uvěřil nako-
nec v  jejich pravost. Ve  Vilně též 
nalezla malíře Eugeniusze Kazimi-
rowského, který jako první namalo-
val obraz milosrdného Ježíše podle 

její vize s nápisem „Jezu, ufam To-
bie“ (Ježíši, důvěřuji Ti). 

Poté Faustyna vážně onemoc-
něla, objevila se tuberkulóza. 
P.  Sopoćko jí udělil svátost ne-
mocných. Navzdory své chorobě 
však Faustyna se svolením před-
stavené odjela do  rodného Glo-
gowce, aby navštívila svoji rovněž 
nemocnou matku. Obraz milosrd-
ného Ježíše namalovaný E. Kazi-
mirowským byl mezitím ve  Vilně 
veřejně vystaven. V  následujícím 
zjevení 13.–14. září r. 1935 jí Kris-
tus sdělil modlitbu Korunky k Bo-
žímu milosrdenství s přáním, aby 
se rozšířila v  celé církvi. Zároveň 
Spasitel slíbil, že každý, kdo se ji 
bude pravidelně zbožně modlit, 
obdrží hojnost milostí k  životu 
podle Boží vůle a ke krásné svaté 
smrti. Stěžoval si, že mnoho lidí 
nedůvěřuje jeho nekonečnému 
milosrdenství, domnívá se, že je-

jich hříchy jsou strašlivé, a  proto 
jim není žádné pomoci. Pán skrze 
sv. Faustynu však upozorňuje, že 
neexistuje hřích, byť sebevětší, 
který by nemohl být odpuštěn, 
jenom je zapotřebí věřit v  jeho 
milosrdenství, mít opravdovou 
nadpřirozenou lítost a vůli nadále 
ve hříchu nepokračovat. 

Ježíš jí též nadiktoval modlitbu: 
„Věčný Otče, obětuji Ti Tělo a Krev, 
duši i Božství tvého Syna a našeho 
Pána Ježíše Krista na smír za hříchy 
naše i celého světa.“ Obsahově ta-
táž slova řekl r. 1916 také anděl fa-
timským dětem – rok předtím, než 
se jim zjevila Matka Boží.

Kongregace Faustynu ze zdravot-
ních důvodů přeložila do Krakova, 
kde měla blízko k čerstvému vzdu-
chu Vysokých Tater. Přesto se její 
zdravotní stav nelepšil, nepomoh-
lo ani léčení v  sanatoriu. Její zpo-
vědník P. Sopoćko za ní jezdil, aby 
ji duchovně povzbuzoval. Vzdále-
nost mezi Krakovem a Vilnem však 
byla obrovská, proto si Faustyna 
našla mezi krakovskými jezuity 
svého dalšího zpovědníka. Stal se 
jím P. Józef Andrasz, který také uvě-
řil v pravost jejích zjevení. 

Čas smrti se rychle blížil, tuber-
kulózu se léka-
řům nepodařilo 
zastavit. Pán 
Faustyně ve  vi-
dění sdělil ne-
jen čas úmrtí, 
ale ukázal jí i její 
budoucí kano-
nizaci pape-
žem sv. Janem 
Pavlem II., k  níž 
došlo 30. dubna 
r. 2000 v  Římě, 
a rozšíření kultu 
Božího milosr-
denství v  celé 
katolické církvi. 
Sv. Faustyna Ko-
walská zemřela 
5. října r. 1938.

Svá vidění Pána 
a jeho výzvy popisovala v Deníčku. 
R. 1934 ho však spálila na  údaj-
ný příkaz anděla, který se jí zjevil. 
S  pomocí zpovědníka patera So-
poćka však odhalila tohoto „andě-
la“ jako satana a  začala psát nový 
Deníček, který se stal odrazovým 
můstkem pro její posmrtnou mi-
sionářskou činnost ve  prospěch 
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Sv. Faustyna Kowalska a bl. P. Michal Sopoćko, autor malby: Paweł Biełogorcew.
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Božího milosrdenství, jež se ukáza-
la být ještě účinnější než ta za její-
ho života.

TRNITÁ CESTA 
K UZNÁNÍ 
ZJEVENÍ BOŽÍHO 
MILOSRDENSTVÍ
P.  Sopoćko jednou Faustyně 
řekl: „Jestli tvá vidění pocházejí 
od Boha, připrav se na pronásledo-
vání. Budou tě považovat za  hys-
terku, budeš zneuznaná, ale Bůh 
nebude skoupý na milosti.“

Již za života sestry Faustyny nechy-
běly v  jejím okolí hlasy o  hysterii, 
podvodu apod. Naštěstí generální 
představená kongregace matka 
Michaela Moraczewska stála za ní. 
Největší těžkosti však dopadly 
na sv. Faustynu po její smrti. Věděla 
o tom díky viděním od Pána. 

Obraz Božího milosrdenství nama-
lovaný E. Kazimirowským pověsila 
představená kláštera v  Krakově-
-Lagiewnikách v  kapli na  bočním 
oltáři sv. Josefa. Tam se chodili 
modlit a adorovat mnozí krakovští 
katolíci, mezi nimi od r. 1941 mla-
dý Karol Wojtyla, původně student 
polonistiky na  univerzitě, nyní 
dělník v  chemické továrně Solvay 
a tajný seminarista (němečtí nacis-
té okupující Polsko zavřeli všechny 
polské vysoké i střední školy včet-
ně teologických fakult a seminářů, 
proto biskupové zřizovali pro for-
maci budoucích kněží tajná stu-
dia). „Lagiewniki mne vychovaly,“ 
řekl později jako papež. 

Po válce se kult Božího milosrden-
ství začal spontánně šířit v  celém 
Polsku. Krakovský učitel kreslení 
Adolf Hyla namaloval r. 1944 nový 
obraz milosrdného Ježíše, jehož 
kopie si pořizovalo mnoho farnos-
tí. Kněží organizovali pobožnosti 
k Božímu milosrdenství, byly hláše-
ny i zázraky po modlitbě před Hy-
lovým obrazem a na přímluvu ses-
try Faustyny, a  to nejen v  Polsku, 
ale i v zahraničí, věhlasnou se stala 
zpráva o  mimořádném uzdravení 

sestřenice francouzského kardiná-
la Eugena Tisseranta. 

Jenže ne všichni polští biskupo-
vé byli tím nadšeni. Někteří, např. 
arcibiskup  Vilna Romuald Jalbrzy-
kowski (po obsazení města Sovět-
ským svazem sídlil v  Polsku), se 
obávali, že kult Božího milosrden-
ství obsahuje pověrečné rysy, jako 
by pouhá modlitba Korunky byla 
jednoznačnou zárukou spásy. De-
níček sestry Faustyny byl přeložen 
do  francouzštiny a  italštiny, tamní 
teologové v něm ale nalezli bludy. 
Na  Svaté Oficium do  Říma (před-
chůdce dnešní Kongregace pro 
nauku víry) chodily žádosti o zau-
jetí závazného stanoviska. 

Svaté Oficium vydalo 6. března 
r. 1959 rozhodnutí, v němž zakazuje 
šíření jak úcty k Božímu milosrden-
ství podle vidění sestry Faustyny, tak 
i  samotného Deníčku, který dosud 
v Polsku nebyl oficiálně s církevním 
schválením vydán. Pobožnosti k Bo-
žímu milosrdenství v chrámech byly 
zakázány, biskupové mohli pouze 
dovolit umístit v kostele na bočním 
oltáři Hylův obraz.

Existovali nicméně dva duchovní, 
kteří se nevzdali. Prvním byl P. Mi-
chal Sopoćko, druhým Karol Woj-
tyla, od  r. 1958 krakovský světící 
biskup, od r. 1964 arcibiskup a od r. 
1967 kardinál. Mons. Wojtyla znal 
Deníček sestry Faustyny v jeho au-
tentické podobě a zjistil, že neod-
povídá překladu do  francouzštiny 
a italštiny, který je zkrácený a špat-
ně přeložený. I po Polsku kolovaly 
pouhé fragmenty Deníčku, často 
zkreslené lidovou tvořivostí, jež 
zaváněly bludem a pověrou. Mons. 
Wojtyla  proto nikdy nerezignoval 
na houževnatou snahu změnit roz-
hodnutí Svaté Oficia a  začal oka-
mžitě jednat. 

Protože věděl, že přímá žádost 
o  stažení zákazu kultu Božího mi-
losrdenství je neprůchodná, zvolil 
„cestu oklikou“. Těžko se totiž dala 
zpochybnit svatost života sestry 

Faustyny, mons. Wojtyla se tedy 
rozhodl zažádat o dovolení zahájit 
její beatifikační proces. Jeho osob-
ní přítel a pozdější kardinál mons. 
Andrzej Maria Deskur, úředník pa-
pežské kurie, ho přivedl k tehdejší-
mu sekretáři Svatého Oficia kardi-
nálu Alfredu Ottavianimu. Wojtyla 
přednesl svoji prosbu o  možnost 
začít proces Faustyniny beatifika-
ce. Kardinál Ottaviani odpověděl 
s  maximální vstřícností: „Souhla-
sím, ale jednejte co nejrychleji, 
dokud ještě žijí svědkové.“ Arcibis-
kupa Wojtylu nebylo třeba dlouho 
pobízet. Hned následujícího roku 
1965 oficiálně zahájil v  krakovské 
arcidiecézi proces blahořečení ses-
try Faustyny Kowalské. 

Mons. Wojtyla si dokázal moc dob-
ře spočítat, že beatifikační proces 
se neobejde bez znovuotevření 
otázky jejího Deníčku. Proto, tou 
dobou už kardinál, pověřil jeho 
hodnocením vynikajícího dogma-
tika prof. Ignace Różyckého, jemuž 
předal původní a  nezkreslenou 
verzi. Różycki nebyl zpočátku na-
kloněn zjevením sestry Faustyny. 
Domníval se, že se stala „obětí 
halucinace na  základě hysterie“. 
Po několika letech práce a důklad-
né analýze ale svůj názor změnil 
a vyjádřil se pozitivně nejen o De-
níčku, v  němž nenalezl žádné vě-
roučné závady, ale i  o  heroických 
ctnostech jeho autorky. Stejné 
stanovisko zaujal paralelně i italský 
cenzor Deníčku.

Na  základě těchto posudků mohl 
potom kardinál Wojtyla r. 1977 
napsat prefektovi Kongregace 
pro nauku víry kardinálu Franjovi 
Šeperovi žádost o  stažení zákazu 
Svatého Oficia z r. 1959 šířit a pro-
pagovat Deníček a úctu k Božímu 
milosrdenství podle zjevení sestry 
Faustyny. Kardinál Šeper vyhověl. 
Poté již nic nebránilo, aby kult 
Božího milosrdenství se stal řád-
nou pobožností katolické církve 
a Faustyna byla prohlášena blaho-
slavenou. Volba kardinála Wojtyly 
papežem r. 1978 tuto záležitost 
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ještě víc usnadnila. Sv. Jan Pavel 
II. na  jedné generální audienci r. 
1980 prohlásil: „Šiřte kult Božího 
milosrdenství, dnes už neexistují 
žádné překážky!“ Téhož roku byl 
také vydán Deníček sv. Fausty-
ny s  církevním schválením. O  rok 
později publikuje papež encykliku 
„Dives in misericordia“ (Bohatý 
milosrdenstvím), jejíž dikce se ná-
padně podobá výrokům Krista ze 
zjevení sestry Faustyny. Při aten-
tátu 13. května r. 1981, když sanit-
ka odvážela smrtelně zraněného 
Svatého otce na  římskou kliniku 
Gemelli, on se podle svědectví 
jeho sekretáře P. Johna Maggeeho 

modlil Korunku k  Božímu milosr-
denství.

„POZDRAVUJI TĚ, 
SESTRO FAUSTYNO!“
Těmito slovy zahájil svou promlu-
vu sv. Jan Pavel II. 18. dubna r. 1993 
u příležitosti slavnostní beatifikace 
sestry Faustyny za přítomnosti sta-
tisícového zástupu. Řekl dále mimo 
jiné: „Ó, Faustyno! Jak podivuhod-
ná byla tvoje cesta... Zajisté by ses 
divila, kdybys mohla na zemi vidět, 
čím se stalo toto poselství o Božím 
milosrdenství pro trpící lidi dneš-
ka... Dnes zakoušíš u  samotného 
Zdroje, kým je tvůj Kristus: Dives 

in misericordia, bohatý milosr-
denstvím!... Kde jinde než v Božím 
milosrdenství najde svět záchranu 
a světlo naděje?“

30. dubna r. 2000 zařadil Jan Pa-
vel  II. Faustynu Kowalskou do  se-
znamu svatých a  současně usta-
novil pro celou Církev 2. neděli 
velikonoční jako svátek Božího mi-
losrdenství. Přání Božího Syna 
zaznamenané v  Deníčku tak bylo 
splněno. 

Jan Pavel II. se vyjádřil v soukromém 
rozhovoru, že toto byl nejšťastnější 
den jeho života. Svatý stolec poté 
spolufinancoval stavbu baziliky 
Božího milosrdenství v Krakově-La-
giewnikach. Papež ji osobně přijel 
v srpnu r. 2002 posvětit. 

P. Michal Sopoćko se těchto radost-
ných chvil již nedožil. Zemřel r. 1975, 
r. 2008 byl papežem Benediktem 
XVI. prohlášen za  blahoslaveného. 
Kdykoliv ale mluvíme o  sv.  Fausty-
ně, nemůžeme opomenout jeho, 
neboť právě on, její zpovědník, jako 
první pochopil a přijal, že k této pro-
sté řeholnici mluví sám Ježíš. 

V úvodu článku píšeme o dvou slou-
pech, které viděla sv. Faustyna jako 
pilíře Božího milosrdenství. Může-
me konstatovat, že prvním z těchto 
sloupů je ona a druhým bl. Michal 
Sopoćko. Oba poctivě spolupraco-
vali s Bohem a tak splnili jeho záměr. 
Poslání, které jim bylo svěřeno, sice 
přerůstalo lidské možnosti a schop-
nosti, ale jejich důvěra v milosrdné-
ho Pána, který si je vybral, byla větší 
než obavy z vlastní slabosti. A tak 
díky nim mohla lidem s novou silou 
a mocí zazářit pravda o Boží lásce. 
Obraz milosrdného Boha se právě 
v nich nádherně rozjasnil a vyzývá 
všechny, aby svůj život s důvěrou 
vložili do Božích rukou.  

Použitá literatura: 
Czaczkowska, Ewa K.: Siostra Faustyna, Kraków: 
Znak 2012;
Czaczkowska, Ewa K.: Papież, który uwierzył, Kraków: 
Znak 2016.

Sv. Jan Pavel II. během návštěvy v Krakově-Lagiewnikach 17. srpen 2002.
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JSEM LÁSKA
Řeholnice, ke kterým Bůh promlouval o svém milosrdenství. 
text: Ewa K. Czaczkowska | Gość Niedzielny 40/2014 | překlad PhDr. Radomír Malý

Než se milosrdný Ježíš ukázal 
s.  Faustyně Kowalské, dostaly zje-
vení o  Božím milosrdenství i  špa-
nělská řeholnice Jozefa Menén-
dezová, Italka s. Benigna Konsolata 
Ferrarová a další. Žádné z  nich se 
nepodařilo seznámit s tímto posel-
stvím celou církev a potažmo celý 
svět. Posloupnost těchto událostí 
není ale v žádném případě náhod-
ná. Začněme od konce.

SV. FAUSTYNA (1905–1938)
První zjevení o  Božím milosrden-
ství dostala s.  Faustyna 22. února 
r. 1931 v Płocku. Ten den večer se 
jí ukázal Ježíš a  přál si namalovat 
svoji podobiznu s  nápisem „Ježíši, 
důvěřuji Ti“. Něco později, rovněž 
v  Płocku, si přál, aby v  Církvi byl 
slaven svátek Božího milosrdenství 
první neděli po Velikonocích. Kult 
Ježíšova obrazu a  svátek Božího 
milosrdenství se staly základními 
pilíři nové pobožnosti, která při-
pomíná zapomenutou vlastnost 
Boha – milosrdenství.

K přijetí prvních zjevení o Božím mi-
losrdenství r. 1931 byla s.  Faustyna 
Kowalska samotným Ježíšem při-
pravována nejméně 6 let, čili od oka-
mžiku vstupu do shromáždění sester 
Matky Božího milosrdenství. V novi-
ciátu prošla mj. mystikům známou 
temnou nocí smyslů a  ducha, která 
u  s.  Faustyny probíhala sice krátko, 
ale nezvykle intenzivně. Přípravou 
k tomu bylo bez pochyby to, co Hele-
na-Faustyna prožila v Lodži v červnu 
r. 1924 a co bylo pro ni bezprostřední 
výzvou ke vstupu do řádu. V průbě-
hu tancovačky v  parku Venecja se 
Heleně Kowalské, která tančila s ně-
jakým mladíkem, ukázal Ježíš a s vý-
čitkou v hlase se jí zeptal: „Jak dlouho 
mě budeš ještě klamat?“

Rok před tímto setkáním Hele-
ny-Faustyny s  Ježíšem zemřela 

29. června r. 1923 ve francouzském 
Poitiers stigmatizovaná mystička 
s. Jozefa Menéndezová.

S. JOZEFA 
MENÉNDEZOVÁ (1890–1923)
Tato španělská řeholnice se narodila 
r. 1890, čili 5 let před Helenou-Faus-
tynou. Do  řádu vstupovala dva-
krát – poprvé do  kongregace Nej-
světější Panny Marie Vykupitelky, 
ale před ukončením postulátu z ní 
na přání rodiny vystoupila. R. 1920 
poslušná hlasu duchovního povo-
lání vstoupila do kongregace sester 
Nejsvětějšího Srdce (Sacre Coeur) 
a bydlela v klášteře ve Francii.

Sestra  Jozefa měla první zjevení 
Ježíše už v  11 letech svého živo-
ta. Byla velkou ctitelkou Ježíšova 
Srdce, které viděla, jak hoří láskou 
k  lidem. 22. listopadu 1922, ně-
kolik měsíců po  složení věčných 
slibů, jí Ježíš sdělil poselství Lásky: 
„Jsem samá láska. Mé Srdce je pro-
pastí lásky! Láska stvořila člověka 
a  všechno, co je na  světě, aby to 
bylo dáno Bohu pod jeho moc“ 
– zapsala řeholnice na přání před-
stavené Ježíšova slova, jenž řekl, že 
milosrdná láska Boží se podceňuje, 

zapomíná se na ni, a dokonce se jí 
pohrdá.

V  červnu r. 1923 Ježíš nadiktoval 
s. Menéndezové Apel lásky ke svě-
tu, v němž opakoval: „Jsem láskou.“ 
A  volal nejen po  lásce lidí jakožto 
odpovědi na  velkou lásku Boha: 
„Toužím, aby [lidé, pozn. red.] věřili 
v  mé milosrdenství, aby všechno 
očekávali od  mé dobroty, aby ni-
kdy nepochybovali o mém odpuš-
tění. Jsem Bohem, ale Bohem lásky. 
Jsem Otec, ale Otec, který miluje 
s něhou a ne s tvrdostí. Mé srdce je 
nekonečně svaté, ale i  nekonečně 
mírné. Zná lidskou bídu a  slabost 
a  sklání se k  ubohým hříšníkům 
s nekonečným milosrdenstvím. Mi-
luji duše, které, když spáchají první 
hřích, ke mně s pokorou přicházejí 

a  prosí o  odpuštění... Miluji je ješ-
tě, když oplakaly svůj druhý hřích 
a jestli se to opakuje ne na miliardy, 
ale na miliónkrát miliardy, miluji je, 
vždycky jim odpouštím a smývám 
v té samé své krvi jak poslední, tak 
i první pád.“

Apel lásky ke světu, sepsaný s. Me-
néndezovou, není ani dnes široko 
známý v  Církvi. V  Polsku obsah 
zjevení španělské řeholnici před 
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Sv. Faustyna Kowalska

S. Jozefa Menéndezová
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několika lety publikovalo vydava-
telství WAM. Sestra Menéndezová 
zemřela podobně jako s. Faustyna 
ve 33. roce svého života.

S. BENIGNA 
KONSOLATA 
FERREROVÁ (1885–1916)
Podobně mladá – ve 31. roce života 
– zemřela s. Benigna Konsolata Fe-
rrerová, italská vizitka žijící v  kláš-
teře nad jezerem Como. Ale  tím, 
co ji nejvíce spojuje se sv. Fausty-
nou a  s.  Jozefou, je obsah zjevení 
Ježíše, která se týkají lásky jako 
největší vlastnosti Boha. Sestra Be-
nigna, která vstoupila do  kláštera 
r.  1907, byla nazývána podobně 
jako sv. Faustyna sekretářkou Boží-
ho milosrdenství a tak jako polská 
mystička i ona si zapisovala zjevení 
do „Deníčku“. Psala v něm o věčné 
lásce Boží, která stvořila člověka, 
a  lásce milosrdné, která nás spa-
sila. Ježíš řekl s.  Benigni, že nej-
cennějšími vlastnostmi Boha jsou 
dobrota a  milosrdenství. „Jsem 
Bohem veškerého milosrdenství. 
Po  ničem netoužím tolik, jako být 
vždycky milosrdným! Použít spra-
vedlnosti je pro mne totéž, jako jít 
proti proudu, musím si činit násilí. 
Dveře mého milosrdenství jsou 
otevřené, i  malé dítě jimi může 
pohnout, i  stařec, který už ztratil 
sílu.” Bůh, jenž celý je láskou, od-
pouští hříšníkům, kteří se k  němu 
obracejí s lítostí a kajícností, a nej-
víc milostí uděluje těm, kteří mu 

nejvíce důvěřují. „Důvěřující duše 
jsou dobyvatelkami mých milostí,” 
řekl Ježíš.

Je zajímavé, že obsah zjevení s. Be-
nigni, alespoň v  obrysu, poznala  
s. Faustyna, když se ve 20. a 30. le-
tech v Polsku ukázaly knihy o živo-
tě této italské vizitky. Jednu vydali 
krakovští jezuité v sérii asketických 
děl, která vedl zpovědník a  druhý 
duchovní vůdce s.  Faustyny o. Jó-
zef Andrasz.

ZNAMENÍ 
POSLEDNÍCH ČASŮ
Poselství s.  Józefy, s.  Benigny 
i  s.  Faustyny je bezpochyby po-
dobné, i  když je zajisté dělí nejen 
kulturní kontext a  vzdělání. Avšak 
teprve zjevení s.  Faustyny se stala 

známá v  církvi. Bylo to s  největší 
pravděpodobností proto, poně-
vadž dostala od  Ježíše pomocní-
ky – P. Michala Sopoćka, ale též o. 
Józefa Andrasze, a některé z před-
stavených v kongregaci sester Mat-
ky Božího milosrdenství, a  po  le-
tech  – Jana Pavła II. Je možno se 
pozastavit nad tím, proč Bohu to-
lik záleželo na  tom, aby se lidem 
dostalo poselství o  Božím milo-
srdenství, které je sice popsáno 
na  stránkách Písma sv., ale dlou-
há staletí bylo zapomenuto, a aby 
byly dány nové formy kultu Boží-
ho milosrdenství. Pravděpodobně 
bude možné dát několik odpovědí 
a  každá bude správná: milosrden-
ství potřeboval svět poznamena-
ný dvěma světovými válkami a po-
třebuje ho lidstvo i  dnes, možná 
hlavně ve  světě zasaženém silnou 
sekularizací. Neboť milosrdenství 
potřebuje především člověk, kte-
rý – jak napsal Thomas Merton – „se 
setkal tváří v  tvář se zoufalstvím“. 
Jenom on je totiž „skutečně pře-
svědčen, že potřebuje milosrden-
ství“ a hledá ho. Ale hlavní důvod 
podala s. Faustyna v „Deníčku“, kde 
zapsala slova Pána Ježíše: „(...) mluv 
světu o mém milosrdenství, ať po-
zná veškeré lidstvo mé bezedné 
milosrdenství. Je to znamení po-
sledních časů, po  něm přijde den 
spravedlnosti. Dokud je čas, ať se 
utíkají ke  zdroji mého milosrden-
ství, ať čerpají z krve a vody, která 
pro ně vytryskla.“ 

Dveře mého 
milosrdenství jsou 
otevřené, i malé dítě 
jimi může pohnout, 
i stařec, který už 
ztratil sílu.

Slova Pána Ježíše z Deníčku  
s. Benigny Consolaty Ferrerové

S. Benigna Konsolata Ferrerová
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POJĎTE KE MNĚ VŠICHNI
Rozhovor milosrdného Boha s hříšnou duší
Ježíš: Neboj se, hříšná duše, své
ho Spasitele, jako první se k tobě 
přibližuji, protože vím, že sama 
o sobě nejsi schopna se ke mně 
povznést. Dítě, neutíkej své mu 
Otci, začni o samotě rozhovor se 
svým Bohem mi losrdenství, kte
rý ti sám chce říci slova odpuště
ní a za hrnout tě svými milostmi. 
Ó, jak mi je tvá duše drahá. Mám 
tě vepsanou ve  svých dlaních. 
A  vryla ses hlu bokou ranou 
do mého Srdce.

Duše: Pane, slyším Tvůj hlas, který 
mě volá, abych se vrátila ze špatné 
cesty, ale nemám ani odvahu, ani 
sílu.

Ježíš: Já jsem tvá síla, já ti dám 
sílu k boji.

Duše: Pane, vidím Tvou svatost 
a bojím se Tě.

Ježíš: Proč se bojíš Boha milosr
denství, mé dítě? Má svatost mi 
nebrání v tom, abych k tobě byl 
milo srdný. Podívej, duše, pro 
tebe jsem zřídil na  zemi trůn 
milosrdenství, tím trůnem je 
svatostánek a z tohoto trůnu mi
losrdenství toužím sestupovat 

do tvého srdce. Hleď, neobklopil 
jsem se ani družinou, ani stráží, 
jsem ti dostupný v  každé chvíli, 
v každé denní době s tebou chci 
mluvit a toužím udílet ti milosti.

Duše: Pane, bojím se, zda mi od-
pustíš tolik hříchů, má ubohost mě 
naplňuje strachem.

Ježíš: Mé milosrdenství je větší 
než ubohost tvá i  ce lého svě
ta. Kdo změřil mou dobrotu? 
Pro tebe jsem sestoupil z  nebe 
na zem, pro tebe jsem se nechal 
přibít na  kříž, pro tebe jsem si 
nechal kopím otevřít své Nej
světější Srdce a  otevřel jsem ti 
zdroj milosrdenství, přicházej 
a  čerpej milosti z  toho zdroje 
nádobou dů věry. Pokorné srdce 
nikdy neodmítnu, tvá ubohost 
se utopila v  propasti mého mi
losrdenství. Proč bys se mnou 
měla vést spor o svou ubohost? 
Udělej mi tu radost, že mi ode
vzdáš všechnu svou bídu a celou 
ubo host, a já tě naplním poklady 
milostí.

Duše: Zvítězil jsi, ó Pane, svou dob-
rotou nad mým kamenným srd-
cem, hle, s  důvěrou a  pokorou se 

přibližuji k  tribunálu Tvého milosr-
denství, sám mi dej rukou svého zá-
stupce rozhřešení. Ó Pane, cítím, jak 
do mé ubohé duše vstoupila milost 
a pokoj. Cítím, že mě zcela zaplavilo 
Tvé milosrdenství, Pane. Odpustil jsi 
mi více, než jsem se odvážila oče-
kávat nebo si dokázala pomyslet. 
Tvá dob rota překonala všechny mé 
tužby. A nyní Tě zvu do svého srd-
ce, dojatá vděčností za  tolik milos-
tí. Bloudila jsem jako marnotratné 
dítě po  mylných cestách, a  Tys mi 
ne přestával být Otcem. Rozmnožuj 
ve mně své milosrden ství, vždyť vi-
díš, jak jsem slabá.

Ježíš: Dítě, už nemluv o své bídě, 
neboť já jsem na ni už zapomněl. 
Poslyš, mé dítě, co ti chci říci, 
přiviň se na mé rány a čerpej ze 
zdroje života všechno, co si tvé 
srdce přeje. Pij plnými doušky 
ze zdroje života a  pak se ces
tou neunavíš. Hleď na  jas mého 
milosr denství a  neboj se nepřá
tel své spásy. Oslavuj mé mi
losrdenství.1 

1 KOWALSKÁ, M. Faustyna: Deníček, Boží milosrdenství 
v mé duši. Kostelní Vydří: KNA, 2008, č. 1485.
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PAPRSKY MILOSRDENSTVÍ
Než byl namalován první obraz Ježíše milosrdného, musela sestra Faustyna překonat mnoho obtíží a s ví-
rou projít řadou ústrků. Vysvětlení významu obrazu světice obdržela později při modlitbě. Ježíš jí tehdy 
řekl: „Tyto dva paprsky představují krev a vodu – světlý paprsek znázorňuje vodu, která duše ospravedl-
ňuje; červený paprsek představuje krev, která je životem duší... Tyto dva paprsky vytryskly z nitra mého 
milosrdenství tehdy, když mé umírající srdce bylo na kříži otevřeno kopím. Tyto paprsky chrání duše před 
hněvem mého Otce“ (Deníček 299). 

Vyobrazení ukazuje veliké Boží milosrdenství, které bylo v plnosti zjeveno v Kristově velikonočním myste-
riu. Největší plody přináší v církvi skrze svátosti. Obraz má být nádobou k čerpání milostí a také znamením, 
které připomíná nutnost důvěry vůči Bohu a nutnost milosrdenství ve vztahu k bližnímu. 

Zpracováno podle Zięba, Jadwiga: 365 refleksji o Bożym miłosierdziu. Rafael: Kraków, 2016.
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ODEVZDÁNÍ SE  
BOŽÍMU 
MILOSRDENSTVÍ

Bože, milosrdný Otče,  
který zjevuješ svou lásku  
ve svém Synu, Ježíši Kristu,  
a vyléváš ji na nás  
v Utěšiteli Duchu Svatém,  
tobě dnes svěřujeme osud světa  
i každého člověka.

Skloň se k nám hříšným,  
uzdrav naši slabost,  
přemáhej všechno zlo  
a dej všem obyvatelům země  
poznat tvé milosrdenství,  
aby v tobě, trojjediný Bože,  
vždy nacházeli zdroj naděje.

Věčný Otče,  
pro bolestné utrpení  
a zmrtvýchvstání svého Syna  
buď milosrdný k nám  
i k celému světu.  
Amen.

sv. Jan Pavel II.,  
Krakov-Lagiewniki 17. 8. 2002

„Řekni nešťastnému lidstvu, ať se 
přivine k mému milosrdnému Srdci, 
a já je naplním pokojem.  Jsem Láska 
a Milosrdenství samo. Přibližuje-li se 
ke mně duše s důvěrou, naplním ji 
tak velikou milostí, že v sobě samé 
pro ni nemá dost místa, ale vyzařuje 
ji na ostatní duše.“

(Deníček 1074)

Obraz Pána Ježíše milosrdného. 
Autor: Eugeniusz Kazimirowski, Poutní místo Božího 
milosrdenství, Vilnius, Litva.  

Fo
to

: c
om

m
on

s.w
ik

im
ed

ia
.o

rg



14

2|2016|č. 144

V CENTRU JE BOŽÍ 
MILOSRDENSTVÍ

Ve Slavkovicích otcové pallotini vybudovali 
české centrum Božího milosrdenství.

text: P. Wojciech Zubkowicz SAC

Když se otec Pavel Habrovec s ob-
čany Slavkovic rozhodovali ke stav-
bě kostela, asi netušili, k  čemu je 
Pán Bůh použije. Kostel měl být pro 
obec. Teprve během stavby přišla 
myšlenka, že to bude kostel Božího 
milosrdenství. Současně začala tra-
dice poutí k Božímu milosrdenství 
do Slavkovic. Už v roce 2008, když 
byl kostel požehnán, bylo patrné, 
že se ve Slavkovicích tvoří centrum 
úcty k Božímu milosrdenství. 

KDO JE V CENTRU?
Říká se, že se v dnešní době nejvíce 
šíří úcta k  Božímu milosrdenství 
a  k  Panně Marii. Obě jsou výzvou 
k  důvěře Bohu. Prohlubování 
důvěry je cílem úcty k  Božímu 

milosrdenství, Panna Maria je vzor 
důvěry. Asi také není náhoda, že 
zrovna těmito dvěma způsoby 
se snaží Bůh v  dnešní době oslo-
vit člověka. Stačí se přece jenom 
chvíli zamyslet, abychom si uvě-
domili, jak pošramocená je naše 
důvěra a  naše vztahy. Svět nás 
tlačí k  výkonu a  soběstačnosti. 
Jsme vedeni k tomu, abychom ne-
spoléhali na  nikoho kromě sebe.  
Naproti tomu Bůh chce, abychom 
vůči němu byli jako děti plné důvě-
ry. Jak to udělat?

I ten, kdo toho příliš neslyšel o úctě 
k Božímu milosrdenství na základě 
zjevení sv. sestry Faustyny, asi viděl 
obraz milosrdného Ježíše. Tento 

obraz je způsob, který nám Bůh 
nabízí, jak v  sobě rozpálit plamen 
důvěry. Tento obraz je však také 
ikona. Na obraz se díváme a  ikonu 
čteme, abychom vstřebali pravdy, 
které nám symbolicky předává. Mi-
losrdný Ježíš přichází k  nám. Trpěl 
a  zemřel pro nás, proto má rány. 
Nechce trestat, proto pravou rukou 
žehná a  levou ukazuje své srdce. 
Toto srdce je otevřené všem. Krev 
a voda, tekoucí na kříži, jsou znázor-
něné jako světlé a červené paprsky. 
Tyto paprsky nás zvou, abychom 
Bohu odevzdali každý svůj hřích 
a přijali život a pokoj. Teprve v dolní 
části obrazu jsou slova „Ježíši, důvě-
řuji Ti!“. Toto má být naše odpověď 
Bohu na to, co pro nás udělal.   

Existuje ikona Matky Boží Živo-
ta. Panna Maria má ruce zdvižené 
k důvěryplné modlitbě a uprostřed, 
na jejím srdci, je v kruhu ukázán Pán 
Ježíš. Tato ikona Panny Marie (a také 
její život) vyjadřuje krásnou a důle-
žitou pravdu, že v  centru má být 
Bůh. K tomu také vede obraz a úcta 
k Božímu milosrdenství. 
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Problém je, že v centru našeho du-
chovního života často není Pán Je-
žíš, ale naše problémy a naše hříchy 
(což v podstatě znamená, že jsme 
v  centru pořád my). Z  evangelia 
přitom víme, že je potřeba nejdříve 
přijmout a postavit do středu živo-
ta Spasitele, teprve potom začíná 
proměna života. 

V CENTRU JE BOŽÍ MI-
LOSRDENSTVÍ
Když jsme my, pallotini, v roce 2009 
přišli ze Staré Boleslavi na  Vysoči-
nu, byli jsme překvapeni, kolik lidí 
jezdí do  Slavkovic. Od  března 2009 
jsme zavedli pravidelné zpovídání 
a máme zkušenost, že lidé sem jezdí 
z  celé republiky a  jezdí jich hodně. 
Podobnou zkušenost máme i z pou-
tí (v  roce 2015 jsme jenom v  den 
Svátku Božího milosrdenství rozdali 
kolem 2 000 svatých přijímání, v roce 
2016 na  Svátku se zúčastnilo odha-
dem víc než 3 000 osob). 

Od  začátku jsme se snažili číst Boží 
vůli a  hledat cesty pro další vývoj 
Slavkovic. Co můžeme ve  Slavkovi-
cích nabídnout dnešnímu člověku? 
Jakou „atraktivní duchovní nabídku“ 
vypracovat? Jaké revo-
luční, zázračné pastorační 
projekty? Bylo nám jasné, 
že pouze lidské nabídky 
nikdy nebudou schopny 
dát to, co nabízí sám Bůh. 
Proto se také všechny naše 
projekty ve  Slavkovicích 
soustředily na  vytvoření 
centra setkání s Božím mi-
losrdenstvím. Nemůžeme 
nabídnout víc než toto 
místo omilostněného pro-
storu setkání. Snažíme se 
proto nic nepokazit, co nejvíce zpří-
stupnit toto místo a nechat působit 
Boží milosrdenství.

DUCHOVNÍ PLODY 
SLAVKOVIC  
Výsledkem snahy přivést lidi do Slav-
kovic k  setkání s  Bohem byla pěší 
pouť, která poprvé vyrazila v  roce 
2009. V současné době se tato pouť 
už koná každoročně, poutníků 

každý rok přibývá a jdou do Slavko-
vic ve třech proudech: z Fulneku, Pra-
hy a Hodonína (více informací může-
te najít na www.pout.cz).

V  roce 2009 vznikla také „Kniha mi-
losrdenství“, kruh vzájemné mod-
litby za  Boží milosrdenství, do  které 
je v současné době zapsáno už přes 
1 900 osob (www.knihamilosrden-
stvi.cz). Začali jsme také vést obno-
vy a  setkání o  Božím milosrdenství 
ve  farnostech. Slavkovice se v  roce 
2011 a  2014 staly místem konání 
národního kongresu o Božím milosr-
denství, který byl pokaždé ukončen 
slavnostní mší svatou spojenou se 
zasvěcením Božímu milosrdenství. 

Nelze se také nezmínit o  Nikodé-
mově noci, projektu, který vznikl 
u  kostela ve  Slavkovicích a  který už 
překročil hranice republiky (www.
nikodemovanoc.cz). Tento projekt 
je součástí určité pastorační cesty 
Slavkovic a souzní s duchem tohoto 
místa. Nikodémova noc navazuje to-
tiž na noční setkání Nikodéma s Ježí-
šem. Pán Ježíš během setkání s Niko-
démem zdůrazňuje, že je potřeba se 
znova narodit. Toto setkání s Ježíšem 

probíhá zároveň v intimní, osobní at-
mosféře. Neodehrává se „na očích“. Je 
to tajemství působení Božího milosr-
denství v srdci člověka. 

PŘEDE DVEŘMI BOŽÍHO 
TAJEMSTVÍ 
Po několika letech působení ve Slav-
kovicích vnímáme, že rostoucí vý-
znam Centra Božího milosrdenství 
na  tomto místě potřebuje vytvořit 

odpovídající zázemí pro setkání 
poutníků s Bohem a jeho milosrden-
stvím a setkávání poutníků mezi se-
bou. Proto se v současné době inten-
zivně zabýváme myšlenkou zázemí 
nad kostelem ve Slavkovicích, jehož 
součástí by bylo pódium pro slou-
žení mší svatých a dům se zázemím 
pro poutníky. Doufáme, že Pán Bůh 
nám pomůže a že budeme schopni 
tuto myšlenku konkretizovat ještě 
ve  Svatém roce milosrdenství. Nyní 
prozradím jen to, že hlavním moti-
vem pódia by měla být brána a dve-
ře milosrdenství. 

Zatím vás všechny prosíme o modlit-
bu na tento úmysl, zvláště na přímlu-
vu Panny Marie, protože ona je také 
svatou bránou, skrze kterou k  nám 
neustále proudí Boží milosrdenství. 

Zveme vás všechny do  Slavkovic. 
V sobotu 11. června 2016 se od 14.00 
hod. bude nad kostelem ve  Slavko-
vicích konat slavnostní mše svatá 
za účasti otců biskupů spojená se za-
svěcením Božímu milosrdenství. Kdo 
z vás by chtěl, můžete přijet do Slav-
kovic samozřejmě také během roku. 
Každou sobotu a  neděli jsme k  dis-

pozici v  kostele od  14.00 
do 17.00 hod. Každou prv-
ní a  třetí sobotu od  10.00 
do 17.00 hod.

V  Deníčku sv. Faustyny 
Pán Ježíš vzkazuje: „Ať 
se žádná duše nebojí 
ke  mně přiblížit, i  kdyby 
její hříchy byly jak šarlat“ 
(Deníček 699). Neexistuje 
totiž hřích, který by Bůh 
nebyl schopen odpus-
tit, existuje jenom hřích, 

který člověk Bohu neodevzdává. 
K  tomu, aby člověk nejen chtěl, 
ale také byl schopen odevzdat 
Bohu svůj hřích, vede právě důvě-
ra Bohu, která nás učí, že v  každé 
chvíli našeho života by v  centru 
mělo být Boží milosrdenství zosob-
něné v Ježíši Kristu. 

Další informace lze najít na stránkách: 
www.slavkovice.cz, www.pallotini.cz
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CARITAS CHRISTI 
URGET NOS

Biskup Josef Martin Nathan a jeho dílo 
milosrdenství

text: P. Jan Larisch, Th.D.

Následující pojednání se bude věnovat mimořádné postavě naší církve 
doby nedávno minulé, člověku, který celý svůj život zasvětil dílu milo-
srdenství. Tím byl olomoucký světící biskup Josef Martin Nathan. Více 
než 40 let nebylo možno v důsledku nepříznivých okolností o něm vů-
bec mluvit a psát. Téměř se zdálo, že památka tohoto muže, který ce-
lým svým životem zpřítomňoval Boží milosrdenství, úplně zanikla, ale 
veliké svědectví o Boží lásce si přece nachází cestu do široké veřejnosti.

DĚTSTVÍ
Narodil se 11. listopadu 1867 v Tlus-
tomostech (v Německu, dnes místní 
část obce Bavorov v Polsku, do roku 
1945 součást olomoucké arcidiecé-
ze) jako třetí a nejmladší syn Josefa 
Nathana a  Antoníny roz. Oderské. 
Oba rodiče pocházeli z  Hlučína. 
Otec byl povoláním učitel a působil 
v Hlučíně, pak v Tlustomostech (kde 
se mu narodil syn Josef) a nakonec 
v  Ludgeřovicích. Zde také začal 
Josef navštěvovat základní školu. 
Po  ukončení školní docházky na-
stoupil v  roce 1879 na gymnázium 
v Hlubčicích, v roce 1884 přestoupil 

na  gymnázium v  Ratiboři, zde 
v roce 1887 složil maturitní zkoušku. 
Po maturitě studoval teologii ve Fre-
iburgu a později ve Vratislavi, kde byl 
23. června 1891 vysvěcen na kněze. 
Primiční mši sv. slavil v Hlučíně. 

S elánem se vrhl do pastorační prá-
ce. V  červenci roku 1892 nastoupil 
do Branic, kde prožil celý svůj kněž-
ský život.

DVA IMPULZY
Jeho vnitřní nasazení pro dílo Bo-
žího milosrdenství předjímají dva 
momenty z  jeho života. Prvním 

byla situace vážné nemoci jeho 
otce Josefa. Mladý student teologie 
neváhal přerušit svá studia a věno-
vat se nemocnému rodiči. Dopro-
vázel ho do  sanatoria do  dnes už 
blíže neidentifikovatelných lázní 
v blízkosti Prahy. Tehdy jeden z pa-
cientů, který sledoval tuto dvojici, 
prohlásil: „Vy mladý muži v  životě 
něco velikého dokážete, protože 
taková synovská láska musí jednou 
sklidit bohatou odměnu.“ 

Druhým a  bezprostředním impul-
sem k uskutečňování jeho životního 
díla – Městečka Milosrdenství – byla 
častá setkání s psychicky nemocný-
mi lidmi na teritoriu jeho farnosti. Ti 
mnohdy žili v nuzných podmínkách 
bez jakékoliv péče. Nathan hledal 
řešení, jak potřebnou péči těmto 
lidem poskytnout, a  požádal o  po-
moc představenou kongregace Ma-
riiných sester v  Ratiboři. Ta poslala 
na podzim roku 1898 do Branic čtyři 
řeholní sestry. Tímto okamžikem za-
čal vznikat Pečovatelský a  léčebný 
ústav pro psychicky nemocné. 

MĚSTEČKO 
MILOSRDENSTVÍ
V  průběhu čtyřiceti let bylo vybu-
dováno na  ploše 12,5  ha 23  paviló-
nů pro umístění nemocných osob. 
Ústav měl kapacitu 2  000 lůžek. 
V  době jeho největšího rozkvětu 
v  něm pracovalo 9  lékařů, 130  ře-
holních sester a  250  osob personá-
lu. Areál nemocnice měl parkovou 
úpravu. Bylo v  něm hřiště s  koloto-
čem, střelnicí a houpačkami, altánky 
pro posezení a  další pro odpočinek 
vhodná zařízení, k dispozici byla ku-
želna i tenisové kurty. Konala se zde 
divadelní představení, na  kterých 
se podíleli svým uměním i  pacienti. 
V  rámci areálu bylo kino, konaly se 
zde koncerty a také taneční zábavy. 
O nedělích a svátcích hrával dechový 
orchestr složený z nemocných. Ústav 
dělal dojem lázeňského sanatoria. 

Jeho centrem – srdcem – byla bazi-
lika Svaté Rodiny. V  tomto svatém 
místě se formoval základní postoj 
všech osob žijících v tomto Městečku 
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Milosrdenství, tj. být rodinou, ve kte-
ré se každý zapojuje podle darů 
a  schopností, které od  Pána Boha 
dostal, a to vše v postoji lásky. Areál 
měl svou kuchyň, prádelnu, dílny, za-
hradu, součástí léčebného komplexu 
bylo hospodářství, které zajišťovalo 
potřebné potraviny. Všichni – tak jak 
to ostatně funguje v rodině – se mu-
seli zapojovat do života tohoto Měs-
tečka Milosrdenství, a to „k vlastnímu 
dobru a prospěchu“ (dnes vnější pro-
jev tohoto způsobu života odborníci 
popisují termínem pracovní terapie). 
Nemocní nebyli chápáni jen jako pa-
cienti, ale jako členové rodiny Měs-
tečka Milosrdenství. 

V  roce 1910 byl v  budovaném 
komplexu ústavu zřízen domov 
a  škola pro mentálně postižené 
děti, které byly vzdělávány ve všem 
potřebném pro jejich samostatný 
život. Nakolik to dovoloval jejich 
zdravotní stav, byli cho-
vanci po  ukončení školní 
docházky zaměstnáváni 
v  okolních statcích. Bě-
hem 25 let existence to-
hoto zařízení jím prošlo 
1 173 chlapců a děvčat. 

Když olomoucký arcibis-
kup Leopold Prečan viděl 
organizační a  pastorační 
schopnosti Josefa Mar-
tina Nathana, pověřil ho 
v  roce 1916 pastorační 
péčí o pruskou a po pod-
pisu mnichovské dohody 
v  roce 1938 také o  su-
detskou část olomoucké 
arcidiecéze. V  roce 1943 
byl jmenován pomocným světícím 
biskupem olomouckým, v  červnu 
téhož roku byl na biskupa vysvěcen.

DÍLO V OHROŽENÍ
V době světové války, když nacisté 
zahájili program likvidace psychic-
ky nemocných osob, se biskupovi 
dařilo chránit své nemocné. Ti totiž 
vzhledem k  svému pracovnímu 
zařazení v  rámci Městečka Milo-
srdenství nemohli být prohlášeni 
za osoby pro říši neužitečné. 

V závěru války, když se Branice sta-
ly součástí frontové linie, zůstalo 
v  ústavu 1 100 psychicky nemoc-
ných pacientů. Situace byla kritic-
ká – ústav byl bombardován a ostře-
lován. Biskup Nathan vyjednal 
několikahodinové příměří a alespoň 
část pacientů odvedl do  bezpečí 
mimo frontovou linii. Po  ukončení 
vojenských operací se biskup vrátil 
a  začal organizovat odstraňování 
válečných škod. 

Celou svou bytostí se zaměřil 
na  obnovu svého charitního díla. 
Přes dílčí úspěchy na  tomto poli 
byla celková situace vzhledem 
k  odsunu původních německých 
a  přísunu nových polských oby-
vatel a vytváření nových polských 
a komunisty ovládaných správních 
struktur na  územích přidělených 
polskému státu značně kompliko-
vaná. V polovině prosince 1946 při-

jel do  Branic úředník politického 
oddělení vojvodství z Katovic a na-
řídil biskupovi vystěhování do Ně-
mecka. Příkaz se nepodařilo zvrátit, 
biskup musel 21. prosince Branice 
opustit. Vzhledem k  jeho hlučín-
ským rodovým kořenům se jeho 
spolupracovníkům podařilo získat 
povolení k  pobytu v  blízké Opavě, 
kam byl bezprostředně dopraven. 
Nemocný, téměř osmdesátiletý bis-
kup zaklepal u  dveří kláštera Kon-
gregace dcer božské lásky. Člověk, 

který celým svým životem rozdával 
milosrdenství, sám v tuto chvíli jako 
žebrák o milosrdenství prosil. Řádo-
vé sestry mu nejen otevřely dveře, 
ale i  celé své srdce. Zdravotní stav 
nemocného a  těžce zkoušeného 
biskupa se však nepodařilo zlepšit 
a 30. ledna 1947 zemřel. Pohřeb se 
konal 4.  února 1947, jeho ostatky 
byly uloženy na  Městském hřbito-
vě v  Opavě. Zde spočívaly 67 let. 
Na  počátku listopadu 2014 došlo 
k  exhumaci jeho ostatků a  k  jejich 
slavnostní translaci do  Branic. Zde 
byly uloženy do  sarkofágu v  srdci 
Městečka Milosrdenství v  bazilice 
Svaté rodiny. 

NATHANŮV ODKAZ
Není jednoduché v  několika řád-
cích obsáhnout dílo milosrdenství 
tohoto velikého člověka. Byl mu-
žem, který bolesti a utrpení zvláště 
těch nejbezbrannějších nejen viděl 

a  empaticky spolupro-
žíval, ale také jim aktivi-
tou lásky odvážně čelil. 
Věren svému životnímu 
heslu „Kristova láska nás 
pobízí“ dokazoval, že je 
možno i  přes složitost 
dobových politických, 
národnostních i  ekono-
mických poměrů vytvá-
řet prostředí, ve  kterém 
jsou hmatatelným způ-
sobem přítomny hodno-
ty evangelia a v jeho pří-
padě zvláště dar Božího 
milosrdenství. 

Z  výše napsaného je 
pak jistě všem čtená-

řům z  logiky věci srozumitelné, 
že ve  Svatém roce milosrdenství 
opolský biskup Konrád Čaja (do je-
hož diecéze Branice od roku 1945 
patří) prohlásil kostel Svaté rodiny 
v  Městečku Milosrdenství v  Brani-
cích Svatou bránou milosrdenství. 
Zve nás tímto, abychom – kromě 
jiného – na vlastní oči poznali, jak 
konkrétně bylo v  době nedávno 
minulé konáno dílo milosrdenství 
jedním z našich olomouckých svě-
tících biskupů. 

Na grafice: Městečko milosrdenství v Branicích založené 
biskupem Nathanem.
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DETSKÁ VIERA PLNÁ DÔVERY
Sv. Maximilián, príklad človeka plne dôverujúceho Bohu vďaka Nepoškvrnenej
text: Dariusz ŻukOlszewski, PhD.

Známy obraz Milosrdného Pána Je-
žiša, ktorý rozšírila do celého kres-
ťanského sveta apoštolka Božieho 
Milosrdenstva sv. sestra Faustína 
Kowalska, obsahuje v  dolnej časti 
nápis: „Ježišu, dôverujem Ti!“  V te-
jto krátkej, strohej vete je ukrytá 
celá múdrosť života zoči-voči 
životným radostiam, ale aj 
trápeniam, utrpeniu, nespra-
vodlivosti, ľudsky nepocho-
piteľných životným ranám.  
Príkladom takejto živej viery 
a úplnej dôvery voči Bohu bol 
sv. Maximilián.  Práve v  tejto 
detskej viere, inšpirovanej 
príkladom Najsvätejšej Pan-
ny,  ktorá bola plná dôvery 
vo Všemohúceho, môžeme 
hľadať korene úspechu jeho 
evangelizačných diel i jeho 
ľudsky nepochopiteľného 
rozhodnutia ponúknuť svoj ži-
vot za neznámeho spoluväzňa na 
mieste, kde bolo úplne pochopi-
teľné bojovať o vlastné prežitie za 
akúkoľvek cenu. 

Práve nedostatok dôvery v  Boha 
Maximilián vnímal ako vážny pro-
blém mnohých svojich súčasníkov. 
V  rukopise článku s  názvom „Ne-
dostatok dôvery“, ktorý sa zacho-
val v Múzeu sv. Maximiliána v Na-
gasaki v  Japonsku, sa dočítame: 
„Ako ťažko je neraz v  živote! Zdá 
sa, že už nie je žiadne východisko.  
A  je nám smutno, ťažko, strašne 
a neraz i zúfalo. A prečo? Vari Pán 
Boh o  všetkom nevie? Vari nie je 
všemohúci? Vari nie sú v  jeho ru-
kách všetky prirodzené zákony, ba 
dokonca všetky ľudské srdcia? Vari 
sa vo vesmíre môže stať čokoľvek, 
čo On nedovolí?  A ak dovolí, vari 
môže dovoliť niečo, čo by nebolo 
pre naše dobro, pre väčšie dobro, 
čo najväčšie dobro? 

A keby sme na chvíľku dostali ne-
konečný rozum a pochopili všetky 

príčiny a  dôsledky, nevybrali by 
sme pre seba nič iné, iba práve 
to, čo Pán Boh dopúšťa, lebo On 
je nekonečne múdry a vie najlep-
šie, čo je pre našu dušu najlepšie, 
čo nám poslúži pre väčšie šťastie 
v nebi. 

Prečo sme teda občas až zúfalí? 
Lebo nevidíme tú spojitosť medzi 
našim šťastím a tými okolnosťami, 
ktoré nás trápia. 

Čo teda máme robiť? Dôverovať 
Bohu. Cez túto dôveru, bez priame-
ho pochopenia vecí, dokonca vzdá-
vame veľkú chválu Bohu, lebo uzná-
vame Jeho múdrosť, dobrotu a silu. 

Dôverujme teda Bohu a  dôveruj-
me mu bezhranične. Dôverujme, 
že ak sa budeme čo i  len snažiť 
plniť Jeho vôľu, nič skutočne zlé 
nás nemôže postretnúť, hoci by 
sme žili aj v  tisícnásobne ťažších 
časoch.  (…)

Vo všetkom však nezabúdajme 
opakovať  slová Pána Ježiša 
v  Getsemanskej záhrade: „Nie 
moja, ale Tvoja vôľa nech sa sta-
ne...“ (Lk 22,42). A  keď Pán Boh 
bude pokladať za správne, ako 
to bolo v Getsemanskej záhrade, 
aby naša prosba nebola úspeš-
ná a  mali sme kalich vypiť do 
dna, nezabúdajme, že Pán Ježiš 

nielen trpel, ale tiež potom sláv-
ne zmŕtvychvstal. A že aj my cez 
utrpenie smerujeme k  zmŕtvy-
chvstaniu. Tak veľmi sa pripútava-
me k tejto úbohej zemi! A aké by 
to bolo, keby nás ani občas žia-
den tŕň nepopichal. Asi by sme si 

potom chceli spraviť nebo 
uprostred tohto pozemské-
ho prachu a blata.“1

Známy konvertita, býva-
lý anglikánsky duchovný 
a  neskorší katolícky biskup 
a  kardinál, bl. John Henry 
Newman ešte počas svojho 
hľadania cesty do katolíckej 
cirkvi o najväčšom ľudskom 
príklade dôvery v  Boha  
v  jednej zo svojich kázní 
povedal: „Mária je naším 
vzorom viery, tak v jej prijatí, 

ako aj v  poznávaní Božej Pravdy. 
Ona (…) nie len s ňou súhlasí, ale 
ju taktiež rozvíja; (…) neuvažuje 
najskôr a  až potom verí, tak ako 
Zachariáš, ale najskôr bezhranične 
dôveruje, aby následne, z  lásky 
a úcty, uvažovala.“2

Prosme teda Nepoškvrnenú, ale 
aj sv. Maximiliána M. Kolbeho  i bl. 
Johna Henryho Newmana, aby nám 
v  tomto milostivom čase  vyprosili 
dar detskej viery plnej dôvery. 

1 KOLBE MaxiMilián M.: rukopis s názvom „Brak ufności“, 
Mugenzai no Sono, 1932-1933, in: Św. Maksymilian 
M. Kolbe, Pisma, część II. Niepokalanów: Wyda-
wnictwo Ojców Franciszkanów, 2008, s. 502.

2 NEWMAN, John henry: Kázeň na Oxfordskej univerzite 
pri príležitosti sviatku Očisťovania Panny Márie, 2. fe-
bruára 1848, v sérii kázní o Presvätej Panne ako modeli 
vývoja kresťanskej doktríny, in: University Sermons, 
No. XV, s. 313.
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PŘIZNAT 
SI VLASTNÍ 
HŘÍŠNOST
Homilie papeže Františka při bohoslužbě v Domu 
sv. Marty, 3. 3. 2016 | Česká sekce RV | Přeložil Milan 
Glaser 

„Jedině otevřeným srdcem lze přijmout Boží milo-
srdenství,“ konstatoval papež František v homilii při 
ranní eucharistii v  kapli Domu sv.  Marty. Uznáním 
hříchu začíná obrácení.

„Dnešní liturgická čtení,“ poznamenal papež 
na úvod svého kázání, „ukazují Pánovu věrnost a se-
lhání Božího lidu.“ V knize proroka Jeremiáše (7,23-
28) čteme o ‚Bohu, který je vždycky věrný, protože 
nemůže zapřít sám sebe‘, zatímco lid jeho Slovu ne-
chce naslouchat. Jeremiáš vypočítává, „co všechno 
Bůh učinil, aby získal srdce svého lidu. Ten však uví-
zl ve svojí nevěrnosti. Tato nevěrnost Božího lidu je 
však také naší nevěrností, zatvrzelostí a uzavřeností 
našeho srdce,“ dodal papež.

„Nenechává vstoupit Pánův hlas, který nás jako las-
kavý otec neustále žádá, abychom se otevřeli jeho 
milosrdenství a jeho lásce. V Žalmu jsme se společ-
ně modlili: ‚Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu, 
nezatvrzujte svá srdce‘ (Ž 95,7-8). Pán vždycky takto 
mluví a  s  otcovskou něhou nás vybízí: ‚Obraťte se 
ke  mně celým svým srdcem, neboť jsem dobroti-
vý a  milosrdný‘ (Joel  2,12-13). Je-li srdce zatvrzelé, 
nerozumí. Boží milosrdenství se chápe jedině, jsi-li 
schopen mu otevřít své srdce, aby mohlo vstoupit.“

„Srdce se zatvrzuje, jak vidíme rovněž v  Lukášově 
evangeliu (11,14-23), kde Ježíš čelí těm, kteří studo-
vali Písma, učitelům Zákona, kteří znali teologii, ale 
byli tak velice uzavření, že obviňovali Ježíše z toho, 
že ‚vyhání zlé duchy s  pomocí vládce zlých duchů‘. 
Naproti tomu zástupy žasly, věřily v Ježíše! Měly srd-
ce otevřená; nedokonalá, ale otevřená. Teologové 
však zaujímali odmítavý postoj! Stále hledali vysvět-
lení, aby nemuseli chápat, a žádali od Ježíše zname-
ní z nebe. Ježíš byl tím, kdo se musel ospravedlňovat 
z toho, co dělal.“

„Takový je příběh věrnosti, která selhala. Jsou to pří-
běhy uzavřených srdcí, která nenechávají vstoupit 
Boží milosrdenství a  zapomněla slovo ‚odpuštění‘. 
Neříkají: ‚Odpusť mi, Pane!‘, poněvadž se nepovažují 
za hříšníky, ale pokládají se za soudce druhých. Je to 

staletý příběh! Selhání věrnosti vysvětluje Ježíš ně-
kolika jasnými slovy, jimiž rozmluvu s pokrytci končí: 
‚Kdo není se mnou, je proti mně.‘ To je jasné! Buď jsi 
otevřeností svého srdce věrný Bohu, který je věrný 
tobě, anebo jsi proti Němu: ‚Kdo není se mnou, je 
proti mně.‘ “

„Je však možná nějaká střední cesta? Nějaké vyjed-
návání?“ ptal se dále papež a hned odpověděl: „Ano, 
je. Východiskem je přiznat, že jsi hříšník! Řekneš-li 
‚jsem hříšník‘, srdce se otevírá, vstupuje Boží milosr-
denství a začínáš být věrný.“

„Prosme Pána o tuto milost věrnosti. Prvním krokem 
na cestě věrnosti je cítit se hříšníkem. Pokud se jím 
necítíš, začal jsi špatně. Prosme o milost, aby se naše 
srdce nezatvrdilo a  bylo otevřené Božímu milosr-
denství, prosme o  milost věrnosti. A  když zjistíme, 
že jsme nevěrní, tak o milost prosit o odpuštění.“ 
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ANDĚLÉ, NAŠI PILNÍ STRÁŽCI
text: Blanka Pilátová 

Ráda bych se podělila o  zkuše-
nost s  pomocí anděla strážného, 
který mi zachránil život.

Neuměla jsem plavat, protože má 
pošetilá teta, postižená horoskopy, 
řekla po  mém narození mamince, 
že se utopím. Maminka se vydě-
sila a  rozhodla, že k  vodě prostě 
nesmím, jen k  potůčkům. A  já se 
začala vody bát.

Na studiích se však dělal TOZ (Tyr-
šův odznak zdatnosti). Když se 
mělo plavat, vždy jsem se nějak 
vymluvila – až to paní profesorce 
začalo být nápadné: „Hele, umíš 
vůbec plavat? Ano? Tak mi to 
po prázdninách předvedeš! A když 
ne, dostaneš 5 z  tělesné výchovy 
a 2 z chování za ty lži... “

Teorii jsem znala dokonale, a  tak 
na  prázdninách u  rodičů v  Hostin-
ném jsem vyrazila na přírodní a prů-
tokové (ledové) koupaliště. Tajně, 

jinak to nešlo. Byl tam kiosek s ob-
čerstvením a klíči ke dvěma kabin-
kám. Chtěla jsem požádat asistenci 
plavčíka, ale prohlížel si dívčí národ 
tak, že jsem si řekla „kdepak“.

A čekala jsem, až všichni odejdou – 
včetně rodin s dětmi, které si vese-
le hrály s několika poleny ve vodě.

A pak teprve jsem začala já. A pro-
tože mi to docela šlo, zkusila jsem 
plavat napříč pod skokanským 
můstkem. Tam najednou jsem se 
cítila unavená a napadlo mě chytit 
se blízkého polena. To se však pro-
točilo a  já byla v  tu chvíli pod ním 
a všemi dalšími poleny, která na po-
vel víru ihned připlula  na mně...

Věděla jsem, že je to můj konec – 
vždyť koupaliště bylo liduprázdné.

A v tu slyším neznámý hlas: „Zavři 
oči, nedýchej, natáhni ruce i nohy 
a nehýbej se!“

V tu chvíli jsem měla hlavu nad hla-
dinou a byla půl metru od břehu…

Šla jsem domů šokována s  vědo-
mím, že to musel být jedině můj 
anděl strážný.

Na to koupaliště jsem už nikdy ne-
šla. Ani na jiné.

Paní profesorka nezapomněla. 
Hned po  prázdninách mě vyzva-
la, ať předvedu plavání: „Ale vždyť 
ty umíš!“ Vzala si mě tedy stranou 
a „nalila čistého vína“. Vypadalo to, 
že mi prostě naplácá...

Varuji všechny horoskopaře! Je to 
nejen hadačství, které je ohavností 
v  očích Božích. Já měla zničenou 
radost z vody, u které jsem pro své 
zaměstnání musela pobývat velmi 
často. 

JAK MĚ BŮH UČIL POKOŘE
text: Dorota PojdaWilczek | Gość Niedzielny 4. 2. 2016 | překlad Mgr. Maria Možná

Ten příběh se stal asi před dvaceti lety. Teprve nedávno jsem se rozhodla jej povědět svým dospělým 
dětem, abych posílila jejich víru.

Jsem lékařka. Jednou v neděli jsem se modlila po svatém přijímání a kromě jiného jsem děkovala za jednu 
z prvních samostatně provedených operací. Pomyslela jsem si: „Děkuji ti, Bože, za to, že jsi mi pomohl vy-
léčit tu pacientku.“  Tehdy jsem - poprvé a zatím naposled v životě – pocítila něco podivného. Jakoby Bůh 
nechtěl moji modlitbu přijmout. Podivila jsem se – co se děje, přece děkuji, co může být zlého v děkovné 
modlitbě? Proto jsem dvakrát opakovala a zároveň analyzovala myšlenku: „Děkuji ti, Bože, že jsi mi pomohl 
vyléčit tu pacientku.“ Měla jsem pocit, že se nade mnou rozepjal skleněný poklop, pod kterým se moje 
modlitby převalují jako dým nechtěné oběti. Zachvátila mě panika. Snažila jsem se si tu nějakým způso-
bem chybnou modlitbu ani nemyslet, abych se jí neudusila… Začala jsem prosit Boha o pomoc: „Bože, 
řekni, co je v mé modlitbě špatného, nauč mě modlit se správně.“ A tehdy mi Bůh seslal vnuknutí a já jsem 
pochopila, jak velmi jsem byla domýšlivá a pyšná. Náhle jsem pochopila základní chybu svého myšlení 
a už jsem věděla, jak ji napravit: „ Bože, děkuji ti, že jsem ti mohla pomoci uzdravit tu pacientku!“ Skleněná 
kopule zmizela a já jsem cítila, jak moje modlitba letí přímo do nebe. Od té doby vím, že Bůh mě slyší. 
Modlím se také za své pacienty, když si myji ruce před zákrokem: „Odevzdávám ti, Bože, své ruce, budu 
se snažit udělat všechno, jak dokážu nejlépe, dej, aby moje rozhodnutí i postupy byly správné. Prosím tě, 
Bože, uzdrav mé pacienty, pokud  to bude tvoje vůle.“ 



21

2|2016|č. 144

TŘETÍ SVAZEK MYSTICKÉHO 
MĚSTA BOŽÍHO
text:  Josef Tuček

Chtěl bych upozornit na  zajíma-
vou knihu, která je neobvyklá 
v mnoha ohledech a neobvyklý je 
i  životní příběh autorky, španěl-
ské mystičky Marie z Agredy.  

Narození a  význam autorky před-
pověděla již španělská mystička 
a  první žena s  titulem učitelka 
církve svatá Terezie z  Avily, když 
v  Agredě pronesla prorocká slova: 
„Agreda, tato Boží zahrada, přinese 
svaté církvi voňavou růži.“ Autorka 
Mystického města Božího Marie 
žila ve  španělské Agredě v  letech 
1602 až 1665. Po tom, co otec i její 
dva bratři odešli do kláštera sv. An-
tonína v Naldě, proměnila s pomo-
cí své matky domov na klášter, kde 
byla roku 1627 zvolena matkou 
představenou. Na příkaz zpovědní-
ka začala neochotně roku 1637 se-
pisovat na základě mystických zje-
vení první verzi Mystického města 
Božího, ve  kterém chronologicky 
popsala životní příběh Marie matky 
Boží. Marie z Agredy dlouho příka-
zu zpovědníka vzdorovala, protože 
se necítila být takového úkolu hod-
na. Tak se stalo, že z popudu jiného, 

hostujícího zpovědníka již hotové 
dílo s radostí spálila. Její stálý zpo-
vědník jí však znovu přikázal dílo 
sepsat, takže byla Marie nucena 
během pěti let (1655–1660) sepsat 
druhou verzi tohoto díla. Marie 
z  Agredy má v  současnosti titul 
ctihodná, přičemž její velký ctitel 
svatý papež Jan Pavel II. inicioval již 
v pořadí třetí pokus o její blahoře-
čení. Marie z Agredy patří k asi 250 
příslušníkům naší církve, jejichž těla 
po smrti nepodléhají rozkladnému 
procesu. 

Mystické město Boží má církevní 
schválení a  o  kvalitě tohoto díla 
svědčí i  fakt, že ho četl svatý Vin-
cenc Pallotti, který byl ve  výběru 
literatury velice vybíravý, protože 
nechtěl marnit cenný čas čtením 
nekvalitní literatury. 

Ve třetím svazku Mystického města 
Božího, Probodení, jsou popsány 
události od  návratu Svaté rodiny 
z  Egypta až do  Kristova nanebe-
vstoupení. Ústředním dějem, popi-
sovaným v tomto svazku, jsou ve-
likonoční události. Jejich popis je 
velice detailní a barvitý, takže není 
divu, že i  v  této knize hledal Mel 
Gibson inspiraci pro natočení fil-
mu Umučení Krista. Podobně jako 
tento film není ani tato kniha lehce 
stravitelná, můžete se však dozvě-
dět, že se Kristus Marii a  Josefovi 
ve dvanácti letech vlastně neztratil, 
můžete si přečíst, o čem si s učenci 
v chrámě, než ho Marie s Josefem 
nalezli, povídali, můžete se dozvě-
dět něco víc o  Janu Křtitelovi, Jo-
sefovi, apoštolech, kajícím lotrovi, 
římském vojáku Longinovi, který 
probodl Kristovi na  kříži bok, mů-
žete si udělat představu o pravých 
motivech chování Jidáše, dozvíte 
se o závěti, kterou Kristus při ukři-
žování ustanovil, obdržíte výklad 

posledních sedmi Kristových slov. 
Především se však dozvíte velice 
mnoho o  Marii matce Boží, která 
se zásadním způsobem podílela 
na díle spásy. Dozvíte se, že to ne-
byla jen žena, která porodila Krista, 
ale že je to lidská bytost s  největ-
ším teologickým vzděláním, a  že 
ve  všem s  Kristem spolupůsobila. 
Hlavní pohnutkou, proč jsem tuto 
knihu začal číst já, bylo silné nutká-
ní lépe pochopit po  desítkách let 
praktikování víry ten úžasný a pro 
člověka jen velice těžce pochopi-
telný skutek božího milosrdenství, 
dnešní době tak cizí, skutek lásky-
plného sebeobětování. Mohu říci, 
že mi svazek Probodení v  tomto 
ohledu hodně pomohl.

Má zkušenost i  zkušenost několi-
ka jiných lidí, kteří měli možnost 
si tento svazek přečíst, ukazuje 
na  to, že po  jeho přečtení se už 
na víru nebudete dívat stejně jako 
předtím. Chtěl bych vás proto po-
zvat k  této inspirativní a  kvalitní 
četbě. 
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Marie z Agredy zapisuje své vize.  
Foto: mariadeagreda.org
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FRANTIŠKÁNSKÉ CHARISMA 
MÁ STÁLE CO ŘÍCT
Rozhovor s generálním představeným bratří minoritů
otázky kladl: Libor Rösner | překlad o. Bogdan Sikora OFMConv

Ve dnech 25.–27. dubna se v kr-
novském klášteře minoritů ko-
nala provinční kapitula bratří 
minoritů. Během ní si generální 
představený o. Marco Tasca našel 
čas na  to, aby odpověděl na  pár 
otázek.

Jak jste se stal minoritou? Čím 
vás tento řád oslovil?

Pocházím z  malé vísky poblíž Pa-
dovy. Když jsem byl dítě, často 
jsme s  rodiči chodili do  padovské 
baziliky sv. Antonína. A  už teh-
dy mě velice zaujalo to, co dělají 
bratři. Vlastně díky tomu jsem se 
do řádu menších bratří dostal.

Měl na tom podíl i sv. Antonín?

Ano. Když jsem chodil do té bazi-
liky, fascinoval mě pohled na  lidi, 
kteří pokládali ruce na  sarko-
fág, v  němž jsou uloženy ostatky 
sv. Antonína. Ptal jsem se, proč to 
dělají. Bylo mi řečeno, že sv. An-
tonín pomáhá lidem, kteří něco 
potřebují nebo jsou tak říkajíc 
na  dně. Opravdu mě uchvátila ta 
důvěra, kterou k  němu lidé cho-
vali. Když jsem byl právě v Padově 
v  noviciátu, často jsem měl mož-
nost hovořit s  lidmi, kteří ke  hro-
bu sv. Antonína chodili, pokládali 
ruku na  sarkofág a  prosili sv. An-
tonína o  přímluvu. Asi nejdůleži-
tější věcí, která mě zasáhla, byla 
ta jejich bezmezná důvěra v  jeho 
přímluvu. Poté co jsem se stal bra-
trem, jsem se na něj díval už zase 
jinak: fascinovala mě jeho láska 
k  Božímu slovu a  taky jeho spisy, 
ty Sermones, což je jakýsi soubor 
jeho kázání, kde často na  Písmo 
odkazuje. A  pak mě též oslovi-
lo, jak se zastával chudých, jak se 

vždy stavěl na stranu těch nejslab-
ších, nejpotřebnějších, na  stranu 
těch, které nikdo nechránil.

Vy máte vystudovanou psycho
logii. Pomáhá vám v  jednání 
s bratry, popř. v řízení řádu?

Jistě. Já věřím, že nic se neděje 
náhodně. To, že jsem měl jít stu-
dovat psychologii, bylo už předem 
Pánem dáno. Já prosil tehdejšího 
provinciála, abych mohl studo-
vat něco jiného, ale on prohlásil: 
„Nene, půjdeš studovat psycho-
logii!“ Skutečně mi v  mém úřadu 
hodně pomáhá, ale je mi jasné, 
že v  mé službě je řada důležitěj-
ších věcí, které mi pomáhají. To, co 
nás jako bratry sjednocuje, je naše 
víra. Máme proto na  naše vztahy 
či konflikty nahlížet spíše optikou 
víry než optikou psychologie. Už 
na  prvních křesťanech vidíme, že 
to takto řešili.

Jaká je vůbec náplň činnosti ge
nerála řádu?

Snažím se žít tak, jak to po  před-
stavených vyžadoval sv. František. 
Mým úkolem je navštěvovat bratry, 
být s nimi, sdílet s nimi jejich živo-
ty, jejich radosti a smutky, těžkosti 
a naděje. Máme bratry na pěti kon-
tinentech a já se jich snažím navští-
vit co nejvíce. To znamená neustálé 
cestování, proto děkuji Pánu, že mi 
dal dobré zdraví a  já můžu cesto-
vat. Mým úkolem je také nacházet 
nové výzvy, které tato doba nabízí.

Kolik např. letos bylo, eventuál
ně bude provinčních kapitul?

Tak tři už byly v Polsku, teď je tady 
v České republice, další bude v Ma-
ďarsku, ve  Španělsku, dvě budou 
v Itálii, jedna v Japonsku, Jižní Ko-
reji, Brazílii a Argentině.

Ta dnešní probíhá na 30. leté vý
ročí od havárie v Černobylu, tak 
doufám, že to nebude podobná 
katastrofa.

(smích). Nene, to se nebojím.
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Kolik je ve světě bratří?

Více než čtyři tisíce.

A  kde to je početně nejlepší 
a kde nejkritičtější?

Obecně je největší rozvoj řádu 
na jihu – v Latinské Americe, v Afri-
ce nebo v Asii se náš řád vcelku dy-
namicky rozvíjí. Máme celkem dost 
povolání a  mnoho bratří je mla-
dých. Proto si myslím, že ta naše 
budoucnost je dobrá. Na severu je 
ta situace sice horší, je tu úpadek 
povolání, ale na  druhou stranu se 
řád dobře rozvíjí ve  Francii. Jsou 
také oblasti, kde na mši chodí 1 % 
lidí, nicméně i v nich máme docela 
dost povolání. Takže františkánské 
charisma má současnému světu 
stále co říct.

Nedávno proběhla beatifikace 
dvou polských mučedníků z  va
šeho řádu, o. Strzałkowského 
a  o. Tomaszka, kteří byli zabiti 
v Peru. Prožíval jste tu beatifika
ci osobněji než jiné?

Ano, jistě. Mě na tom zasáhlo to, že 
tito bratři si uvědomovali, že působí 
v oblasti, kde jde skutečně o život, 
že nebyli naivní, aby si mysleli, že 
vše bude jen růžové. Přesto se roz-
hodli sdílet s  tamními lidmi jejich 
život. To mě opravdu osobně zasáh-
lo. A pak ještě to, že když ti zabijáci 
přišli do jejich konventu, že oběma 
bylo hned jasné, co bude následo-
vat. V  konventu byli i  postulanti 
a  oni dva těm zabijákům řekli: „Je 
nechte, vezměte si nás.“

Když tak cestujete, máte čas 
na koníčky?

Mám velice rád hudbu – klasickou. 
Mám moc rád Bacha, Beethovena, 
Mozarta. Můžu je poslouchat pořád.

Čekal jsem spíš, že jako Ital řek
nete fotbal.

Fotbal mám taky rád, ale spíše ho 
raději hraji, než abych se na něj dí-
val. Ale raději mám volejbal, hlavně 
proto, že je to hra, který vyžaduje 
souhru, skupinovou spolupráci.

Co jste věděl o  českých reáliích, 
než jste se stal generálem?

O  České republice jsem věděl je-
dinou věc – a  nevím, nakolik je 
pravdivá – a sice to, že je to nejvíce 
sekulární stát v  Evropě. To jsem si 
o České republice myslel.

Teď už si to nemyslíte?

Když jsem poznal bratry, vidím, že 
skutečně hodně pracují. A  poznal 
jsem i místní lidi a také to, že přijí-
mají evangelium. Jestliže bylo mé 
poznání v minulosti teoretické, teď 
z praxe vím, že také zde se úspěšně 
hlásá evangelium.

Takže když se vás zeptám na ně
jakého českého světce, řeknete 
mi nějaké jméno?

Sv. Cyril a Metoděj. (smích) To jsou 
patroni české provincie.

Děkuji za rozhovor. 
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NÁMĚSTKOVÉ KRISTOVI (4)
text: PhDr. Radomír Malý

Po sv. Damasovi následovala zhru-
ba 4 staletí řada svatých a ušlech-
tilých papežů, mezi nimiž vynikají 
především sv. Lev Veliký a sv. Řehoř 
Veliký. Jednalo se téměř ve  všech 
případech o muže, kteří se vyzna-
čovali příkladným a  ctnostným ži-
votem v odříkání a dobročinnosti. 
Papežové byli tenkrát voleni – tak 
jako biskupové – aklamací lidu. 
Samotnou volbu však organizova-
li duchovní římských kostelů, kteří 
pokaždé, když byl daný kandidát 
vybrán, vyzvali shromážděné, aby 
ten, kdo může uvést nějaký závaž-
ný hřích z  jeho života, tak nepro-
dleně učinil. Jestliže se tak stalo 
a kandidát nebyl schopen obvině-
ní vyvrátit, nemohl být zvolen. Toto 
opatření představovalo jakousi 
pojistku, aby na stolec sv. Petra ne-
usedl člověk pochybných mravů. 

OD SV. SIRICIA  
PO SV. LVA VELIKÉHO
Bezprostředním nástupcem sv. Da-
masa I. se stal sv. Siricius I. (384 až 
399). Jeho pontifikát se octl poně-
kud ve  stínu milánského biskupa 
a  církevního učitele sv. Ambrože, 
který udržoval se Siriciem přátel-
ské vztahy a významně ovlivňoval 
jeho rozhodnutí. Tak tomu bylo 
zejména v případě hereze biskupa 
Priscilliana ze španělské Avily, kte-
rý rozšiřoval starší bludy tzv. gnos-
tiků o ďábelském původu veškeré 
hmoty včetně lidského těla. Papež 
Siricius na popud sv. Ambrože od-
soudil Priscillianovy hereze a exko-
munikoval jejich hlasatele. 

Vzdorocísař Maxim povolal Pris-
cilliana do  svého sídla v  Trevíru, 
kde jej spolu s  dalším 6 heretiky 
dal r. 385 popravit. V Církvi se však 
ozvala řada hodnostářů s  protes-
tem, mezi nimi i sv. Ambrož a pod 
jeho vlivem i  papež Siricius. Radi-
kálně proti tomuto prvnímu trestu 

smrti pro kacíře v  dějinách Církve 
vystoupil též biskup sv. Martin 
z  Toursu, který Maxima osobně 
varoval, aby Priscilliana nedával 
popravit, vzdorocísař Maxim však 
názor církevních autorit nerespek-
toval. O  pár let později odmítl 
každou popravu heretiků též caři-
hradský patriarcha a  učitel Církve 
sv. Jan Zlatoústý.

Siricius také jako první papež po-
žadoval od  jáhnů a  kněží západní 
církve celibát, jak ho nařizovalo již 
dříve několik synod, poprvé v Kar-
tágu r. 305. 

Tentýž papež zároveň definitivně 
odstranil veřejné vyznání hříchů 
biskupovi nebo knězi před celým 
bohoslužebným shromážděním 
a  přikázal, aby zpověď probíhala 
vždycky pouze v  soukromí mezi 
penitentem a  zpovědníkem. Dů-
vody byly především praktické: 
V  dobách prvotní církve, kdy litur-
gické společenství sestávalo maxi-
málně z  několika desítek osob, se 
toto celkem dalo realizovat (i když 
od prvopočátku vždycky existovala 
též možnost soukromého vyznání 
mimo komunitu), avšak koncem 
4. století, kdy v chrámech na neděl-
ní liturgii bývaly přítomny stovky 
věřících, kteří se většinou vzájemně 
neznali, už nikoliv.  Papež také vy-
zval k časté zpovědi, a to i v případě 
méně závažných hříchů, dále po-
tom zpřísnil udělování rozhřešení, 
které obzvlášť těžkým hříšníkům-
-recidivistům mělo být poskytová-
no až na smrtelné posteli. 

Z dalších papežů této řady je vhod-
né ještě vzpomenout sv. Innocen-
ce I. (402–417), který odsoudil 
na popud biskupa a učitele Církve 
sv. Augustina hereze pelagianismu 
(mnich Pelagius učil, že k  spáse 
není zapotřebí Boží milosti).

SV. LEV I. VELIKÝ 
(440-461) A JEHO BOJ 
O PRAVOVĚRNOST
Tento jeden z  nejvýznamnějších 
a  nejsvětlejších pontifiků byl Ří-
manem, narozeným někdy kon-
cem 4.  stol. Písemné prameny ho 
vzpomínají r. 418 jako římského 
jáhna, r. 430 jako arcijáhna. Byl vy-
soce vzdělaný a příkladně ctnostný, 
proto jej papež sv. Celestin I. vyslal 
do  Galie (dnešní Francie), aby tam 
disputoval s vyznavači pelagiánské-
ho bludu (srov. výše). Dochovala se 
zhruba stovka jeho kázání a 150 do-
pisů věroučného charakteru, které 
prozrazují obrovské teologické zna-
losti tohoto papeže a  jeho vroucí 
oddanost katolické církvi.

Hned na počátku musel především 
energicky obhájit pravověrnost 
proti nebezpečným bludům ne-
storianismu (ten popíral božskou 
přirozenost Ježíše Krista před 
jeho křtem v  Jordánu, odsouzen 
byl na  koncilu v  Efesu r. 431), pe-
lagianismu a  priscillianismu (srov. 
výše). Nejtěžší duchovní boj však 
musel svést s byzantským císařem 
Theodosiem II., který podpořil caři-
hradského opata Eutycha a alexan-
drijského patriarchu Dioskura, hla-
satele tzv. monofyzitského bludu, 
jenž popíral lidskou přirozenost 
Ježíše Krista. Protože sv.  Lev trval 
na  autentické katolické nauce, 
dle níž v Ježíši Kristu existují hned 
od  okamžiku početí z  Ducha Sva-
tého dvě přirozenosti, tj. božská 
a lidská, svolali císař a oba uvedení 
hodnostáři r. 449 do Efesu synodu, 
která prohlásila řádného cařihrad-
ského patriarchu Flaviána, jenž 
smýšlel pravověrně tak jako papež, 
za  sesazeného a  Lvu vypověděla 
poslušnost.

Papež vyslal do  Byzance legá-
ty, kteří označili efeský sněm 
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za  „lupičskou synodu“, protože 
ukradla řádnému patriarchovi Fla-
viánovi úřad. Napsal Flaviánovi 
proslulý dopis „Epistula dogmatica 
ad Flavianum“, v  níž se radikálně 
zastává tohoto východního hod-
nostáře a  zároveň upozorňuje, že 
katolickou nauku nelze svévolně 
vykládat, jak činí Eutyches a  Dios-
kuros ve shodě s císařem. Legátům 
se podařilo přesvědčit většinu vý-
chodních biskupů, aby se shro-
máždili r. 451 v  Chalcedonu, kde 
vyhlásili všeobecný církevní koncil, 
na němž byla slavnostně potvrze-
na pravá katolická nauka o  hypo-
statické unii, tj. o božské a součas-
ně lidské přirozenosti Ježíše Krista. 

Chalcedonský koncil je prvním cír-
kevním sněmem, do jehož dění pa-
pež bezprostředně zasáhl a ovlivnil 
jej. Při všech třech předchozích kon-
cilech papežové omezovali svůj vliv 
pouze na formální souhlas se svolá-
ním a potvrzení jejich dekretů. 

V dopise Flaviánovi i v jiných svých 
dokumentech sv. Lev zdůrazňu-
je primát římského biskupa nad 
všemi patriarchy a  biskupy. To 
odsouhlasili i  shromáždění pre-
láti chalcedonského koncilu, kte-
ří po  přečtení dopisu Flaviánovi 
spontánně zvolali: „Petr promluvil 
ústy Lva!“ Od  pontifikátu sv. Lva 
se vžilo v  Církvi pro římského bis-
kupa označení „papa“ (zdrobněle 
„otec“). To je sice doloženo již z dří-
vějších dob, nicméně až od sv. Lva 
se stalo normou. Lev se také často 
označoval titulem „nástupce sv. 
Petra“.

Dochovalo se také až do  součas-
nosti „Sacramentarium“ sv. Lva, tj. 
texty obřadů udělování svátostí 
s vlastními komentáři papeže. Ten 
potvrzuje dřívější ustanovení své-
ho předchůdce Siricia o  svátosti 
pokání a stěžuje si, že mnozí kněží 
přistupují k jejímu vysluhování ne-
ochotně a nedbale.

Sv. Lev vybízel duchovenstvo a vě-
řící k  častým modlitbám, postům 

a  almužnám, ve  svých kázáních 
mnohokrát kárá rozmařilý život 
bohatých lidí. Osobně se též velmi 
angažoval v  charitativní práci pro 
nemocné, chudé a  potřebné. Teo-
logie sv. Lva Velikého je zaměřená 
především na  vysokou hodnotu 
svátosti křtu, díky níž se člověk stá-
vá Božím dítětem. Sv. Lev proslul 
také svým výrokem: „Křesťane, po-
znej svou důstojnost!“

PAPEŽ LEV 
ZACHRÁNCEM ŘÍMA
Největší úctu a lásku si sv. Lev zís-
kal r. 452 a 455. V prvním případě 
ohrožovali Řím divocí kočovní Hu-
nové v čele s králem Attilou (jeho 
jméno znamená v  překladu „Boží 
bič“). Římský císař a  senát rezig-
novali na  obranu města, která se 
zdála beznadějná. Lid se obával 
drancování a  násilí, proto se ob-
rátil k  papeži s  prosbou, aby on 
vyvinul nějakou iniciativu, když 
světská moc selhává. Lev vyšel od-
vážně Attilovi vstříc, setkal se s ním 
u Mantovy a odvrátil ho od záměru 
obsadit Řím. Hunové, kteří vyzná-
vali ariánský blud, potom z  Itálie 
odtáhli. 

V druhém případě r. 455, kdy měs-
to ohrožovali Vandalové, rovněž 
ariáni, v čele s králem Geiserichem, 
jenž ve Španělsku a v severní Afri-
ce krvavě pronásledoval katolíky, 
už sv. Lev nebyl tak úspěšný. Gei-
serich Řím obsadil, papeži se ale 
podařilo alespoň dosáhnout toho, 
aby jeho vojáci nevraždili a  neza-
palovali domy. Vandalové svůj slib 
dodrželi, pouze všechno, co uvidě-
li, kradli. 

Vypravit se osobně a  zcela beze 
zbraně za velitelem nepřátelských 
vojsk bylo od sv. Lva aktem neoby-
čejné odvahy. Jak Attila, tak i  Gei-
serich s ním nemuseli vůbec jednat 
a mohli jej na místě zabít. V  jejich 
případě by to nebylo nic mimo-
řádného,  vojenská dobrodružství 
těchto vládců jsou poznamená-
na potoky krve. To, že s  papežem 
Lvem hovořili, a  dokonce alespoň 

zčásti přistoupili na  jeho prosby, 
svědčí o tom, že sv. Lev musel být 
mimořádnou, impozantní a okouz-
lující osobností, která dokázala za-
ujmout i nepřátele a vzbudit u nich 
jistou míru respektu a úcty.

Papežové od pontifikátu sv. Lva Ve-
likého jsou též stále více vtahováni 
do rozhodování o politických zále-
žitostech. To souvisí s krizí a úpad-
kem tehdejší Západořímské říše, 
jejíž elity propadly rozmařilému 
způsobu života a  neochotě bránit 
jakékoliv hodnoty. Prostý římský 
lid se proto stále častěji obracel 
na  papeže, kteří svou mravní au-
toritou přece jen poskytovali urči-
tou záruku náhrady za nefungující 
světskou moc. Naléhavá potřeba 
toho se projevila zvláště po r. 476, 
kdy Západořímská říše definitivně 
zanikla, neboť král kmene Ostro-
gotů Odoakar sesadil posledního 
císaře, mladičkého Romula Au-
gustula. Tehdy definitivně jedinou 
smysluplnou politickou autoritou 
v  Římě se stává papež, jiná, která 
by byla funkční, neexistovala.

Papežové se této úloze být nejen 
nejvyšší duchovní, ale i  přiměře-
nou politickou silou bránili. Ne-
chtěli ji, byli k ní fakticky dotlačeni 
obyvatelstvem, které bolestně po-
ciťovalo absenci světské moci, jež 
by je bránila v  případě ohrožení 
a  zajišťovala normální chod práva 
a spravedlnosti. Tady a  jen z  těch-
to důvodů vzniká a začíná světská 
moc papežů, která – jak se ukázalo 
později – měla nejen své kladné, 
nýbrž i  záporné stránky. Původní 
pohnutky však byly jednoznačně 
ušlechtilé a  motivované snahou 
pomoci. 

Použitá literatura: 
BUEHLMEYER, Carl: Die Kirchengeschichte I, Paderborn 
1958; 
JOHNSON, Paul: Papiestwo, Warszawa 1998; 
COULAUMBE, Charles: Papežové, Toronto 2001;  
PASTOR, ludwig: Die Papsgeschichte, Muenchen 1920.
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NÁDOBA DŮVĚRY
Bránou milosrdenství je třeba projít s důvěrou
text: S. M. Anežka Novoměstská OSF

Milé děti, srdečně vás zdravím. Jak 
jsme si minule řekli, v  tomto roce 
milosrdenství nás Svatý otec vybízí, 
abychom procházeli svatou branou 
milosrdenství. Je důležité, abychom 
do ní vcházeli s důvěrou. Důvěra je 
totiž jako nádoba, která nám umož-
ňuje čerpat z  pramene Boží lásky. 
Jak tomu máme rozumět? Poslech-
něte si o tom jeden příběh:

Před mnoha lety žil v horách pous-
tevník Jan. Bydlel v chatrči vysoko 
na  hoře, které lidé odnepaměti 
říkali Hora Boží dobroty. Kousek 
od  jeho přístřeší vyvěral ze skály 
pramen. Jan z  něj pil a  jedl ovoce 
a  zeleninu z  malé zahrádky, kte-
rou pramen zavlažoval. Chudí lidé, 
kteří žili dole v  údolí, si vyprávěli, 
že na  Hoře Boží dobroty je ukry-
tá zázračná studánka. „Její voda 
uzdravuje nemoci a  dává radost 
do  srdce,“ říkali. Neměli však od-
vahu ji hledat. Až jednoho dne se 
tři kamarádi, Matěj, Jirka a  Josef, 
rozhodli, že se vydají do  hor, aby 
ji objevili. Každý z  nich měl jinak 
velkou důvěru, že ji najdou, a podle 
toho si vzali s  sebou různě velké 
nádoby. Brzy ráno vyrazili na cestu. 
Šplhali po  strmých a  kamenitých 
stráních, až dorazili k chatrči pous-
tevníka Jana. „Je tu někdo?“ volali. 
Jan vyšel ven a zeptal se: „Co byste 
rádi?“ „Hledáme zázračný pramen, 
který je prý ukrytý na  této hoře.“ 
„Tak to jste tady správně,“ řekl Jan. 
„Jestlipak ale víte, že z  něj může 
každý čerpat jen nádobou důvě-
ry?“ „Nádobou důvěry?“ opakovali 
kamarádi a nechápavě krčili rame-
ny. „Však pojďte a  naberte si,“ řekl 
Jan a  ukázal jim cestu k  prameni. 
První se k němu hrnul Matěj, žízni-
vý po dlouhé cestě, a vytáhl z kapsy 
maličký hrneček. Říkal si v  duchu: 
„Nevěřím, že je to opravdu léčivá 
voda, ale na  zahnání žízně bude 
jistě dobrá.“ Voda tekla pomalu, 

a trvalo dlouho, než se hrneček na-
plnil. Matěj ho celý najednou vypil. 
Voda byla lahodná a  on z  ničeho 
nic ucítil, že jeho nemocná ruka je 
zase zdravá. „Že jsem si nevzal větší 
nádobu!“ litoval a  umiňoval si, že 
příště bude moudřejší. Druhý přišel 
k prameni Jirka a nesl velký džbán. 
Myslel si: „Kéž by to byla skutečně 
zázračná voda, nabral bych ji ne-
jen pro sebe, ale i pro svoji rodinu, 
která to tolik potřebuje.“ Voda tekla 
mnohem rychleji než prve a  brzy 
byl džbán plný. Jirka se napil a jeho 
ustarané srdce se naplnilo radostí. 
Když odcházel od  pramene, zářil 
na jeho tváři úsměv. Nakonec přišel 
k prameni Josef s velikým měchem 
a  v  duchu se modlil: „Bože, věřím, 
že jsi nám dal najít pramen, který 
přináší uzdravení a útěchu do srd-
ce. Toužím z něj přinést vodu i pro 
další lidi z vesnice, kteří to potře-
bují.“ V tu chvíli pramen tak zesílil, 
že z něj překvapený Josef za oka-
mžik nabral plný měch. S vděč-
ností si ho hodil na  rameno 
a  radostně se zatočil. Když 
kamarádi odcházeli z  hory, 
poustevník Jan se jich ze-
ptal: „Tak co, už jste pocho-
pili, co znamená nabírat 
nádobou důvěry?“ Všich-
ni tři přikývli a Josef řekl: 
„Čím větší máme důvěru, 
tím více můžeme být ob-
darováni.“ 

Děti, to byl jen příběh, který 
vám může pomoci pocho-
pit něco velmi důležitého 
ve  vašem vztahu k  Bohu: 
On se na vás každý den těší 
a chce s vámi prožívat každý 
den. Můžete k němu s důvě-
rou přicházet a  radovat se 
z  jeho lásky a  přátelství. 
Řekněte mu o  všem, co 
prožíváte, a  proste ho, 
aby vám dával moudrost 

a  sílu při plnění vašich úkolů. 
A  když prožíváte nějakou starost 
nebo se vám něco nepovede, sta-
čí, když mu řeknete: „Ježíši, věřím, 
že jsi se mnou, a důvěřuji Ti, že mi 
pomůžeš.“ Vždyť on vám chce dát 
z bohatství svých darů to nejlepší. 
A může vás obdarovat tím víc, čím 
větší bude vaše důvěra v jeho dob-
rotu a lásku.

Modlím se za vás, abyste v této dů-
věře rostli a  aby vás ve  všem, co 
prožíváte, provázelo Boží požeh-
nání a  mateřská ochrana Panny 
Marie.

Vaše sestra Anežka  
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PRADĚDEČEK ANTONÍN
Jak pravnuk Péťa objevil pradědečkův poklad.
text: Bc. Jana Lokajová

Venku bylo hezky, slunce svítilo 
tak akorát, hřiště lákalo. Péťa už 
si maloval, jak půjdou s kluky ven 
a  potom večer slepí své vojenské 
letadlo. Měl svých létajících strojů 
už pěknou sbírku. Ze všeho nej-
méně se mu chtělo na  obvyklou 
návštěvu pradědečka, která ho 
dnes taky čekala. „Mami, už zase? 
Vždyť jsme tam byli před čtrnácti 
dny!“ stěžoval si. Ale maminka tr-
vala na svém: „Jen pojď. Ještě bu-
deš rád.“

Pradědeček Antonín byl už velmi 
starý, pamatoval si dobře, co se 
stalo před více než půl stoletím, ale 
když si povídal s Péťou, sotva si za-
pamatoval, s kým to mluví. Vždyc-
ky mu říkal: „Josefe.“ Tak se totiž 
jmenuje Péťův táta a pradědečkův 
vnuk v jedné osobě. Péťa se pokaž-
dé cítil hrozně uražený a  říkal si: 
„Co si mám vykládat s  člověkem, 
který si ani nedokáže zapamato-
vat, jak se jmenuji?“ A pradědečko-
vi říkával: „Jmenuji si Péťa. Péťa, ne 
Josef, dědo.“

Maminka po ranní mši vzala tašku 
s  novinami z  posledního týdne, 
dvě piva, pradědečkovy oblíbené 
rumové pralinky a vyrazili. Praděda 
Antonín měl naštěstí spoustu pří-
buzných, takže málokdy zůstával 
celé dny sám. Pomocnou ruku už 
potřeboval velmi často, všelicos ho 
bolelo a byl místy docela poplete-
ný. Babička Věra dokonce uvažo-
vala, že si svého tátu přestěhuje 
k  sobě do  města, ale pradědeček 
nechtěl o  nějakém stěhování ani 
slyšet. Někdy dělal pradědeček 
celé rodině velké starosti.

Zbývaly ale ještě pořád dny, kdy se 
s pradědečkem dalo hezky popoví-
dat. Naštěstí jeden z těch dní padl 
na  onu slunečnou neděli, kdy šel 
Péťa na návštěvu. 

Maminka už se začínala strachovat, 
když dlouho čekali, než praděde-
ček došel otevřít branku. Byl v obli-
čeji i na rukou špinavý a na kabátě 
se mu zachytila pavučina. 

„Čekáte dlouho? Zrovna 
jsem byl v garáži. Nemohl 
jsem najít svůj padák, ale 
už ho mám,“ omlouval 
se pradědeček.

„Dědo, co budete dě-
lat s padákem?“ divila 
se maminka.

„Potřebuji přehoz 
na gauč a chybí mi 
dlouhý a široký kus látky. 
Padák bude ideální,“ odvětil 
pradědeček sebejistě.

To už ale Péťa nemohl vydržet. 
Praděda Antonín má padák? 
To snad není možné! Péťa se 
zajímal o  všechno, co má s  po-
hybem ve  vzduchu něco spo-
lečného, třeba letadla, rogala 
a  samozřejmě i  padáky. Chtěl 
okamžitě vidět, jak padák vy-
padá, jak se ovládá a  kde se 
vzal v garáži. Pradědeček An-
tonín mu všechno ochotně 
ukázal. Měl o čem povídat, 
protože uměl nejen skákat 
s padákem, ale i pilotovat 
letadlo nebo perfektně 
číst v mapách. V mládí se 
toho naučil ještě mnohem 
více a Péťa, jako správný fan-
da vzdušného prostoru, hltal kaž-
dé pradědečkovo slovo.

Když zase přišel čas návštěvy, už 
Péťa necítil tu známou nechuť jako 
obvykle. Začal se na pradědečkovy 
historky o  létání těšit. Brzy kluka 
napadlo, že by mohl vyrazit sám, 
a  začal ho navštěvovat. Když měl 
pradědeček špatný den, Péťa mu 

alespoň pomohl s  nejnutnějšími 
věcmi, ale když měl dobrý den, 
dozvěděl se Péťa ledacos o  životě, 

který vedli mladí kluci tak dávno, že 
už si to pamatují jen pradědečkové 
a prababičky. Péťa čím dál víc obje-
voval poklad, který v pradědečkovi 
má.Taky pochopil, jak mohou být 
jeho vlastní ruce užitečné. A někdy 
se cítil jako pravý hrdina, bez které-
ho by se pradědeček Antonín snad 
ani neobešel.  

Ilu
st

ra
ce

: M
gr

. Š
ár

ka
 C

hl
up

ov
á



28

2|2016|č. 144

Z
 D

O
P

ISŮ
 O

D
 V

Á
S

PODĚKOVÁNÍ
❧	Chtěla bych co nejupřímněji 
poděkovat za  porod bez císařské-
ho řezu pro jednu mladou ma-
minku, za  kterou jsem se modlila 
k  Pražskému Jezulátku. Zároveň 
chci poděkovat za sebe – jsem totiž 
také nemocná – a bez jeho pomo-
ci bych asi přišla o rozum. Tisíceré 
díky Ti patří, Ty můj milý Ježíšku, 
a také vám, kteří si na nás vzpome-
nete v modlitbě.

zdraví Jana ze Znojemska (90 let) 

❧	Děkuji Pražskému Jezulátku, 
Panně Marii, sv. Antonínovi a všem 
svatým za pomoc a ochranu zdra-
ví v  naší rodině. Prosím i  nadále 
za  Boží ochranu, požehnání, dar 
zdraví a víry pro celou naši rodinu.

babička Ludmila

❧	Srdečně Vás zdravíme a s mod-
litbami na  Vás všechny myslíme 
a  děkujeme Vám za  všechno, co 
pro Neposkvrněnou Pannu dě-
láte. Pán Bůh zaplať. Vzpomeňte 
při modlitbě na syna, dceru a naši 
šťastnou hodinku smrti. 

čtenáři z Vřesovic

❧	Děkuji za  vyslyšení proseb, kte-
rých se mi dostalo v minulém roce. 
Prosím o  Boží požehnání pro celou 
moji rodinu, za ochranu Panny Marie 
pro rodiče a za dar víry pro své děti.

věrná čtenářka Marie

❧	Chtěla bych poděkovat Pánu 
Ježíši a Panně Marii za naši mamin-
ku, která v  lednu zemřela, za  její 
modlitby, úsměv i  rady. Děkuji 
za  Boží lásku, požehnání a  posilu 
během těch pěti let, co ležela. Dě-
kuji i za pečovatelky z Charity, které 
nám obětavě pomáhaly – bez nich 
by to bylo velmi těžké. Zároveň 
bych chtěla poprosit o  modlitbu 
za  svou rodinu, která je nemocná 
na duchu i na těle, za všechny naše 
zašmodrchané životní situace: 
za  manžela a  jeho zdraví, za  děti 
i  za  vnoučata, aby z  nich vyrostli 
dobří lidé naplnění láskou k Bohu, 

i  za  sebe, abych neztratila lásku 
na  cestě k  Bohu. Zároveň prosím 
za mír a lásku u nás v ČR i ve světě, 
za nemocné, trpící a opuštěné lidi 
i za ty, kteří nemají práci. 

rytířka Jitka 

O MODLITBU PROSÍ

❧	Moc prosím o modlitbu za ne-
mocné děti. Děkuji.

rytířka Květoslava

❧	Prosím o  modlitbu za  mého 
syna, který je v těžké životní situaci, 
aby se znovu dostal na  správnou 
cestu.

čtenářka Marie

❧	Prosím o  modlitbu za  zlepšení 
zdraví a za obrácení bratra, aby se 
zase vrátil k Bohu.

rytířka Anna

Chtěla bych touto cestou poprosit 
všechny věřící o modlitbu za naši 
maminku a babičku, kterou čeká 
těžká operace.

věrná čtenářka z Vysočiny

❧	Chtěla bych poprosit o  mod-
litby v  naší velmi těžké rodinné 
situaci. Jsem sama s  dcerkou, 
která je postižená a  já sama jsem 
nemocná. Snažím se bojovat se 
svou nemocí a  dcerku láskyplně 
a křesťansky vychovávat. Z rodiny 
za  námi nikdo nechce jezdit. Tak 

moc prosím, abych se mohla dál 
o dcerku starat a aby se nám vrá-
tila rodina. Moc vám děkuji.

rytířka Helena

❧	Jsem vážně nemocný, chtěl 
bych moc poprosit o  modlitbu 
na přímluvu Panny Marie a ctihod-
né služebnice Boží Aničky Zelíkové. 
Děkuji.

rytíř a čtenář Antoni

❧	Moc prosím o  modlitbu v  mé 
nemoci. Diagnostikovali mi rakovi-
nu. Děkuji.

rytířka Alena z Prahy

❧	Prosíme za  naši rytířku Simo-
nu, která je již více než čtyři mě-
síce nemocná. Také díky jejímu 
nasazení a  obětavé práci se u  nás 
uskutečnilo putování srdce sv. Fa-
ráře arského. Významný je také její 
přínos v procesu blahořečení Anič-
ky Tomanové. Prosíme o modlitbu 
za ni, aby jí Pán dal dar zdraví a sílu 
zvládat všechny obtíže a  utrpení 
spojené s nemocí.

redakce

❧	Prosím za  maminku mého 
manžela, paní Veronu, která letos 
prodělala dvě mrtvice. Je velmi 
slabá a  rekonvalescence probíhá 
jen velmi pomalu. Četba Bible a ča-
sopisu Immaculata byla před její 
nemocí každodenní radostí. Nyní 
již ztrácí o všechno zájem. 

děkuje a o modlitbu prosí Marta

ÚMYSLY MODLITEB M. I.

Květen: Abychom svobodní ode všech předsudků dokázali přijímat 
bratry a sestry v jejich jedinečnosti. 

Červen: Abychom, když rozjímáme o milosrdné lásce Krista, 
dokázali otvírat své srdce potřebám svých bližních.

Červenec: Aby nedorozumění a hněv nezhášely naši schopnost 
milovat.
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 Itálie: Gynekolog z  Milána Piero 
Rossi, který provedl tisíce potratů, 
konvertoval ke  katolické víře a  od-
mítl dále zabíjet nenarozené děti. 
Proces jeho obrácení začal r. 2000, 
kdy slyšel mluvit papeže sv. Jana 
Pavla II. o posvátnosti lidského života 
od okamžiku početí až do okamžiku 
přirozené smrti. Propagaci potratů 
označil za velký podvod. „Ženě nepo-
můžeme tím, když jí vezmeme úžas-
ný dar jejího ženství, nýbrž tím, když 
ji povzbudíme, aby ho přijala a  na-
plnila porodem dítěte a mateřstvím. 
Každá jiná cesta je katastrofou nejen 
pro dítě, ale i pro ni.“

Katholisches.info, 9. 3. 2016

 Pákistán: Islámští fundamentalisté 
plánují zavraždění Asie Bibi, 50leté pá-
kistánské katoličky a matky 5 dětí, zatče-
né r. 2009 a později odsouzené k trestu 
smrti  za  údajné „rouhání se“ proroku 
Mohamedovi. Nejvyšší soud rozsudek 
zrušil a vrátil případ k novému projed-
nání soudu I. instance. Muftí z Islamabá-
du ale nabízí 50 milionů rupií (430 tisíc 
euro) tomu, kdo Asii Bibi zabije.

pch24.pl ,11. 3. 2016

 Mexiko: Ve věku 103 let zemřel po-
slední cristeros, tj. účastník povstání 
katolíků, tzv. cristerů, r. 1926 proti 
tyranii komunisticko-zednářského 
diktátora Callese, jenž krvavě proná-
sledoval Církev, Juan Daniel Macias. 
Měl početnou rodinu, jeho pohřbu 
se účastnili krom dětí též četní vnuci, 
pravnuci i prapravnuci. Byl pochován 
na hřbitově, o nějž pečuje tzv. Národ-
ní garda Cristeros, která se zabývá ší-
řením informací o cristerech a  jejich 
statečné obraně katolické víry.

pch24.pl, 12. 3. 2016

 Indie: Ve státě Madhya Pradeš bylo 
zatčeno 30 křesťanů včetně dětí kvů-
li tzv. „proselytismu“. Katolický bis-
kup z  Bhopalu mons. Leo Cornelio 
k tomu prohlásil: „Zákon proti prose-
lytismu je nástrojem, s  jehož pomocí 
hinduisté pronásledují křesťany.“ Hin-
duističtí radikálové považují za „pro-
selytismus“ i  charitativní činnost, 
biskup vzpomenul v  této souvislosti 

bl. Matku Terezu, jež byla od hinduis-
tů rovněž takto obviňována.

Nasz Dziennik ,14. 3. 2016

 Libanon: Patriarcha syrskopravo-
slavné církve Mar Ignác II. se obává, 
že blízkovýchodní křesťané, kteří pr-
chají do zemí západní Evropy, se brzy 
nakazí západním ateismem a sekula-
rizací. Upozorňuje, že „kultura, v  níž 
vyrostli, se liší od  té západní, do níž 
přicházejí“, neboť je materialistická 
a nenáboženská.

fronda.pl, 12. 3. 2016

 Peru: Letošního Pochodu pro život 
v  hlavním městě Limě 12. března se 
účastnilo 750 tisíc lidí. V čele průvodu 
šel primas kardinál Juan Luis Cipriani, 
který při mši sv. v  katedrále prohlá-
sil: „Potrat není žádné lidské právo, 
potrat je vražda.“   Dále odmítl nátlak 
vysokého komisaře pro lidská práva 
OSN na  latinskoamerické státy, aby 
legalizovali potraty kvůli  možné ná-
kaze  těhotných žen  virem zika, jenž 
působí deformaci plodu. Tyto obavy 
se ale nepotvrdily. Kardinál Cipria-
ni označil pracovníky vysokého komi-
saře OSN pro lidská práva, kteří tento 
nátlak vyvíjejí, za „Herody s kravatou“.

Katholisches.info, 16. 3. 2016

 Itálie: Nejvyšší soud v  Římě zrušil 
rozsudek soudu nižší instance v  Bo-
logni, jenž zakázal kněžím udělovat 
ve  školách žákům požehnání.    Odů-
vodnil to laickým charakterem ital-
ského státu. Podle výroku Nejvyššího 
soudu však kněžské požehnání laický 
charakter státu nikterak nenarušuje.

Kath.net, 9. 3. 2016

 USA: Dne 5. 3. 2016  bylo v  Mary-
townu vydáno první anglické kritické 
vydání spisů sv. Maxmiliána M. Kol-
beho. „Je to plod vzácné spolupráce 
mezi řeholníky, členy M. I. a odborníky 
z  celého světa. Spisy sv. Maxmiliána 
Kolbeho v  angličtině jsou cenným 
nástrojem pro badatele v anglické ja-
zykové oblasti. Díky nim budou vědci 
moci prozkoumat teologický obsah 
ve svém vlastním jazyce a ti, kteří mají 
rádi postavu polského minority a do-
sud s ním neměli bližší kontakt, nyní 
budou mít možnost se s  ním sezná-
mit. Toto vydání bude užitečné pro 

mnoho lidí, a  to i  s ohledem na sku-
tečnost, že život a myšlení sv. Maxmili-
ána budou moci poznat všichni ti, kte-
ří si doposud neuvědomovali jejich 
hodnotu,“ řekl generální ministr řádu 
minoritů o. Marco Tasca OFMConv.

ofmconv.net

 ČR: Dne 7. 3. 2016 byla desková 
gotická malba Madona z Veveří do-
pravena do  brněnského Diecézního 
muzea. Veřejnosti je obraz přístupný 
od 16. března. Obraz Madony z Veve-
ří je především významným symbo-
lem víry, k němuž se desítky generací 
věřících nejen z Brněnska za uplynu-
lá staletí modlily a  obracely s  důvě-
rou o pomoc a útěchu.
P. Marek Hlávka, farář z Veverské Bítýš-
ky, k tomu řekl: „Pro farnost ve Veverské 
Bítýšce obraz vždy hodně znamenal. 
Moc bych si přál, aby obraz Madony 
z  Veveří nebyl již nikdy zapomenut. 
A pro ty, kdo se na něj přijdou podívat, 
aby byl inspirací v životě a připomenu-
tím, že i dnes platí myšlenky a hodnoty 
zachycené na obraze.“

 tisk.cirkev.cz,  7. 3. 2016

 ČR: V  Kroměříži se 18. a  19. 3. 2016 
uskutečnil 6. ročník celostátního mi-
niveletrhu poutních míst Poutní dny. 
Součástí programu byla i vernisáž vý-
stavy věrné kopie Turínského plátna 
a  dalších relikvií souvisejících s  ukři-
žováním: Longinovo kopí, římské 
flagrum, rouška z Ovieda, kříž a hřeby. 
Expozice je dále obohacena množ-
stvím obrazové dokumentace s  his-
torickými ikonografickými kresbami 
a  vědeckými a  archeologickými foto-
grafiemi i texty a vysvětlivkami. Výsta-
va potrvá na  Arcibiskupském zámku 
v Kroměříži po celou sezonu 2016.

tisk.cirkev.cz, 29. 2. 2016

 ČR: Kardinál Dominik Duka se 
29. 3. 2016 zúčastnil státní večeře 
s čínským prezidentem Si Ťin-pchin-
gem. Předal mu dopis, ve kterém mj. 
píše, že návrat náboženské svobody 
v Číně není možný bez respektování 
občanských a lidských práv. Kardinál 
Duka mj. řekl: „Nemohu nevidět osud 
bratří a sester naší církve v Čínské li-
dové republice. Svou přítomnost 
na  večeři s  čínským prezidentem 
chápu jako manifestaci náboženské 

ZPRÁVY
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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. 

KOLBEOVSKÝ ROK
75 LET OD MUČEDNICKÉ SMRTI SV. MAXMILIÁNA

english

svobody. Chci, aby čínský host viděl, že v demokratické 
zemi je církev a  věřící vůbec nedílnou součástí společ-
nosti. Předal jsem čínskému prezidentovi dopis, kde ale 
také vyslovuji svou prosbu o návrat náboženské svobo-
dy nejen pro katolické křesťany, ale pro všechny věřící, 
což však není možné bez respektování občanských a lid-
ských práv v duchu rezoluce OSN z roku 1948.“

tisk.cirkev.cz,  29. 3. 2016

 ČR: Biskupové Čech a Moravy vyhlásili ve Svatém roce 
milosrdenství dne 28. 5. 2016 Národní pouť do Krakova-
-Lagiewnik. Svatý rok milosrdenství je spojen i s výzvou, 
aby každý z nás, podle možností, v tomto roce navštívil 
Svatou bránu. Pouť do Krakova je konkrétním naplněním 
této výzvy na národní úrovni. V rámci této národní pouti 
organizuje Radio Proglas pouť médií, ke které se také při-
pojuje redakce časopisu Immaculata.

redakce časopisu Immaculata, 28. 4. 2016

 ČR: Ve  dnech 25.–27. dubna t. r. se v  krnovském kláš-
teře minoritů konala první část provinční kapituly Řádu 
minoritů v ČR. Během kapituly byl na následující období 
do úřadu provinciála zvolen P. Stanislav Gryň, dosavadní 
kvardián Konventu minoritů  v Praze. Provinční kapitula se 
u minoritů koná každé čtyři roky, kdy bratří hodnotí uply-
nulé období a připravují čtyřletý plán na období budoucí.

bratři minorité, 28. 4. 2016

 ČR: Bratři minorité organizují ve  dnech 1.–6. 7. 2016 
na Cvilíně u Krnova již 20. ročník Františkánského setkání 
mládeže (FSM). Letos nese název „Ježíš – vítězství v jeho 
jménu“. FSM jsou dny radosti, reflexe a  modlitby proží-
vané ve františkánském duchu a jsou určeny pro mládež 

15–30 let. První FSM se zde konalo v  roce 1996  a  jeho 
organizátorem byl o. Kryštof Skibiński. Kopec Cvilín leží 
v nadmořské výšce 437 m n. m. a je z něj krásný výhled 
na  Jeseníky. Nachází se zde poutní kostel Panny Marie 
Sedmibolestné. 

bratři minorité, 28. 4. 2016

Prosím, řekněte bratřím, aby se nikdy nebáli, že 
budou příliš milovat Neposkvrněnou, protože jak to 
vyjádřil náš P. kvardián, nikdy ji nebudeme milovat 
tak, jak ji miloval Ježíš. A celá naše svatost přece 
spočívá v následování Ježíše.

Dopis P. Floriánu Koziurovi, 2. listopadu 1933



Blatnice pod sv. Antonínkem

Rytířstvo  Neposkvrněné
Národní centrum M. I.,
Minoritská 1, 602 00 Brno
immaculata.minorite.cz

Blatnice pod sv. Antonínkem

PROGRAM:
14.30 
přivítání poutníků

15.00 
mše svatá 
(hlavní celebrant: P. Stanislav Gryń OFMConv, provinciál Řádu minoritů v ČR)

16.30 
prostor pro vzájemné setkání a sdílení 

18.00 
závěrečná modlitba a požehnání

Neděle 26. 6. 2016

NÁRODNÍ POUŤ
Rytířstva Neposkvrněné
a čtenářů časopisu
IMMACULATA

Foto: Lenka Fojtíková



Pane, zde  jsem...

... volal  jsi  mě!
(srov. 1 Sam 3,5)

Řád minoritů
přijímá nové kandidáty 

ČESKÁ PROVINCIE:

P. Stanislav Gryń
email: provincialat@minorite.cz
Provincialát Řádu minoritů, Minoritská 1, 
602 00 Brno

SLOVENSKÁ KUSTODIE: 

P. Jozef Sukeník
email: povolanie.minoriti@gmail.com

Kláštor minoritov, Nám. sv. Františka 4, 
841 04 Bratislava


