
Chceš-li, aby tě Bůh přivinul do náruče svého 
milosrdenství, musíš přijmout, že tam přivine 
i tvého bratra.

č. 145
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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,

je tady nové číslo našeho časopisu, které je tento-
krát zaměřené na svátost smíření jakožto privilego-
vané místo setkání s Božím milosrdenstvím.

Katechismus nás učí, že hřích je velké zlo, které má 
zhoubné důsledky pro samotné hříšníky, pro cír-
kev a pro celý svět, a sami na sobě zakoušíme, jak 
nám hřích dělá nepořádek v životě. Naštěstí nám 
Ježíš ve své církvi dal prostředek, díky němuž nás 
uzdravuje a vede k posvěcení života. Jak ho přijí-
máme? Jak z něho čerpáme?

Ze zkušenosti víme, jak je nám těžko přijímat prav-
du o své křehkosti, jak bychom rádi viděli sebe jen 
v těch nejlepších barvách, zatímco ve skutečnosti 
tak často upadáme a není jednoduché si to přiznat.  
Ve svátosti smíření však chceme svá selhání vidět 
ve světle Boží lásky a v důvěře je chceme vložit 
do Božího milosrdenství. Pán Ježíš nás v Deníčku 
sv. Faustyny Kowalské vybízí, abychom k tribunálu 
Božího milosrdenství – totiž ke svaté zpovědi – při-
stupovali s důvěrou, protože zde nás chce osvobo-
dit od tíhy hříchu a otevřít před námi nový krásný 
život.

Přál bych si, abyste během četby tohoto čísla – 
zvláště Vy, kteří jste se z různých důvodů od Boha 
vzdálili a nebo máte ze zpovědi strach – našli po-
vzbuzení k odvaze a otevřeli své srdce Bohu ve svá-
tosti smíření.  Přeji Vám, ať Bůh naplní Vaše srdce 
hlubokým pokojem a velkou radostí. 

Za redakci
br. Bohdan Heczko OFMConv
provinční asistent pro M. I.papež František:  

Modlitba k Panně Marii rozvazující uzly

Svatá Matko, Matko Boží a Matko naše, prosíme 
tebe, která s mateřským srdcem rozplétáš uzly 
našich životů, ujmi se mne a osvoboď mne ode 

všech pout a zmatků, jimiž na mne útočí náš 
nepřítel. Svou milostí, svou přímluvou u Boha 
i příkladem nás osvoboď od všeho zla, Panno 

Maria, a rozvaž pouta, která nám brání ve sjedno-
cení s Bohem. Dej nám, abychom vysvobozeni 
od každého zmatku a omylu nacházeli Pána ve 

všech věcech, abychom v něm ukotvili svá srdce 
a stále mu sloužili v našich bratřích a sestrách. 

Amen.

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., požádejte o přihlášku na výše uvedené adrese.
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MILOSRDNÍ JAKO OTEC
Nemůžeme chtít pro sebe milosrdenství a pro druhé spravedlnost.1

text: br. Bohdan Heczko OFMConv

VELKÝ DLUŽNÍK
V evangeliích nacházíme podoben-
ství o dvou dlužnících, kteří nemají 
z čeho splatit svůj dluh a kteří své-
ho věřitele prosí o smilování. Jeden 
dlužník je osvobozen, jiný končí 
ve vězení. Co o tom rozhodlo?

Podívejme se na podobenství o ne-
milosrdném služebníkovi z  evan-
gelia podle Matouše (Mt 18,23-35). 
Ten dlužil svému králi deset tisíc 
hřiven. Když neměl z  čeho částku 
vrátit, měl být prodán s  manžel-
kou, s dětmi i s celým svým majet-
kem do  otroctví. Takový rozsudek 
musel být jistě zničující, po  němž 
nezbývalo nic než zoufalství. Ale 
služebník se chopil poslední nadě-
je, začal prosit o smilování. A tu se 
stalo něco úplně neočekávaného, 
král mu velkoryse odpustil úplně 
celý dluh bez žádné náhrady.

Zastavme se ještě u dlužné částky. 
V  Ježíšově době denní mzda děl-
níka představovala jeden denár, 
jedna hřivna se pak rovnala deseti 
tisícům denárů. Z toho si můžeme 
vypočítat, že k tomu, aby si dlužník 
mohl vydělat deset tisíc hřiven, by 
potřeboval sto milionů dní, tedy 
téměř 300 tisíc let bez jediného 
dne volna a aniž by si cokoliv odlo-
žil na své živobytí. Toto je skutečně 
obrovsky veliká částka, kterou se 
vůbec nedá splatit. Odpuštění tak 
velké částky ukazuje na  nekoneč-
nou dobrotu a milosrdenství krále. 
Příběh tady ovšem nekončí.

Zmíněný první služebník potkává 
svého druha ve  službě, který mu 
dluží sto denárů, tedy částku, kte-
rou se dá vydělat za  necelé čtyři 
měsíce. Hned na  něho skočí a  za-
čne ho škrtit, aby okamžitě dluh 
vrátil. Když ten nemá z čeho zapla-
tit, je uvržen do  vězení. Ten první 

služebník jako by už zapomněl, že 
mu před chvíli byl odpuštěn pří-
mo astronomický dluh. Neustrnul 
se nad svým druhem a  nechtěl 
odpustit ani posečkat se zaplace-
ním, přestože ho jeho druh taktéž 
úpěnlivě prosil o smilování.

Celý příběh končí tím, že se o inci-
dentu dozví král a zavolá si onoho 
nemilosrdného služebníka. Ten 
nyní uslyší strašná slova: „Služeb-
níku zlý, celý tvůj dluh jsem ti od-
pustil, když jsi mě prosil; neměl ses 
také ty smilovat nad svým spolu-
služebníkem, jako jsem se já smi-
loval nad tebou?“ Nakonec je ten-
to nemilosrdný služebník uvržen 
do vězení a dán mučitelům, dokud 
by nezaplatil celý dluh.

HAPPY END S HÁČKEM
Myslím, že máme rádi šťastná 
zakončení příběhů, kde dobro 
a spravedlnost vítězí. Stejně i  ten-
to příběh posloucháme s  uspo-
kojením, avšak jen do  té doby, 
než si uvědomíme, že je řeč o nás 
a  že těmi dlužníky jsme vlastně 
my sami. Jaké ponaučení si máme 
vzít, abychom dospěli ke  šťastné-
mu konci? Král, tedy Bůh Otec, je 
ve  svém milosrdenství a  soucitu 
ochoten odpustit nám jakýkoliv 
dluh, pokud ho prosíme o slitová-
ní. Zároveň však od nás požaduje, 
abychom i  my jednali podobně, 
abychom i  my byli milosrdní jako 
on. V modlitbě Otčenáš se o to kaž-
dodenně modlíme „odpusť nám 
naše viny, jako i  my odpouštíme 
našim viníkům“. Snažíme-li se tedy 
odpouštět, i nám bude odpuštěno, 
nechceme-li odpouštět, ani my ne-
dojdeme odpuštění u Boha. 

Jak krásné by bylo zakončení na-
šeho podobenství, kdyby se onen 
první služebník podělil o  radost, 

které se mu právě dostalo, kdyby 
místo křiku a škrcení řekl: „Člověče, 
teď mi bylo tak mnoho prominuto, 
že i já chci tobě prominout, aby ses 
mohl také radovat.“

Naše každodenní zkušenost nám 
však ukazuje, jak těžké je odpus-
tit druhým jejich provinění proti 
nám, byť by to bylo jen „pár de-
nárů“. Svatý Maxmilián Kolbe říká-
val svým bratřím, že mají být rádi, 
když jim přijde odpustit nějaký 
„pořádný kousek“2, protože pak se 
mohou tím více dovolávat Božího 
milosrdenství pro sebe. 

BÝT JAKO OTEC
Příběh nás vede k  tomu, aby-
chom našim bližním odpouštěli 
především proto, že Bůh odpustil 
nám. Někdy to děláme po  svém 
a  chceme pro sebe milosrdenství, 
ale pro druhé máme jen spravedl-
nost. Jenže Bůh nás chce přivinout 
do  náruče svého milosrdenství 
spolu s našimi bratřími a sestrami, 
přestože nám tito něco málo dluží. 
Nechceme-li jim udělat místo, sami 
se místa v Boží náruči zříkáme. Na-
proti tomu odpuštění je cesta k po-
koji a radosti.

Milí rytíři, jaká bude tedy naše 
odpověď na  Boží dobrotu a milo-
srdenství? Ať je to naše vděčnost 
a jednání napodobující našeho ne-
beského Otce. 

1 Myšlenky čerpány z publikací:  
Papežská rada pro Šíření nové evangelizace. 
Przypowieści o miłosierdziu. Kraków: Wydawnictwo 
św. Stanisława BM, 2015.

 Texty pro společenství manželů i pro jednotlivce 
2016, www.rodinnyzivot.cz.

2 Dopis do Megenzai no Sono, datovaný 1.12.1940 
v Niepokalanově, in Pisma Św. Maksymiliana M. 
Kolbe. Niepokalanów: Wydawnictwo Ojców Franci-
szkanów, 2007. Díl I., č. 804, s. 1074.
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LETEM M. I. SVĚTEM
čili rytíři v akci

text: Jitka Navrátilová | koordinátorka M. I.

NÁRODNÍ POUŤ DO KRAKOVA (28. 5. 2016, obr. 1, 2, 3)
V  Roce milosrdenství, z  pověření České biskupské konference, zor-
ganizovalo Rádio Proglas národní pouť do míst, která jsou spojena 
se vznikem kultu Božího milosrdenství. Na výzvu, aby se Češi vyda-
li na  tuto pouť, reagovalo mnoho z Vás. A  tak poslední květnovou 
neděli připutovalo do  Baziliky Božího milosrdenství v  Krakově-La-
giewnikách více než 6 000 poutníků, 170 kněží, sedm českých bisku-
pů, ke kterým se na místě přidali ještě dva polští. 

Také my jsme se vydali na tuto pouť, abychom mohli načerpat z ne-
konečného zdroje Božího milosrdenství v místech, kde Pán Ježíš pro-
mlouval ke sv. Faustyně Kowalské o svém milosrdenství.  Svou účastí 
jsme se přidali také k Pouti médií, která byla spojena s touto Národní 
poutí. Zástupci médií, které jsou v rukou křesťanů, se tak mohli tváří 
v tvář setkat se svými  čtenáři, posluchači či diváky a pozdravit je. Byli 
jsme rádi, že jsme mohli z tohoto poutního místa pozdravit všechny 
čtenáře časopisu Immaculata a  rytíře Panny Marie Neposkvrněné. 
U  našeho stánku, se kterým již tradičně jezdíme po  poutích, aby-
chom se s Vámi setkali, se zastavilo mnoho z Vás. Jsme vděční za kaž-
dou chvíli, kdy se s Vámi můžeme alespoň na chvíli setkat a vzájemně 
se povzbudit a podpořit na cestě k Bohu. 

ZNOVUOTEVŘENÍ SVATÉ HORY (5. 6. 2016, obr. 4, 5, 6)
Začátkem června jsme se vydali na Svatou Horu, abychom měli blíže 
především k českým rytířům a čtenářům, ke kterým se tak často nedo-
staneme. První červnovou neděli bylo po několikaměsíční generální 
rekonstrukci a při příležitosti 283. výročí Korunovace Svatohorské Ma-
dony slavnostně znovu otevřeno poutní místo Svatá Hora v Příbrami. 
Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP při této příležitosti ote-
vřel jubilejní bránu k Roku milosrdenství. Obnovený areál Svaté Hory 
poutníkům odkryl nejenom nádheru barokního umění, ale především 
zazářil v celé své kráse jako duchovní klenot, ze kterého může čerpat 
každý, kdo navštíví toto posvátné místo. Úžas a radost z obnovy toho-
to místa se vepsala také do setkání s těmi, kteří jste sem připutovali 
a zastavili se i u našeho stánku. Odnášíme si Vás ve svých srdcích s se-
bou domů. Vzdálenost nemůže nic změnit na  tom, že jdeme spolu, 
přestože každý má tu svou vlastní cestu, kterou mu připravil Bůh. Dou-
fáme, že bude zase někdy příležitost se s Vámi setkat na Svaté Hoře.

SETKÁNÍ S RYTÍŘI M. I. NA POUTÍCH
S mnohými z rytířů Neposkvrněné Panny Marie jsme měli možnost 
se setkat na poutích. Dozvěděli jsme se, že ne každý má informace 
o tom, kde budeme a kde je možné se setkat s námi i ostatními rytíři. 
Proto Vy, kteří byste chtěli být předem informováni o našich akcích, 
které jsou dobrou příležitostí se vidět a alespoň na chvíli si popoví-
dat, nám můžete poslat své mobilní číslo či mail (info.mi@minorite, 
605  459  174) a  my, jakmile budeme poblíž Vašeho bydliště, dáme 
Vám vědět formou SMS nebo mailem. Těšíme se na Vás. 
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PROČ A NAČ ZPOVĚĎ?
Svátost smíření není výmysl lidí, ale ustanovení Ježíše Krista, které 
církev přijala a aplikuje.

text: P. dr. Jarosław Kodzia | redakčně upraveno

Proč se mám zpovídat knězi? Vždyť je to úplně stejný člověk jako já! A proč se vůbec zpovídat touto for-
mou – mezi čtyřma očima ve zpovědnici? Nestačilo by se po spáchaném hříchu pomodlit a odprosit Pána 
Boha ve svém srdci? Jak můžeme vědět, že to Pán neuznává? On přece není žádný puntičkářský úředník, ale 
milosrdný Otec! Nevzbuzujeme v lidech zbytečně pocity viny, když jim říkáme o hříchu? Neustanovila církev 
zpověď jen proto, aby nás mohla ovládat?

POCHYBNOSTI KOLEM 
SVÁTOSTÍ SMÍŘENÍ
Kdybychom se mohli přenést 
v  čase o  500 či 1 000 let nazpět 
a  naslouchat názorům tehdejších 
katolíků, zjistili bychom, že výše 
uvedené výroky nejsou ničím no-
vým pod sluncem. Rozdíl je pouze 
v tom, že se s nimi musíme potýkat 
právě my. Ostatně, těmto pochyb-
nostem není třeba se zas tak moc 
divit! Žádná jiná svátost nepůsobí 

takové obtíže – a  to jak kajícníko-
vi, tak zpovědníkovi. Vše, co má 
opravdu nějakou cenu, nás něco 
stojí, kdežto když něco získáváme 
snadno a bez obtíží, je to většinou 
bezcenné. 

Když člověka svírají pochybnosti 
ohledně pravosti této svátosti, tak 
kdesi v nitru slyší: Existuje Bůh? 
Není to vše jen pouhý lidský vý-
mysl? Odpouští Bůh ve  zpovědi 

hříchy doopravdy? Kdo vlastně vy-
myslel svátost smíření?

BIBLICKÝ ZÁKLAD 
SVÁTOSTI SMÍŘENÍ
O  počátku svátosti smíření víme 
z Písma. Pán Ježíš nejprve ustanovil 
Petra hlavou církve a poté se obrátil 
na zbylé apoštoly a řekl jim: „Coko-
li svážete na  zemi, bude svázáno 
i v nebi, a cokoli rozvážete na zemi, 
bude rozvázáno i  v  nebi“ (Mt 16, 
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19; 18, 18). Těmito slovy svěřil Ježíš 
církvi soudní pravomoc. Po  svém 
Zmrtvýchvstání dechl na  apoštoly 
a řekl jim: „Přijměte Ducha Svatého. 
Komu hříchy odpustíte, tomu jsou 
odpuštěny, komu je neodpustíte, 
tomu odpuštěny nejsou“ (J 20, 23). 
Tento Ježíšův výrok, jenž je biblic-
kým pramenem ustanovujícím svá-
tost smíření, jasně ukazuje, že Ježíš 
chtěl, aby apoštolové coby obyčejní 
hříšníci, ovšem jím vyvolení, udíleli 
jiným odpuštění hříchů. 

A tak sám Ježíš Kristus je tím, kdo 
dává odpověď na naše pochybnos-
ti ohledně původu a pravosti svá-
tosti smíření. 

Vnější forma této svátosti však 
získávala svou podobu tím, jak 
apoštolové a jejich nástupci Ježí-
šova slova pochopili. A pochopili 
je stejně jako slova pronesená při 
Poslední večeři: „To čiňte na  mou 
památku.“ Dnešní forma se ustálila 
až v průběhu mnoha dalších let.

ZPOVĚDNÍK – LIDSKÝ 
SVĚDEK BOŽÍHO 
ODPUŠTĚNÍ
Z  dějin spásy vyplývá, že Pán od 
nepaměti ustanovoval prostřední-
ky, skrze něž hovořil a na nichž byl 
zároveň i závislý. Dnes tak činí skrze 
kněze, kteří jsou stejně jako ostatní 
lidé hříšní, nicméně zároveň jsou 
jiní, a to díky svátosti kněžství.

Samozřejmě že vyznávat své hříchy 
před druhým člověkem bývá často 
velmi obtížné. Nicméně cesta pro-
střednictví při vyznávání hříchů je 
pro nás tou nejlepší a  nejvýchov-
nější! Bůh, jenž je přece Stvořitel 
naší lidské přirozenosti, nás doko-
nale zná a ví, že přes všechnu naši 
schopnost být samostatní existují 
skutečnosti, v  nichž se zcela ztrá-
címe, a  také že potřebujeme po-
moc druhého člověka, a to zvláště 
tehdy, když je třeba odsoudit své 
vlastní jednání.

My na sebe dokážeme být na jed-
né straně nemístně přísní, na stra-

ně druhé ale příliš blahosklon-
ní. Oproti tomu zpovědník, jenž 
ve zpovědnici plní roli nejen lékaře, 
ale i soudce, přispívá k objektivněj-
šímu pohledu na  sebe. Především 
však jedná zpovědník ve  jmé-
nu Božím, díky čemuž získává pe-
nitent jistotu, že jeho hříchy jsou 

skutečně odpuštěny. Moc „rozhře-
šovat sebe sama“ neudělil Bůh ni-
komu, proto i sám papež potřebu-
je zpovědníka.

PŘÍČINY 
ZANEDBÁVÁNÍ 
ZPOVĚDI
Když tedy Pán Ježíš chtěl, aby lidé 
v  konkrétní svátosti získávali pří-
stup k  pramenům Božího milosr-
denství, proč před zpovědnicemi 
nestojí dlouhé řady kajícníků? 
Příčin je povícero: ztráta vědomí 
hříchu, přivyknutí životu v těžkém 
hříchu či nedostatečné uvědomění 
si hodnoty této svátosti. 

Ztráta vědomí hříchu 
Papež Pius XII. řekl: „Hříchem naší 
doby je ztráta vědomí hříchu.“ 
Hřích „si neuvědomuje“ ten, kdo si 

přestal „uvědomovat“ Boha. Existu-
je řada ideových prodů, které od-
souvají Boha na okraj a pak samy 
usilují o  jakési „rozhřešování“ člo-
věka z  jeho vin. Navzdory Božímu 
slovu a  ve  jménu nesprávně chá-
paného humanismu ho přivykají 
na  myšlenku, že neexistuje objek-
tivní vina, ba ani objektivní hřích. 

Důsledkem takového vnímání svě-
ta je to, že Kristovo  spásné dílo se 
stává nepotřebným. A místo toho 
se jeho poslání i  poslání církve 
zužuje na  pouhou dobročinnost 
a  na  takové učení o  nebi, které 
od nás nevyžaduje nutnost rozlišo-
vání mezi dobrem a zlem. Nakonec 
člověk začíná žít svůj život bez ja-
kéhokoliv vztahu s Bohem a zůstá-
vá sám.

Není bez zajímavosti, že v  tzv. 
vyspělých zemích, v  nichž se po-
všechně upouští od  individuální 
zpovědi, došlo obratem ke zvýšení 
počtu návštěv u psychologů a psy-
choterapeutů. Svědomí, které je 
Božím hlasem v lidské duši, o sobě 
dříve či později dá vědět.

Udržování špatných návyků
Jistý kněz s  nelibostí pozoroval 
malý počet věřících přistupujících 
ke  svatému přijímání. Usmyslel 
si tedy, že v  daném roce se bude 
k  významu Eucharistie vracet 
ve  svých kázáních. Snažil se, seč 
mohl, aby věřícím vštípil vědomí 
o tom, jak úžasnou věcí je možnost 
přijímat svátostného Krista během 
každé mše. Časem prakticky neká-
zal o ničem jiném, až to nakonec už 
jeden ze starších farníků nevydržel 
a  do  jeho kázání mu skočil: „To se 
už nedá poslouchat! Pořád mluví-
te o  jednom a tom samém, pořád 
o  tom přijímání. Vy to nemůžete 
pochopit, protože jste ještě mladý, 
ale nás v minulosti učili něco jiné-
ho – že k přijímání se chodí dvakrát 
za rok, a to na Vánoce a na Veliko-
noce. A vy nám tu teď děláte revo-
luci!“ Tady lze vidět, jak silný může 
být zvyk, který působí jako železná 
košile... 

Komu hříchy 
odpustíte, tomu jsou 
odpuštěny, komu je 
neodpustíte, tomu 
odpuštěny nejsou.

(J 20, 23)

Moc „rozhřešovat 
sebe sama“ 
neudělil Bůh 
nikomu, proto i sám 
papež potřebuje 
zpovědníka.
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Pro člověka, jenž si na život v  těž-
kém hříchu zvykl, není snadné 
přimět se zpovídat. Kvůli špatným 
návykům nemá takovýto člověk 
problém tento svůj stav bagateli-
zovat, snižovat váhu svých hříchů, 
popř. už pro sebe nevidí záchranu.

Jeden ze zpovědníků míval tref-
nou poznámku: „Nejsou banální 
hříchy, jsou jen hříchy banálně 
prožívané.“ Nepřítel naší věčné 
radosti udržuje takového ubožáka 
ve  spánku a  našeptává mu rozlič-
ná moudra, že „se nic tak hrozného 
neděje“, „jiní jsou mnohem horší“, 
„peklo neexistuje“ atd.

Kdyby měl hříšník živé povědomí 
o  tom, že setrváváním v  těžkém 
hříchu riskuje věčné odloučení 
od  štěstí a  místo toho si připra-
vuje stav věčné prázdnoty, kdyby 
měl povědomí o  tom, že Bůh je 
milosrdný v tomto životě, ale také 
spravedlivý Soudce, možná by 
o  svém obrácení přemýšlel svě-
domitěji. Působivá jsou Ježíšova 
slova sv. Faustyně Kowalské: „Řekni 
hříšníkům, že žádný mé ruce neu-
nikne. Prchají-li před mým milo-
srdným srdcem, upadnou do mých 
spravedlivých rukou. Řekni hříšní-
kům, že na ně stále čekám“ (Dení-
ček 1728).

Na nápravu života je tedy čas prá-
vě teď! Není od  věci vyzkoušet 
na sobě jednoduchý test: spočítat 
si, kolik dní v  roce jsem ve  stavu 
milosti posvěcující a kolik dní setr-
vávám ve smrtelném hříchu.

Kéž by se v duši nešťastného hříš-
níka nikdy nezapočal strašlivý pro-
ces zatvrzelosti srdce. V  této fázi 
člověk už nechce mít s dobrotivým 
Bohem nic společného a sám si tak 
uzavírá cestu k věčné spáse.

Nedostatečné povědomí 
o dobrodiních 
Další faktor způsobující bagateli-
zování svátosti smíření má jméno 
absence povědomí o  dobrodiních 
plynoucích z této svátosti.

PLODY SVÁTOSTI 
SMÍŘENÍ
Jaké jsou tedy účinky svátosti smí-
ření?

Odpuštění hříchů. Tato svátost 
má moc odpouštět hříchy a věčné 
tresty, navrací stav milosti posvě-
cující a rozmnožuje jej v duši.

Čisté svědomí. Člověk se díky 
svátosti smíření vrací do stavu přá-
telství s Bohem, už se před Bohem 
nemusí schovávat, ale může začít 
s ním bez přetvářky spolupracovat 
na  utváření svého života, což je 
zdrojem radosti a štěstí.

Sjednocení s  Bohem. Získáním 
odpuštění se člověk nově rodí 
z  Ducha Svatého a  navrací se 
ke světlu, získává od Boha nový ži-
vot jako při křtu svatém.

Oživení zásluh. Životem v milosti 
posvěcující člověk postupně získá-
vá rozličné milosti, které způsobu-
jí, že je člověk milý v Božích očích. 
Avšak těžkým hříchem je člověk 
ztrácí. Svátostí smíření způsobuje, 
že tyto zásluhy opět  „ožívají“.

Svátostná pomoc. Při svá-
tosti smíření člověk získává 

specifický druh milosti, která po-
máhá v nápravě života a umožňu-
je lépe poznávat vlastní duši, du-
chovně posiluje a  navrací ochotu 
ke  smíření se s  druhými lidmi 
a k nápravě spáchaných morálních 
i materiálních škod. Tato milost po-
máhá člověku vzdávat Bohu doko-
nalou úctu.

Myslím si, že kdyby lidé skutečně 
poznali hodnotu svátosti smíře-
ní, fronty ke  zpovědnicím by byly 
dlouhé a  na  tvářích lidí odcháze-
jících od  zpovědní mřížky by zářil 
úsměv a štěstí.

HLAVU VZHŮRU
Nakonec bych chtěl každého po-
vzbudit, aby se nezdráhal přistu-
povat ke svátostí smíření, vždyť 
v ní můžeme jen získat, jak nás 
o  tom ujišťuje sám Pán Ježíš: 
„Pamatuj, že pokaždé, když 
ke  mně přicházíš, ponižu-
ješ se a prosíš o odpuštění, 
vždy do tvé duše vlévám 
celý příval milostí a  tvá 
nedokonalost přede 
mnou mizí a vidím jen 
tvou lásku a  pokoru, 
nic neztrácíš, ale 
mnoho získáváš...“ 
(Deníček 1486). 

Pamatuj, že 
pokaždé, když 
ke mně přicházíš, 
ponižuješ se a prosíš 
o odpuštění, vždy 
do tvé duše vlévám 
celý příval milostí 
a tvá nedokonalost 
přede mnou mizí 
a vidím jen tvou 
lásku a pokoru, nic 
neztrácíš, ale mnoho 
získáváš...

(Deníček 1486)
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ROZHOVOR O ZRANĚNÉ LÁSCE
S otcem Józefem Augustynem SJ o zpytování svědomí
Otázky kladl: Marcin Jakimowicz | Gość Niedzielny 07/2005

Se zpytováním svědomí, kterým 
se připravujeme na  zpověď, mí-
váme často  problémy...

Žijeme v  době, která nepřeje zpy-
tování svědomí. Politická a  medi-
ální scéna je plná 
polopravd a  ty ně-
kdy hraničí se lží. 
Politici dají sliby, 
které později vědo-
mě porušují. Jsme 
svědky exhibicioni-
stického vychlou-
bání se nečestným 
jednáním nebo 
beztrestného při-
znávání se k  vraž-
dám. Např. lékaři 
v  Holandsku se 
přiznali k vraždě 22 
novorozenců smr-
tonosnou injekcí, 
které považovali 
za  nevyléčitelně nemocné. Všech-
no bylo vykonáno v souladu s pro-
cedurou, kterou schválila sama pro 
sebe pediatrická akademie v  Gro-
ningen. Alexandr Solženicyn má 
pravdu, když poukazuje na „morál-
ní bídu“ západního světa.

Čím je tedy zpytování svědomí?

Snadnější je říci, čím není. Není to 
vyplňování daňového přiznání. 
Nejde o počítání ztrát a zisků. Sám 
pojem „zpytování“ ve smyslu počí-
tání je mylný. Zpytování svědomí 
nemá nic společného s  nebeskou 
matematikou. Je rozhovorem hříš-
níka s odpouštějícím Otcem o zra-
něně lásce.

Když při zpytování vzpomínám 
na  své hříchy, se smutkem kon-
statuji: „Opět to stejné...“ 

Jestliže jsem dospěl k  tomuto 
závěru, pak to znamená, že to 

se mnou není horší. A  to už je 
úspěch. Hřích má destrukční dy-
namiku. Je jako zhoubný nádor. 
Když není léčen, vyvíjí se. Upřímné 
vyznání „pořád stejných hříchů“ se 
stává lékem proti novým hříchům, 

těžším. Nemůžeme si plést poci-
tové uspokojení se spásou. Farizej 
v chrámu cítil uspokojení ze svých 
duchovních „úspěchů“, avšak Ježíš 
o něm řekl, že není ospravedlněn. 
A  podívejme se na  mystiky! Čas-
to byli na  pokraji zoufalství kvůli 
svým hříchům (a to nikoliv nereál-
ným, avšak hluboce prožívaným!) 
a dosáhli spásy.

A co ti, které kněz musí až ve zpo-
vědnici přesvědčovat, že něco, 
v čem vězí až po uši, je hříšné?

Když někdo při zpovědi vypravuje 
úplně bezostyšně o  velkých hří-
ších, kterými ublížil druhým, teh-
dy je kněz bezmocný. A  to je bo-
lestné. Jestliže penitent celá léta 
podceňoval velké hříchy, co může 
udělat kněz během několika mi-
nut? Může mu pouze dát svědec-
tví vlastního obrácení. Když jsem 
v  takových situacích, říkám Pánu 
Ježíši: „Vždyť nejsem to já, kdo 

ho spasí. Je to tvá ovečka. Udělej 
něco.“ Živím v  sobě naději, že to 
není jeho poslední zpověď. Pod-
statou zpovědi není dialog mezi 
penitentem a  knězem, ale mezi 
penitentem a Bohem. Kněz nemá 

dělat peniten-
tovi analýzu 
svědomí, ale 
s  důvěrou vy-
slechnout, co 
on vyznává. 

A jak je to 
s bleskovým 
zpytováním 
svědomí 
během cesty 
do kostela. Je 
to platné?

Nedíval bych 
se na  to z  hle-
diska: platné – 

neplatné, důstojné – nedůstojné. 
Raději se ptejme, zda je zpytování 
hluboké! Zda jsem do  něho vlo-
žil srdce. Většinou to, co má cenu, 
něco stojí. Také zpověď, která nic 
nestojí, nezabolí, nezahanbí, zůstá-
vá na povrchu. Láska se měří obětí.

A jestliže jsem si na svůj hřích už 
natolik zvykl, že mne ani nedě-
sí...?

Vyděšení není dobrou reak-
cí na  hřích. Jidáš se vyděsil a… 
oběsil se. Jestliže jsem při zpově-
di vyděšen hříchem, ale nejsem 
uchvácen Božím milosrdenstvím, 
dostávám se do  zoufalství. Hřích 
by mi měl působit bolest, kvůli 
tomu, že jsem zranil nejlepší-
ho Otce a  ukřivdil svým bratřím. 
A proto jdu se svými hříchy do „lé-
čebny“ – do  zpovědnice. Prosím 
Ježíše – Lékaře o lék: o milost od-
puštění a smíření. 
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ZAMILOVAT SI ZPOVĚĎ
Má smysl se zpovídat? Proč je to tak obtížné? Jak se to daří jiným? 
text: Katarzyna Matejek

NESNESITELNÁ TÍHA
„Kdyby mi někdo těsně před zpo-
vědí oznámil, že do  zpovědnice 
vejít nemůžu, byl bych z toho dost 
rozčarovaný. Ačkoliv se od  časné-
ho jitra stresuji, těsně před zpovědí 
se už dostavuje nevypověditelná 
radost. Těším se na  své setkání 
s  Kristem a  rozhovor s  knězem,“ 
řekl 45letý obchodní zástupce Jan.

Podobnou zkušenost má spousta 
katolíků. Div že se nám při zmínce 
o zpovědi nesevře žaludek, nicmé-
ně mnohem horší je zůstat s tíhou 
svých hříchů, které nás tíží jak pytel 
kamení. Jak se mám vrátit domů 
a nést to všechno byť jen do příš-
tího dne? Je to pořádná dřina. Ale 
ony neztěžkly až při zpytování svě-
domí, ale byly těžké už od počátku, 
kdy jsme je páchali a  naložili si je 
tak na  svá záda. A  to dobrovolně, 
neboť hřích přece není nějakým 
nešťastným omylem či nedopat-
řením. Je to vědomá volba řešení 
dané situace, o níž nám naše svě-
domí říká: to je špatné. I  když si 

tíhu tohoto zla v koloběhu denních 
starostí zpočátku neuvědomuje-
me, přesto tady je a velmi nás tlačí. 
Není to snad ten důvod, proč ně-
kdy naříkáme (kolikrát bez vážné 
příčiny), že je nám ouvej, že jsme 
z něčeho unaveni, znechuceni? 

„Není to sice snadné, ale je dobré 
vyznat to, na co nejsem hrdá, za co 
se stydím. Tehdy s tím nezůstávám 
sama, ale Ježíš to bere na  sebe 
a odpouští mi,“ říká úřednice Anna.

Jakkoli to zní divně, je skvělé, po-
kud nás naše hříchy tíží. Požeh-
naný je onen okamžik těsně před 

pokleknutím ke  zpovědní mřížce, 
kdy se svíjíme pod návalem nepří-
jemných myšlenek o  sobě, o  tom, 
jaké hrozné věci jsme schopni spá-
chat. Je to jeden z nejpodivuhodněj-
ších okamžiků naší každodennosti: 
ten potemnělý kout kostela a  ner-
vózní čekání, až na  nás přijde řada. 
Ten strach projíždějící celým tělem 
a  temno v duši, do kterého ale září 
tichá přítomnost naděje na  světlo 
a zve nás, abychom své neštěstí svě-
řili v  důvěře Ježíšovu soucitnému 
a milosrdnému srdci. Ježíš nás o tom 
ujišťuje v  evangeliu, tradici církve 
a sv. Faustynu Kowalskou vyzval, aby 
nám  to znovu připomněla ve svém 
Deníčku: „Otevírej se ve zpovědi tak 
jako přede mnou a  naplním tvou 
duši svým světlem,“ řekl jí jednoho 
dne (Deníček 1725).

PŘEKONAT STRACH
Přestože se ve  svátosti smíření 
setkáváme s  bezhříšným Ježíšem 
Kristem, nezaujímá zde roli žalob-
ce ani kata. Ač sám svatý, nezhlíží 
na  nás hříšníky spatra. Naopak, 
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Nedovedu si 
představit život bez 
zpovědi, protože si 
nedovedu představit 
život bez přijímání 
Ježíše v eucharistii.
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rozumí naší slabosti i  našemu sla-
bému odolávání pokušení. Co dělá, 
když hřešíme? Odvrací zrak a tváří 
se pohoršeně? Nikoliv, on tehdy 
koná. Promlouvá k  našemu srd-
ci, abychom do  něho vložili svou 
důvěru a  od  něho očekávali spá-
su. Posiluje nás, abychom opustili 
cestu hříchu, abychom litovali své 
pýchy a odvážně mu odevzdali své 
hříchy. Nabízí nám svou krev proli-
tou na kříži, abychom se jí nechali 
očistit a  ospravedlnit. Cožpak by 
nás takto přičinlivý Ježíš mohl vy-
hnat, když poklekáme ve  zpověd-
nici a přiznáváme se, že jsme zkla-
mali? Ne, on se na  nás vždy dívá 
s milosrdenstvím. A nejen se dívá, 
ale znovu koná  – otvírá své Nej-
světější Srdce a říká: Vejdi, svlaž se, 
naber si milosti. Není naivní, prostě 
jen chce, abychom si vybrali dobro. 
Více než my touží, abychom vstou-
pili na cestu dobra a byli šťastní.

Tuto roli odpouštějícího Krista 
a kněze, jenž ho zastupuje, zdůraz-
ňuje papež František. Vybízí nás, 
abychom do zpovědnice přicházeli 
beze strachu, zato však s  touhou 
obdržet Boží milosrdenství.

KNĚZ NÁM POMÁHÁ 
Pro člověka by bylo obtížné při-
jmout velké milosrdenství přímo 
od  Boha, pouze duchovní cestou 
s vynecháním zpovědnice. Člověk, 
jakožto bytost duchovně-tělesná, 
potřebuje prožít duchovní odpuš-
tění i  tělesným způsobem. Ježíš 
je v  těchto otázkách velkodušný, 
proto povolává kněze, aby nám 
odpouštěli v  jeho jménu. Činí tak 
slovem a znamením kříže, tedy lid-
ským způsobem, jemuž rozumíme. 
Dokázali bychom bez toho uvěřit, 
že nám byl náš hřích skutečně sma-
zán, viny že byly odpuštěny a duše 
vybělena jako sníh? Přesně toto 
se děje. Sv.  Faustyna Kowalská si 
k tomu zapsala do svého Deníčku: 
„Když se přicházíš vyzpovídat, buď 
si vědoma, že to já sám na tebe če-
kám ve  zpovědnici. Zahaluji svou 
přítomnost osobou kněze, ale sám 
působím v  duši. Zde se setkává 

ubohost duše s Bohem milosrden-
ství“ (Deníček 1602).

Musela uplynout celá desetiletí, 
aby obchodní zástupce Jan po-

chopil, jak důležitá je osoba zpo-
vědníka. Proto také, i když je kněz 
mladší než on, neváhá ho oslovo-
vat „otče“. „Před každou zpovědí se 
modlím k Duchu Svatému za sebe 
i  za  svého zpovědníka,“ říká a  do-
dává: „A  pak, když už své hříchy 
vyznávám, cítím, že je to opravdu 
setkání s  Kristem, který poučí, ale 
i ocení mé duchovní úsilí v posled-
ních dnech. Hlavně však odpouští 
hříchy. Neexistuje žádné jiné místo, 
kam bych mohl přijít a zneškodnit 
zlo, které jsem spáchal a skutečně 
se od něho oprostil.“

ŽÍT KRÁSNĚJI
Zpověď je teprve pouhý počátek, 
pouhá příprava. Na co? Na slavnost. 
Na jakou? Na takovou, na níž dochá-
zí k setkání se sebou samým, lidmi, 
Bohem, a to vše nikoli nějak povrch-
ně, leč skrze hluboké spojení. Tako-
vou slavností je eucharistie. V ní Ježíš 
činí další velký krok. Již není skryt 
pouze v  osobě kněze, ale je reálně 
přítomen v Nejsvětějším Těle a Nej-
světější Krvi a sytí nás sebou samým. 
To je víc než všechny ostatní milosti, 
to je dar, jehož se nedostává ani an-
dělům, ale jen a pouze lidem. 

„Nedovedu si představit život bez 
zpovědi, protože si nedovedu 
představit život bez přijímání Je-
žíše v  eucharistii,“ prohlásila uči-
telka Agáta. „Ta první svátost mě 
uzpůsobuje k  té druhé. Plodem 
dobře prožité zpovědi je hlubo-
ký pokoj v  srdci, vnitřní radost 
a  síla pokračovat. Neexistuje však 

větší odměna než ta, když se Bůh 
se mnou sjednocuje. Zpověď jed-
noduše činí můj život krásnějším: 
jsou to ty nejlepší lázně, co znám.“

„Je dobré chápat svátost smíře-
ní jako privilegium,“ říká úřednice 
Anna. „Každá zpověď je svátkem, 
vítězstvím mým i  Ježíšovým. Je to 
jak vyvětrání vydýchané místnosti, 
můžu se po  ní opět nadechnout 
z  plných plic. Po  každé zpovědi si 
koupím vždy něco dobrého: opla-
tek nebo čokoládovou tyčinku. Ale 
není mi dobře jen se sebou samou. 
Mnoho lidí dosvědčilo, že se jim 
díky zpovědi napravily vztahy s  je-
jich blízkými. Pakliže hřích mezi nás 
a Krista vrazil klín, zničil tím i jedno-
tu s Kristovou církví čili s lidmi. Zpo-
věď uzdravuje hříšníka a navrací pr-
votní řád. Připravuje ho k navázání 
dobrých vztahů s bližními.“

Jsou rodiny, v  nichž ten, kdo jde 
ke  zpovědi, říká ostatním „promiň-
te“, aniž by se nějak rozebíraly po-
drobnosti, nicméně toto obyčejné 
slůvko mnoho znamená a  dojímá. 
Milost plynoucí ze zpovědi pomáhá 
vytrvat manželům, rodinám, přátel-
stvím. Pomáhá též přijímat ty, které 
máme jinak problém snášet. 

„Když jsem ve  zpovědi vyznala, 
jaká rivalita panuje mezi mnou 
a mou kolegyní z práce, naše sou-
peření sice neustalo, ale já jsem se 
na ni naučila pohlížet s porozumě-
ním, soucítit s ní a někdy jí i ustou-
pit,“ svěřuje se Markéta pracující 
ve velké firmě.

Pán Ježíš, který pro nás toho tolik 
koná, vyzývá k činnosti i nás. „Kaž-
dý den máme příležitost cvičit se 
v  odpouštění a  prožívat gesto, 
které je tak vznešené, že přibližuje 
člověka k  Bohu,“ řekl papež Fran-
tišek během modlitby Anděl Páně 
26.  12. 2015. „Jako náš nebeský 
Otec stáváme se také milosrdnými, 
protože v  odpuštění přemáháme 
zlo dobrem, proměňujeme nená-
vist v lásku a tak přispíváme k čist-
šímu světu.“ 

Zpověď jednoduše 
činí můj život 
krásnějším: jsou to  
ty nejlepší lázně,  
co znám.
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VYLÉČÍM VŠECHNY RÁNY 
TVÉHO SRDCE
Rozhovor milosrdného Boha s trpící duší
Ježíš: Duše, vidím, jak velice trpíš, 
vidím, že nemáš ani sílu se mnou 
hovořit. Hle, já sám budu mluvit 
k  tobě, duše. I  kdyby tvá utrpení 
byla sebevětší, neztrácej klid du-
cha ani se nepoddávej znechu-
cení. Ale řekni mi, mé dítě, kdo 
se odvážil ranit tvé srdce? Řekni 
mi o  všem, řekni mi o  všem, buď 
vůči mně upřímná, ukaž mi všech-
ny rány svého srdce, já je vyléčím 
a tvé utrpení se stane zdrojem tvé-
ho posvěcení.

Duše: Pane, mé utrpení je tak ve-
liké a tak různého druhu a už tím, 
jak dlouho trvá, jsem znechucena.

Ježíš: Dítě mé, to nejde se znechu-
covat, vím, že mi bezmezné důvě-
řuješ, vím, že znáš mou dobrotu 
a  milosrdenství, tak si můžeme 
popovídat podrobně o všem, co ti 
nejvíce leží na srdci.

Duše: Těch věcí je tolik, že nevím, 
o čem mluvit dřív a jak to všechno 
říci.

Ježíš: Hovoř se mnou obyčejně 
jako přítel s přítelem. Tak mi řekni, 
mé dítě, co ti brání jít cestou sva-
tosti?

Duše: Jít cestou svatosti mi brání 
špatné zdraví, nemohu plnit po-
vinnosti, jsem takovým poskokem. 
Nemohu se umrtvovat, přísně 
postit, jak to dělali svatí, tu mi zase 
nevěří, že jsem nemocná, a k těles-
nému utrpení se připojuje duchov-
ní a  přináší to mnoho pokoření. 
Vidíš, Ježíši, jak se pak stát svatou?

Ježíš: Dítě, opravdu, toto všechno 
je utrpení, ale do nebe nevede jiná 
cesta než cesta křížová. Sám jsem jí 
první prošel. Věz, že je to cesta nej-
kratší a nejjistější.

Duše: Pane, zase nová překážka 
a těžkost na cestě ke svatosti; pro-
tože Ti jsem věrná, pronásledují 
mě a působí mi kvůli tomu mnoho 
utrpení.

Ježíš: Věz, že svět tě nenávidí 
proto, že nejsi z  tohoto světa. Mě 
pronásledoval dříve, to pronásle-
dování je znamením, že jdeš věrně 
v mých stopách.

Duše: A také mě, Pane, znechucu-
je, že mému vnitřnímu utrpení ne-
rozumějí představení ani zpověd-
ník. Můj rozum obklopila temnota, 
a  jak teď mám postupovat kupře-
du? Nějak mi to všechno bere chuť 
a  říkám si, že vrcholy svatosti ne-
jsou pro mě.

Ježíš: Hle, mé dítě, tentokrát jsi mi 
řekla hodně. Vím, že je veliké utr-
pení být nepochopená, a to navíc 
těmi, které člověk miluje a k nimž 
je hodně upřímný, ale nechť ti 
stačí to, že já ti rozumím ve vší tvé 
ubohosti a bídě. Mám radost z tvé 
hluboké víry, kterou přesto všech-
no chováš k  mým zástupcům, ale 
věz, že lidé duši plně neporozu-
mějí, neboť to přesahuje jejich 
možnosti, proto jsem sám zůstal 
na  zemi, abych tvé bolavé srdce 
potěšil a posiloval tvou duši, abys 
na  cestě nezůstala stát. Říkáš, že 
ti rozum obestírá veliká temnota, 
proč tedy v  těchto chvílích nepři-
cházíš za  mnou, jenž jsem světlo 
a  mohu v  jediné chvíli vlít do  tvé 
duše tolik světla a  pochopení 
svatosti, že to v  žádných knihách 
nevyčteš, žádný zpovědník není 
schopen tak duši poučit a  osví-
tit. Věz také, že touto temnotou, 
na  kterou si stěžuješ, jsem pro 
tebe nejprve prošel v  Getseman-
ské zahradě. Má duše byla sevře-
na smrtelným zármutkem a  tobě 

dávám kousíček toho utrpení pro 
mou zvláštní lásku k  tobě a  pro 
vysoký stupeň svatosti, který pro 
tebe v  nebi stanovuji. Trpící duše 
je mému Srdci nejblíž.

Duše: Ale ještě jedna věc, Pane, co 
dělat, jsem-li odstrčena a  odmít-
nuta lidmi a zvláště těmi, na které 
jsem právem mohla spoléhat, a to 
ve chvílích, kdy jsem je nejvíce po-
třebovala?

Ježíš: Mé dítě, udělej si předsevze-
tí, že se nikdy nebudeš opírat o lidi. 
Odevzdáš-li se zcela do  mé vůle 
a řekneš-li: Ne, jak chci já, ale jaká 
je tvá vůle, ó Bože, ať se mi stane, 
dokážeš mnoho. Věz, že tato slova 
vyslovená z  hloubi srdce v  mžiku 
duši vynášejí na  vrchol svatosti. 
V  takové duši mám zvláštní zalí-
bení, taková duše mi vzdává veli-
kou chválu, taková duše plní nebe 
vůní své ctnosti, ale věz, že za  tu 
sílu, kterou v sobě máš ke snášení 
utrpení, musíš vděčit častému sva-
tému přijímám, a  proto přicházej 
často k  tomuto zdroji milosrden-
ství a  čerpej nádobou důvěry, co 
jen potřebuješ.

Duše: Díky Ti, Pane, za  Tvou ne-
smírnou dobrotu, že jsi s  námi 
v tom vyhnanství ráčil zůstat a pře-
býváš s  námi jako Bůh milosrden-
ství a  rozséváš kolem sebe světlo 
svého slitování a dobroty a že jsem 
ve  světle paprsků Tvého milosr-
denství poznala, jak velice mě mi-
luješ.1 

1 Kowalska, M., Faustyna. Deníček , Boží milosrdenství 
v mé duši. Kostelní Vydří: KNA, 2008. Č. 1487.



Oplakávej často své hříchy na mém Srdci, 
budeme je oplakávat společně. Zapomenu na to, kolik 
mne stály, osvobodím tě od nich a vezmu je na sebe. 

Obléknu tě do slavnostního pláště svých zásluh, 
a tak v Otcových očích zkrásníš.

Slova Pána Ježíše z duchovního deníku Gabriely Bossisové

Nejsvětější Srdce Ježíšovo, mal. Pompeo Batoni (1767), oltářní obraz ze severní strany kostela Il Gesù v Římě.
Bossis, G. On a já. Kostelní Vydří: KNA, 2014, s. 151.
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BUDU TI STÁLE NABLÍZKU
Obrácení věhlasného italského herce Carla Campaniniho 
text: Libor Rösner

Ve své době byl jednou z nejobdi-
vovanějších hvězd italského filmu, 
měl vše, nač si vzpomněl, a domní-
val se, že mu patří svět. A  pak se 
setkal s o. Piem… 

CESTA NA VRCHOL
Jméno Carlo Campanini zná snad 
každý Ital. Dlouho však byl ne-
známým řadovým členem jedné 
z mnoha kočovných hereckých spo-
lečností, s níž projížděl Apeninským 
poloostrovem, aby si vydělal na ži-
vobytí. Na vlastní kůži zakusil váhu 
rčení „mít hlad jako herec“, třel bídu 
s nouzí a snil o práci, která by rodi-
ně umožnila žít pohromadě a  uži-
vila by ji. Krom hraní ale nic jiného 
neuměl, základní školu vedenou 
školskými bratry opustil v  5. třídě 
a  odnesl si z  ní špatné vzpomínky 
na tamní režim spočívající mj. v kaž-
dodenní povinné účasti na  mši sv. 
Na Církev i na Boha zanevřel a dlou-
há léta o ně ani nezavadil.

I  tyto věci přišly na  přetřes v  roz-
hovoru s  režisérem a  scenáristou 
Mariem Amendolou někdy zkraje 
r. 1939. Campanini žehral na  to, 
že dříve bylo snazší věřit, ježto žili 

velcí světci jako sv. František či 
sv. Antonín konající velké zázraky.

„Dnes už nejsou ani svatí, ani zá-
zraky,“ zakončil svou lamentaci. „To 
se teda pleteš,“ opáčil Amendola, 
„v  Apulii žije svatý řeholník, který 
koná nadpřirozené věci.“

A jal se mu vyprávět o svém druh-
dy velmi chudobném bratranci, 
jehož právě zásah onoho řehol-
níka uchránil od  hladovění a  po-
mohl mu k  dobrému bydlu. Carla 
to zaujalo, a  když při jedné štaci 
v  Bari dostali zcela výjimečně dva 
dny volna, přemluvil Maria, aby se 
s ním vydal do nedalekého San Gi-
ovanni Rotonda. Tam se dozvěděli, 
že je o. Pio nemůže přijmout, neboť 
právě probíhá Svatý týden, v němž 
mu stigmata způsobují ještě větší 
bolest než obvykle. V naději, že jej 
přece jen potkají, v klášteře zůstali, 
a bez ohledu na posvátnost místa 
se dosti bujaře bavili. Odpoledne 
k  nim přišel vysoký řeholník – byl 
to o. Pio. Rozmrzele na ně uhodil:

„To mě ani v  tyto dny nenecháte 
v  klidu se pomodlit? Co chcete?“ 

„Otče, jsme ubozí umělci,“ začal 
Carlo. „Všichni jsme ubozí,“ odtušil 
kněz. „Chceme se vyzpovídat.“ „Tak 
se připravte, ráno po  mši vás vy-
zpovídám.“

Když nazítří poklekl Carlo ve  zpo-
vědnici, nemusel nic říkat, o. Pio 
o něm věděl vše. Udělil mu rozhře-
šení a přiměl ho ke slibu, že změní 
svůj život. Herec neměl odvahu 
vyslovit pravý důvod své návštěvy 
nahlas, proto pouze v duchu o. Pia 
poprosil, aby nějak zařídil, aby zís-
kal práci blízko domova a mohl být 
se svou rodinou. 

Pár týdnů nato začalo natáčení fil-
mu Addio giovinezza. Spekulovalo 
se o tom, která z tehdejších hvězd 
stříbrného plátna získá hlavní roli. 
Ke  všeobecnému údivu se štěstí 
usmálo na  prakticky neznámého 
herce, jenž se dosud jen krátce 
mihl ve  dvou filmech. Jmenoval 
se Carlo Campanini. Ale již brzy ho 
znala celá Itálie.

Tímto filmem odstartoval svou zá-
řivou kariéru, po něm následovalo 
106 dalších. Stal se miláčkem pub-
lika, jeho sláva se dotýkala hvězd, 
topil se v penězích, vlastnil honos-
nou vilu, kupoval si auta vyrobená 
na zakázku, střídal milenky. Do kos-
tela ani nepáchl, navíc se v r. 1945 
stal členem zednářské lóže. Vzdor 
obrovské popularitě a  přepychu, 
v  němž žil, cítil uvnitř prázdnotu, 
nudu, bezbřehý smutek, uvažoval 
o  sebevraždě, ale nenašel k  tomu 
odvahu. Tak to šlo až do r. 1949.

ZAČNI ROKEM 1946
Začátkem ledna r. 1950 mu man-
želka sdělila, že je místní farář prosí, 
aby poskytli svou vilu pro potřeby 
slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježí-
šova, jež má proběhnout 8. ledna, 
a doporučuje, ať se všichni připraví Fo
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Carlo Campanini a Annette Bachová ve filmu Labbra serrate v režii Maria Mattoliho
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ke  sv. přijímání. Spolu s  dcerou 
na něj naléhala, ať tak učiní rovněž.

Campanini začal být nesvůj. Přese 
vše v  něm zůstalo zrnko poctivos-
ti, nechtěl přijímat svatokrádežně, 
nicméně zpovídat se mu taky moc 
nechtělo. Nevěděl, jak to zaonačit, 
bloumal ulicemi Říma a  hledal ře-
šení. Na  Tři krále vešel do  kostela 
sv.  Antonína, kde před zpověd-
nicí stála fronta lidí. Za  závěsem 
zpovědnice vykukovala buclatá 
ruměná tvář zpovědníkova, což ho 
od zpovědi odradilo. „Ten se beztak 
cpe víc než já, takovému bych se ni-
kdy nezpovídal,“ pomyslel si, aby si 
vzápětí všiml jiného řeholníka. Kle-
čel před křížem, byl vyzáblý a  jeho 
obličej svědčil o hlubokém duchov-
ním životě a příkladné askezi. „Tady 
tomu možná jo,“ řekl si. Vtom do-
tyčný vstal, zamířil do  zpovědnice, 
kde seděl onen tlouštík, a vystřídal 
ho. Campaniniho polilo horko. Za-
čal rychle střádat argumenty, proč 
se nezpovídat: „Ta fronta je moc 
dlouhá a já nemám čas.“ Sotva si to 
pomyslel, přistoupil k  němu muž 
stojící v řadě první a vyzval ho, aby 
zaujal jeho místo. V  příští chvíli už 
slavný herec klečel u  zpovědní 
mřížky. Za půl hodiny odtud vychá-
zel s tváří smáčenou slzami a s poci-
tem, že se znovu narodil. V obrovské 
euforii se rozjel za  o.  Piem, aby ho 
zpravil o změně svého života. 

Zastihl ho ve  zpovědnici. Neměl 
sice v  úmyslu se opět zpovídat, 
přesto poklekl a  chystal se vyta-
sit s  radostnou novinou, když tu 
uslyšel zpoza mřížky strohý příkaz: 
„Začni rokem 1946!“ „Ale já se zpo-
vídal před pár dny,“ namítl. „Říkám 
ti, abys začal rokem 1946!“ zvýšil 
o.  Pio hlas a  dodal: „Jsi zbabělec, 
když se bojíš vyznat své hříchy, ale 
urážet jimi Krista ses nebál!“

Náhle jako by povolila hráz a Carlo 
Campanini na  sebe začal žalovat 
vše, co od  r. 1946 napáchal a  nač 
už dávno zapomněl. Po rozhřešení 
jej o. Pio objal, dal mu bratrské po-
líbení a také růženec s tím, aby se 

jej modlil. „Budu ti stále nablízku,“ 
ujistil ho.

APOŠTOL OTCE PIA
Tato zpověď Campaniniho život 
z  gruntu změnila. Bůh se jej dotkl, 
objal ho jako marnotratného syna 
a on Mu až do konce svých dní ne-
přestal být vděčný. Někdejší splín 
byl pryč, nyní byl skrz naskrz pro-
dchnut radostí, jakou svět nemůže 
dát. Tento odkrytý poklad si nene-
chával pro sebe, ale jako ona žena 
z  evangelního podobenství nalez-
nuvší ztracený stříbrný peníz dělil se 
i on o svou radost s lidmi z okolí, za-
čal svědčit o Kristu a šířit slávu o. Pia. 
Stal se jakýmsi jeho apoštolem. Mi-
lost, kterou obdržel ve  zpovědnici, 
síla modlitby a  přátelství s  o. Piem 
ho obrnily proti posměchu, jehož 
se mu dostávalo ze všech stran kvů-
li radikální změně způsobu života.

Svět stříbrného plátna plný faleš-
ného pozlátka, pletich, pomluv 
a  bezuzdného života se začal 
na svého někdejšího druha v hříchu 
dívat skrz prsty. Mnozí se mu smáli 
za  zády, nazývali ho „svatouškem“, 
„pánbíčkářem“, „kostelníkem o. Pia“ 
či „pojídačem Hostií“. Stal se terčem 
pomluv a zákulisních intrik, ale byl 
tak dobrý herec a těšil se tak velké 

divácké oblibě, že ho odstavit nešlo. 
Jemu to ovšem bylo lhostejné, pře-
stal žít pro tento svět, byl připraven 
se třeba okamžitě vzdát kariéry, lu-
xusu i  slávy. Odmítal role příčící se 
Desateru, denně se účastnil mše sv., 
a měl-li volnou chvíli, trávil ji v San 
Giovanni Rotondu. 

Spousta kolegů z branže ho nevá-
hala ostouzet veřejně, ale jiní se 
mu začali svěřovat se svými těž-
kostmi. „Pojeďme za  otcem Piem, 
on ti pomůže,“ říkával jim. Desítky 
takových přijely do  San Giovanni 
Rotonda, aby se zde i oni znovu na-
rodili a změnili svůj život – Erminio 
Macario, Silvana Pampaniniová, 
Lea Padovaniová aj. Byli i  tací, co 
se v obavě, že by se museli změnit, 
za o. Piem nevypravili. Nicméně ti, 
co se k  tomu odhodlali a  vrhli se 
do  Boží náruče, nikdy nelitovali. 
Tak jako Carlo Campanini, muž, 
jenž slýchával léta slova chvály 
a  pochlebování, ale až slova z  úst 
kapucína z Pietrelciny dala jeho ži-
votu smysl, a on se, obmyt vodou 
milosti, mohl stát jiným člověkem 
a najít to pravé štěstí. 

 Zpracováno podle  knihy:  
ALLEGRI, R. Cuda Ojca Pio. (2. vyd.). Kraków: Wyda-
wnictwo WAM, 2015, s.185–194.
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Otec Pio žehná Carlu Campaninimu
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LÁSKA JE MÝM POSLEDNÍM 
ÚDEREM

Tvrdý boxer zakusil Kristovo milosrdenství.
text: PhDr. Radomír Malý

Bůh obdarovává fyzickými zázraky svoji církev od samého počátku. Ty jsou viditelné. Vedle nich ale Pán 
koná ještě jiné, duchovní zázraky, kterých je pravděpodobně mnohem víc: zázraky v lidské duši, jež se ne-
dají „změřit a zvážit“, ale mají rozhodující vliv na obrácení člověka ke Kristu. Přesně toto je příběh francouz-
ského boxera Tima Guénarda.

NECHTĚNÝ 
A POHRDANÝ
Jeho dětství bylo více než smutné. 
R. 1961  ve  věku 3 let ho  odvezla 
vlastní matka autem do  přírody, 
kde jej přivázala ve škarpě ke slou-
pu elektrického vedení  a  na-
vždy odjela do  neznáma. V  mysli 
malého Filipa (tak se původně 
jmenoval) trvale utkvěly její bílé 
vzdalující se kozačky, což mu způ-
sobilo doživotní trauma. Byl dítě-
tem, které překáželo jejímu hříš-
nému milostnému vztahu, proto 
pryč s ním! 

Úřady jej přiřkly otci, který žil s jinou 
ženou, nikoli s  Filipovou matkou. 
Byl to kanadský indián, pracující 
ve  Francii jako bodyguard jedno-
ho diplomata, notorický alkoholik, 
který syna  neustále bil. Když  mu 
jednou způsobil vážné zranění 
a  chlapec ve  věku 7 let skončil 
v nemocnici, úřady rozhodly o jeho 
umístění v  dětském domově. Ne-
ustále toužil po matce s nadějí, že 
ona se přece jen jednou vrátí.

Následovala dlouhá a  neradostná 
peripetie Filipova dětství a  dospí-
vání, poznamenaného nezdařený-
mi adopcemi, pobyty v  polepšov-
ně a útěky z ní, kdy se na svobodě 
živil krádežemi, loupežemi  a  dět-
skou prostitucí. Jeho traumatizující 
zážitky v  něm vyvolaly nenávist 
a  touhu po  pomstě, především 
vůči vlastnímu otci. Byl nezvlada-
telným dítětem, v období dospívá-
ní potom rváčem a násilníkem. 

Nicméně nakonec se mu přece jen 
podařilo zařadit do  společnosti 
díky lidskosti jedné soudkyně, kte-
rá se postarala, aby se mohl vyučit 
sochařem. Filip zároveň stále více 
objevoval – zvláště při rvačkách – 
svoji značnou fyzickou sílu a mršt-
nost, kterou zdědil po indiánském 
otci. Začal navštěvovat kurzy boxu, 
kde trenér zjistil jeho mimořádné 
kvality. Vítězil ve  všech zápasech 
a nakonec se stal mistrem Francie.

HNUTÍ ARCHA 
A KONVERZE 
Vnitřně ale nebyl šťastný, myš-
lenka na  pomstu, dokonce 
i  na  vraždu vlastního otce ho ne-
ustále vyčerpávala  morálně i  psy-
chicky.  Bůh  však umí zasáhnout 
v pravý čas a učinil tak i v případě 
Tima, jak si začal nyní říkat, aby 
zdůraznil svůj indiánský původ 
(jméno Timidy indiánského kmene 
Irokézů znamená „pán koní“). Při 
sochařské práci  se setkal se svým 
kolegou Jeanem-Marie, katolíkem 
náležejícím k hnutí Archa. Založil je 
Kanaďan Jean Vaniér se záměrem 
pomáhat mentálně postiženým 
lidem, kdy duševně zdraví bydlí 
společně s  postiženými. Jean  jed-
nou Timovi vyprávěl o  pouti mla-
dých katolíků v  počtu cca 4 tisíc 
do Chartres. Tim byl zvědavý, jaká 
tam byla „mlata“, to znamená rvač-
ka. S údivem a s nevěřícíma ušima 
slyšel, že žádná. A dostal ještě další 
„lekci“. Jean mu pověděl: „... jsme 
stvořeni proto, abychom milovali...
lidské bytosti nejsou odsouzeny 

k  mlatě, jak říkáš. K  válce, k  boji, 
kde nejsilnější vždycky rozdrtí nej-
slabší. Láska je možná!“ 

Semínko obrácení tím bylo do srd-
ce Tima zaseto. Zpočátku si myslel, 
že „ten chlápek je doopravdy po-
šuk“, ale nedalo mu to a musel se 
tím v  mysli stále zabývat. Nebylo 
to přímočaré, Jeana dokonce jed-
nou bezdůvodně v  hněvu uhodil 
pěstí do obličeje. Potom ho chtěl 
nachytat při lží, a  proto navštívil 
středisko Archy, kde doufal zjistit, 
že zdraví tam nežijí spolu s posti-
ženými, jak  Jean o  tom hovořil. 
Zažil  ale „šok lásky a  odpuštění“, 
když Jean, bylo to krátce poté, 
co dostal od  něj ránu, ho před-
stavil jako svého přítele. Poznal, 
že všechno, co Jean říkal, je prav-
da. Otevřel se před ním zcela jiný 
svět, který dosud nikdy nepoznal: 
svět křesťanského života lásky 
a milosrdenství.

Díval se na  tyto křesťany jako 
na „mimozemšťany“, jak sám píše. 
Přesto, nebo spíš právě proto  ho 
čím dál víc přitahovali. Navštěvoval 
je stále častěji a seznámil se i s kně-
zem Archy P. Thomasem Phillipem. 
Tento duchovní svatého života ho 
překvapil otázkou: „Nechtěl bys 
Ježíšovo odpuštění?“ Nejprve ne-
chápal, o čem je řeč, nebyl totiž ani 
pokřtěný.   Otec Thomas ale svou 
nabídku opakoval tak dlouho, až 
mu Tim nakonec svěřil všechny své 
životní osudy i nenávist v duši. Poz-
ději přijal svátost křtu.
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Nic ale není černobílé, Tim mu-
sel ještě  prodělat hodně vnitř-
ních proměn, pracoval též ve stře-
discích Archy v  Belgii a  v  Kanadě, 
kde pečoval o postižené, setkal se 
i s Matkou Terezou, která ho obja-
la a  povzbudila. Obrovským zážit-
kem byla pro něho pouť do  Lurd. 
Při svých charitativních aktivitách 
poznal i  svou budoucí ženu Mar-
tinu. Dnes s ní a se svými 4 dětmi 
žije zbožně na  farmě poblíž Lurd 
a kromě práce v hospodářství  jez-
dí po  celé Francii a  pořádá před-
nášky  o  svém obrácení. Rád také 
přijímá mladé  lidi na křižovatkách 
života, aby jim pomohl duchovní 
radou i jinak.

POSLEDNÍ ÚDER
Nejnesnadnější záležitostí bylo pro 
něj odpustit otci a matce. Ještě před 
konverzí při jedné rvačce v baru se 
náhodně potkal se svým otcem 
a  udělil mu pořádnou nakládačku. 
Po konverzi jej ale navštívil a sdělil 
mu, že se stal křesťanem, a  proto 
mu odpouští. Žádná reakce, jen ml-
čení.  S  matkou se setkal náhodně 
na jedné rodinné slavnosti. Na jeho 

slova o  odpuštění reagovala jedo-
vatými poznámkami.

Tim pochopil, že není rozhodující, 
jestli dotyčný  nabízené odpuštění 
okamžitě přijme. Často se tak sta-
ne až za  delší dobu,  někdy  vůbec 
ne. Přesto ale své účinky pokaždé 
má, Tim se například brzy poté, co 
sdělil otci své odpuštění, dozvě-
děl, že přestal pít. Tím nejdůleži-
tějším je ale vnitřní pokoj, který 
přináší odpuštění samotnému 
poškozenému. Netrápí se již ne-
návistí, všechno svěřil a  odevzdal 
Bohu a  za  toho, kdo mu ukřivdil, 
se modlí.   Mír v  duši, mír s  lidmi 

a  mír s  Bohem, to je nejkrásnější 
a největší dar, který odpuštění při-
náší tomu, kdo je praktikuje. Kniha 
Tima Guénarda „V ringu s Bohem“ 
je úžasným svědectvím muže, kte-
rý sám tím vším prošel.

Přiznejme si, kolikrát reagujeme 
na  zprávu o  mladistvých delik-
ventech poznámkami typu: „Ti už 
nebudou jiní, ta zločinnost v  nich 
poroste, měli by je zavřít na  do-
životí.“ Zapomínáme ale, že Bůh 
dělá zázraky i v lidských duších, je 
schopen změnit mentalitu člověka 
i proti jeho genetické „výbavě“. Pří-
pad Tima Guénarda je jedním z ta-
kových zázraků. Stačí jen, aby se 
člověk aspoň trochu otevřel a pro-
jevil třebas jen špetku dobré vůle 
vyjít Bohu, který je nekonečným 
milosrdenstvím,  vstříc. To ostat-
ní už udělá on sám, zázrak svého 
milosrdenství a  obrácení člověka, 
od něhož by to málokdo čekal. 

Zpracováno podle knihy:  
GUÉNARD, T. V ringu s Bohem. Kostelní Vydří: KNA, 2011.

Jsme stvořeni proto, 
abychom milovali... 
lidské bytosti nejsou 
odsouzeny k boji, 
kde nejsilnější 
vždycky rozdrtí 
nejslabší. Láska je 
možná!
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CHCI, ABYS MĚ 
VYZPOVÍDAL

Jak se Fryderyk Chopin obrátil 
na smrtelné posteli.1

text: Libor Rösner

Fryderyk Chopin. Léta se mu klaněla celá Evropa coby jednomu z nej-
lepších skladatelů své doby. Jeho Nokturna či Smuteční pochod jsou 
skladby opravdu fenomenální. On sám se neklaněl nikomu a ničemu. 
Sklonil se až na smrtelné posteli – Bohu. To když se s ním těsně před 
smrtí smířil. Na poslední chvíli.

Fryderyk Chopin se narodil 1. břez-
na 1810 v  obci Żelazowa Wola ve-
lice bohabojným rodičům. Jeho 
katolická výchova však vzala zasvé 
po příjezdu do Paříže, kam ve svých 
21 letech přesídlil. Umělecký svět 
ho zcela pohltil, a to se vším všudy. 
Komponování, koncertování, hlav-
ně však neustálé večírky a výlety jej 
od  Boha dočista vzdálily. Navázal 
četné milenecké vztahy, mj. s Delfí-
nou Potockou, o níž Adam Mickie-
wicz hovořil jako o „největší hříšnici 
pod sluncem“. Největší „popularitě“ 
se dodnes těší jeho dlouholetý ro-
mánek se spisovatelkou George 
Sandovou, snad nejkontroverznější 
ženou Paříže. Žili spolu dlouhá léta, 
nikdy se však nevzali.

Někdy v  roce 1839 se při pobytu 
na  Mallorce nakazil tuberkuló-
zou, nemocí, jež v  té době byla 

neléčitelná. Jezdil po  evropských 
sanatoriích a pozvolna umíral. Jed-
ním z  jeho nejbližších přátel (ješ-
tě z  dob raného mládí prožitého 
v  rodné zemi) byl páter Alexandr 
Jełowiecki. Ten se jej všemožně sna-
žil přimět ke smíření s Bohem, ape-
loval přitom i  na  Chopinovu lásku 
k matce. Geniální skladatel mu však 
opáčil, že sice nechce zarmoutit 
matku tím, že by zemřel bez přijetí 
svátostí, nicméně ty jsou mu už na-
tolik cizí, že mu nic neříkají. „Můžu ti 
otevřít duši jako příteli, ale zpovídat 
se ti nebudu,“ řekl mu. „Ale slibuji 
ti, že pokud k tomu někdy dostanu 
chuť, vyzpovídám se jen u tebe.“

Páter Alexandr se po  těchto slo-
vech zvedl a  odešel do  kostela, 
kde padl na tvář a s  rozpaženýma 
rukama strávil noc na  zemi před 
svatostánkem v modlitbě za svého 

přítele. Když k  němu ráno přišel 
znovu, omráčil ho Chopin slovy: 
„Dobře že jsi tu, už na tebe čekám. 
Chci, abys mě vyzpovídal.“

„A věříš?“ zeptal se šokovaný kněz.
„Ano, věřím,“ odpověděl Chopin.

Po  dlouhé zpovědi políbil Chopin 
se slzami v  očích kříž, o. Alexandr 
mu podal viatikum a udělil mu svá-
tost posledního pomazání. Chopin 
se proměnil před očima. Radost 
z  něj prý doslova tryskala. Poslé-
ze uchopil svého přítele za  ruku 
a  vzrušeně mu řekl: „Příteli, bez 
tebe bych chcípl jako pes.“

Následovala čtyři dny trvající agó-
nie, během níž se o. Alexandr bez 
přestání modlil u  lůžka svého pří-
tele, který jej celou tu dobu držel 
za  ruku. Byl tak svědkem dalšího 
malého zázraku, když se na Chopi-
novu výzvu jeho nevěřící, potažmo 
protestantští přátelé modlili u skla-
datelova lůžka na  kolenou Litanie 
ke všem svatým.

Své sestře, která za ním přijela, aby 
se s ním mohla rozloučit, řekl: „Ne-
plač, sestřičko. Jsem šťastný. Cítím, 
že umírám. Modli se za  mne. Na 
shledanou v  nebi. Bůh mi už od-
pustil, očišťuje mě tímto utrpením. 
Kdybych tak mohl přinést ještě 
nějakou oběť! Jak je Bůh dobrý, že 
mě trestá na tomto světě! Ach, jak 
je dobrý!“ vyznával dojatě.2 

V noci 17. října roku 1849 dostou-
pila agónie vrcholu.

„Ježíš, Maria, Josef,“ vyslovoval už 
jen s námahou svatá jména. 

Poté do  ticha panujícího v  míst-
nosti řekl: „Jsem u pramene Štěstí,“ 
a vydechl naposledy. 

1 Zpracováno podle: 
Fryderyk Chopin – nawrócił się do Boga na łożu 
śmierci. Dostupné z http://www.tajemnicamilosci.pl/
gwiazdy-mediow/fryderyk-chopin-nawrocil-sie-do-
-boga-na-lozu-smierci.html [18. 5. 2016].

2 Bełza, I. Fryderyk Chopin. Warszawa: Instytut 
Wydawniczy Pax, 1980. s. 321–322.

Pomník Fryderyka Chopina ve Varšavském parku Łazienki.
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JEŽÍŠ NEOCHABUJE 
V ODPOUŠTĚNÍ 
Slovo papeže Františka před modlitbou Angelus, nám. sv. Petra, 3. 11. 2013 
| Česká sekce RV | Přeložil Milan Glaser

Dobrý den, drazí bratři a sestry, pasáž 
z  Lukášova evangelia z  této neděle 
nám podává Ježíše, který cestou do Je-
ruzaléma prochází Jerichem. Je to po-
slední etapa cesty, která v sobě shrnuje 
smysl celého Ježíšova života, věnova-
ného hledání a  záchraně ztracených 
ovcí Izraelského domu. Čím více se 
však blíží k cíli, tím více se kolem Ježíše 
uzavírá kruh nevraživosti.

A přece v Jerichu dojde k jedné z nej-
radostnějších událostí, které podává 
svatý Lukáš: obrácení Zachea. Tento 
člověk je ztracenou ovcí, je pohrdaný, 
„exkomunikovaný“, protože je celní-
kem, ba dokonce vrchním celníkem 
tohoto města, přítel nenáviděných 
římských okupantů, zloděj a  vykořis-
ťovatel.

Když mu nebylo umožněno přiblížit 
se k  Ježíši, pravděpodobně z  důvodu 
jeho špatné pověsti, a protože byl malé 
postavy, Zacheus se vyšplhá na strom, 
aby mohl spatřit procházejícího Mistra. 

Toto vnější, poněkud úsměvné gesto 
však vyjadřuje nitro tohoto člověka, 
který se snaží dostat nad zástupy, aby 
mohl s  Ježíšem navázat kontakt. Sa-
motný Zacheus nezná hluboký smysl 
svého gesta, neví, proč tak jedná, ale 
učiní to. Neodvažuje se ani doufat, že 
by vzdálenost, která jej dělí od  Pána, 
mohla být překonána. Spokojuje se 
s tím, že jej uvidí procházet. Když však 

Ježíš přijde blíže k onomu stromu, za-
volá jej jménem: „Zachee, pojď rychle 
dolů: dnes musím zůstat v tvém domě“ 
(Lk 19,5). Onen muž malé postavy, vše-
mi odmítaný a vzdálený od Ježíše, je ja-
koby ztracený v anonymitě, ale Ježíš jej 

volá. A jméno Zacheus v jazyce té doby 
má krásný a  příznačný význam. Za-
cheus totiž znamená „Bůh pamatuje“.

Ježíš vstupuje do  Zacheova domu, 
vzbudí kritiku obyvatel Jericha, proto-
že i  v  té době kolovalo mnoho drbů. 
Říkali: Jak je to možné? Tolik skvělých 
lidí je ve městě, ale on jde na návštěvu 
k  celníkovi? Ano, protože byl ztrace-
ný. A Ježíš říká: „Dnes přišla do tohoto 
domu spása. Vždyť i  on je potomek 
Abrahámův“ (Lk 19,9). Do  Zacheova 
domu toho dne vstoupila radost, po-
koj a spása. Vstoupil tam Ježíš.

Neexistuje profese nebo společenské 
postavení, není hříchu či zločinu jaké-
hokoli druhu, který by mohl z  paměti 
a  srdce Boha vymazat jediné z  jeho 
dětí. „Bůh pamatuje“ vždycky, nezapo-
míná nikdy na ty, které stvořil. On je Ot-
cem, vždycky bděle a laskavě čeká, až 
uvidí, že se v srdci tohoto dítěte znovu 
rodí touha vrátit se domů. A když roz-
pozná, byť jen v  náznaku, onu touhu, 
kolikrát téměř neuvědomělou, ihned 
je mu po boku a svým odpuštěním mu 
ulehčuje cestu obrácení a návratu. 

Hleďme dnes na  Zachea, který je 
na  stromě. Je to úsměvné gesto, ale 
vede ke  spáse. A  já ti říkám: tíží-li tě 
svědomí, stydíš-li se za  spoustu věcí, 
kterých ses dopustil, zastav se chvíli, 
neděs se. Pomysli, že někdo tě očeká-
vá, protože na tebe nikdy nepřestal pa-
matovat, a tím někým je Bůh, Otec, kte-
rý tě čeká! Vylez jako Zacheus na strom 
touhy po  odpuštění, ujišťuji tě, že 
nebudeš zklamán. Ježíš je milosrdný 
a nikdy neochabuje v odpouštění. Pa-
matujte si to dobře. Takový je Ježíš.

Bratři a sestry, nechme se Ježíšem také 
zavolat jménem! V hloubi srdce slyšme 
Jeho hlas, který nám říká: „Dnes musím 
zůstat v tvém domě,“ tedy v tvém srdci, 
v tvém životě. A přijměme Jej s rados-
tí: On nás může změnit, přetvořit naše 
kamenné srdce na srdce z masa, může 
nás vysvobodit ze sobectví a  učinit 
z našeho života dar lásky. Ježíš to může 
učinit. Nech na sobě spočinout Ježíšův 
pohled. 

Vylez jako Zacheus 
na strom touhy 
po odpuštění, 
ujišťuji tě, že 
nebudeš zklamán.
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SVÄTEC CHRÁNIACI ĽUDSKÚ 
DÔSTOJNOSŤ

Pred 75 rokmi daroval svoj život inému, aby zdôraznil jeho 
nevyčísliteľnú cenu.

text: Dariusz Żuk-Olszewski, PhD. 

CENA ŽIVOTA
Sv. Maximiliána možno právom 
pokladať za univerzálneho svätca 
pre všetky časy, predovšetkým pre 
tie naše. Svojou hrdinskou obetou, 
obetovaním života za svojho spo-
luväzňa v nacistickom koncentrač-
nom tábore, zapôsobil na predsta-
vivosť celých generácií (keďže išlo 
o  čosi naozaj nevídané) a  vzbudil 
oprávnený obdiv po celom sve-
te. Vydal svedectvo o  hodnote 
ľudského života,  ktorý,  napriek 
inštitucionalizovaným útokom na 
jeho integritu, musí mať neustále 
najvyššiu cenu chránenú jeho ne-
dotknuteľnosťou. 

Jeden z  najvýznamnejších živo-
topiscov sv. Maximiliána o. Leon 
B.  Dyczewski OFMConv. v  jednom 
zo svojich diel ponúka veľavravnú 
odpoveď na otázku, prečo je práve 
sv. Maximilián pokladaný napríklad 
za patróna hnutia za život: „Svojim 
skutkom na apelplatzi sa stal pat-
rónom všetkých, ktorí majú v úcte 
ľudský život, chránia ho pred zni-
čením a robia všetko pre to, aby sa 
stával čoraz ľudskejším. Treba však 
povedať, že tento skutok vyrastal 
z celku života otca Maximiliána...“1

V  súčasnej sekulárnej kultúre, 
ktorá oddeľuje Boha od každo-
denného života človeka, možno 
veľmi ľahko prepadnúť všeobecne 
rozšírenej mentalite, ktorá z  viery 
robí „čisto súkromnú záležitosť“, 
pričom  oddeľuje ľudské zákony 
od zákonov Božích. Táto mentali-
ta ľudské zákony podrobuje „vôli 
väčšiny“, bez ohľadu na Boží zá-
kon. Príkladom toho je aj „právo 
na interrupciu“, ktoré sa dostalo 
v  priebehu pomerne krátkej doby 

do právnych systémov väčšiny tzv. 
civilizovaných krajín, alebo čoraz 
rozšírenejšie „právo na eutanáziu“. 
Sv. Maximilián sa celým svojím 
životom, ktorého zavŕšením bolo 
slobodné rozhodnutie zomrieť za 
neznámeho spoluväzňa, ktorému 
tým život zachránil, vzoprel takejto 
relativizácii nesmiernej ceny ľud-
ského života.

ZÁPAS O RODINU 
Téma ochrany rodiny i  ľudského 
života od jeho počatia po priro-
dzenú smrť nebola sv. Maximi-
liánovi cudzia po celý jeho život. 
Z jeho  iniciatívy bola na stránkach 
Rycerza Niepokalanej v predvojno-
vých rokoch uskutočnená kampaň 
na ochranu života nenarodených 
detí a  podporu mnohodetných 
rodín. Treba zdôrazniť, že články 
vynikajúceho publicistu Walenty-
ho Majdańskeho nepoukazovali 
iba na hrôzu samotného umelého 
potratu. Maximilián za zúfalými 
rozhodnutiami žien, ktoré sa roz-
hodli umelý potrat podstúpiť, videl 
predovšetkým hrôzy extrémnej 
chudoby celých rodín, ktoré sú 
k  takýmto rozhodnutiam dohna-
né. Preto jeho články i články iných 
autorov Rycerza Niepokalanej či 
Małeho Dziennika vyzývali k  soci-
álnej spravodlivosti a  kresťanskej 
spolupatričnosti, vyzývali taktiež 
štátne orgány k  zabezpečeniu 
práva na život každého počatého 
dieťaťa, ale aj k  pomoci pre mno-
hodetné rodiny. Výsledky tejto 
akcie boli ohromujúce. Svedomie 
národa sa prebudilo a redakcia do-
stávala každý mesiac veľké množ-
stvo listov, ktoré potvrdzovali, že 
výzvy v  mene Nepoškvrnenej ne-
boli márne. Boli zachránené tisíce 

detí. Veľmi praktickým naplnením 
túžby sv. Maximiliána v  oblasti 
ochrany ľudského života a podpo-
ry rodín bol  návrh založenia Fon-
du Matky Božej Nepoškvrnenej, 
ktorý by podporoval najchudob-
nejšie a  najpočetnejšie rodiny.2 
Tento návrh uzrel svetlo sveta až 
po Maximiliánovej smrti, krátko 
po skončení vojny, v  roku 1947.  
Rycerz Niepokalanej v  tom istom 
období, krátko po uchopení moci 
komunistami, taktiež zverejnil vý-
zvu vláde, aby zaviedla ohodno-
tenie zamestnancov platom podľa 
počtu detí zamestnanca a zaviedla 
veľké daňové úľavy pre mnohopo-
četné rodiny a taktiež aby odstráni-
la právne normy, ktoré umožňovali 
zabíjanie nenarodených detí.3 Ma-
ximilián už pred vojnou v Rycerzo-
vi Niepokalanej niekoľkokrát s veľ-
kým uznaním písal o  politikoch, 
ktorí sa v  rozličných európskych 
krajinách snažili rôznymi ekono-
mickými opatreniami podporiť 
a oceniť mnohodetné rodiny. Tieto 
články, ako aj akcia na podporu ne-
narodených detí ohrozených ume-
lým potratom, mali medzi čitateľmi 
výnimočný ohlas. 

ZA OBRÁTENIE A SPÁSU 
ŠÍRITEĽOV CIVILIZÁCIE 
SMRTI
Dr. Charles Rice z právnickej fakul-
ty Univerzity Notre Dame veľmi 
jasne a  výstižne pomenoval kľú-
čový problém slabej úspešnos-
ti súčasných aktivít na ochranu 
ľudského života od počatia po 
prirodzenú smrť: „Legalizovaná in-
terrupcia a eutanázia sú  v prvom 
rade symptómami straty viery 
v Boha. Sú to záležitosti nábožen-
skej povahy.“4 Toto si sv. Maximilián 
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uvedomoval dlho pred masovým 
rozšírením tohto hanebného zlo-
činu naprieč civilizovaným svetom. 

Sv. Maximilián páchateľov útokov 
na ľudský život vnímal ako obete 
diablovej ľsti, ktorou človeka pre-
svedčí, že má právo v  záujme ne-
jakého sebou definovaného „vyš-
šieho cieľa“ pasovať sa do úlohy 
Boha a rozhodovať o živote iného 
človeka. Preto boj o  nedotknu-
teľnosť každého ľudského života 
nevnímal ako boj s vykonávateľmi 
diabolských koncepcií „rasovo čis-
tej spoločnosti“ či „neba na zemi“, 
ale ako zápas dobra so zlom, či 
inak povedané civilizácie života 
s kultúrou smrti. Aj v  tomto zápa-
se vnímal ako najvyššiu hodno-
tu nesmrteľné duše. Nesmrteľné 
duše obetí neľudských zločinov, 
ale aj nesmrteľné duše ich katov. 
A  v  tomto zápase neustále vzýval 
ako svojho najbližšieho spojenca 
Nepoškvrnenú. 

OBRANCA ŽIVOTA
Sv. Maximilián sa svojou smrťou 
v  bunkri hladu stal plne solidár-
ny so zástupmi nevinných obetí 
tzv. „dobrej smrti“ – eutanázie 
nechcených, dohnaných k  zúfa-
lému rozhodnutiu nezáujmom 
spoločnosti o  život, ktorý je „eko-
nomicky nerentabilný“. Aj Maximi-
liánovo zomieranie v bunkri hladu 
sa zdalo jeho katom príliš dlhé 
a  „nerentabilné“, preto ho urých-
lili vstreknutím fenolovej injekcie. 
Koľko starých, chorých, zdravotne 
postihnutých ľudí dnes zomiera 
v  našej „civilizovanej“ Európe po-
dobne! Zástupy ľudí zomierajú tak, 
ako Maximilián – uzavretí v  cele 
smrti, ktorá má podobu nemocnič-
nej izby, ďaleko od zraku a záujmu 
najbližších, v  úplnej anonymite. 
Aj Maximilián, ako mučeník lásky, 
bol odsúdený na smrť ako tisíce 
nevinných pacientov bez „ekono-
mickej perspektívy“ – na smrť hla-
dom a  odvodnením. Je desivé, že 
eutanázia, alebo inak asistovaná 
sebevražda, sa stala pre súčasnú 
západnú spoločnosť synonymom 

emancipácie moderného človeka, 
ktorý vo svojej pýche o  sebe roz-
hoduje do poslednej chvíle a Boží 
plán s človekom do úvahy neberie. 

NEZVYČAJNÝ VÄZEŇ
Maximilián sa v  cele smrti, kde 
do posledných chvíľ slúžil svojim 
spoluodsúdencom ako spovedník,  
bránil právo svojich spoluväzňov 
na život v  jeho večnom rozmere. 
Tým sa stal zároveň nemou vý-
čitkou mnohým katolíkom, ktorí 
svojich bezvládnych blízkych ne-
chávajú odísť na druhý svet bez 
sviatostného zmierenia sa s  Bo-
hom a  možno i  výčitkou kňazom, 
ktorí spovednú službu medzi ťažko 
chorými zanedbávajú.  

Sv. Ján Pavol II. počas kanonizačnej 
slávnosti otca Maximiliána 10.  ok-
tóbra 1982 veľký význam jeho 
posledných dní v tábore smrti zdô-
raznil v  slovách: „Otec Maximilián 
na tomto mieste smrti bránil právo 
nevinného človeka na život. Bránil 
jeho právo na život, pričom dekla-
roval svoju pripravenosť zomrieť 
namiesto tohto človeka, keďže to 
bol otec rodiny a  jeho život bol 
drahocenný pre jeho blízkych. 
Otec Maximilián Mária Kolbe takto 
potvrdil výlučnú zvrchovanosť  
Stvoriteľa nad nevinným ľudským 
životom.“5 

1  DYCZEWSKI, L. B. Człowiek człowiekowi... Rzecz 
o św. Maksymilianie Marii Kolbe. Oświęcim 1994, 
s. 111–113.

2  Rycerz Niepokalanej, ročník 1947, Wydawnictwo „Ry-
cerza Niepokalanej“, OO. Franciszkanie, Niepokalanów, 
s. 145.

3  Rycerz Niepokalanej, ročník 1947, op. c., s. 71.
4  KALVELAGE, F. M. Kolbe. Saint of the Immaculata, 

s. 250.
5  JÁN PAVOL II.: Homília počas sv. omše, pri ktorej bol 

vyhlásený za svätého Maximilián Mária Kolbe. Rím, 
Nám. sv. Petra, 10. októbra 1982.
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KAREL IV., ZBOŽNÝ PANOVNÍK
Nejvýznamnější český panovník všech dob, který se nestyděl být zbožný.
text: Mgr. Jan Slepička

REX CLERICORUM
Karel IV. je právem považován 
za  nejvýznamnějšího českého pa-
novníka všech dob. Kromě toho, 
že byl moudrý diplomat a  neoby-
čejný vzdělanec, byl také velice 
zbožný. Vážil si svého královské-
ho postavení a byl si vědom, že je 
nemá sám od sebe, nýbrž mu bylo 
dáno shůry. Pomazání posvátným 
olejem v  něm vytvořilo závazek 
odpovědnosti nejen za sebe a své 
nejbližší, ale za  celý jemu svěřený 
lid. Podobně jako kněz je olejem 
pomazán ke  službě druhým, tak 
i  král měl sloužit svým bližním. 
Spojení světské a  duchovní moci 
výborně demonstruje Karlova říš-
ská koruna, která je spojena s bis-
kupskou mitrou. S  touto korunou 
se Karel rád nechával zobrazovat.1

Karel se nejen cítil jako kněz, ale 
svým způsobem jím i  byl. Ne ná-
hodou ho William Ockham nazval 
titulem rex clericorum (kněžský 
král).2 Kromě toho, že křtem má 

účast na  všeobecném kněžství 
Kristově každý křesťan, u mnohých 
panovníků raného a  vrcholného 
středověku bylo pomazání po-
svátným olejem obecně chápáno 
jako jistý stupeň kněžského svě-
cení (nutno podotknout, že učení 
o sedmi svátostech dlouho nebylo 
přesně definováno). Existují dokla-
dy o tom, že Karel se činně účastnil 
mše, dokonce při ní četl evange-
lium,3 vykonával tedy funkci nále-
žící posvěcenému služebníku. Rád 
se také účastnil modlitby hodinek.

KARLOVA ZBOŽNOST
Karlova zbožnost ovšem nebyla 
náhodou, nýbrž důkladným božím 
řízením. V mládí se kralevic účastnil 
rytířských turnajů a jiných her, utr-
pěl také četná zranění. Nevyhýbal 
se všemožným světským zábavám, 
nosíval příliš krátké a těsné šaty, že 
jej napomenul i papež Klement VI., 
jeho učitel z  mládí. K  jeho vnitřní 
proměně velmi přispělo vidění, 
kterého se mu dostalo v roce 1333 

v  italském Terenzu. V noci, ve svá-
tek Nanebevzetí Panny Marie, ho 
anděl ve snu vzal na místo, kde stál 
šik ozbrojených mužů. Jiný anděl 
vzal ohnivý meč a jednomu z vojá-
ků uťal pohlavní úd, muž pak smr-
telně raněn umíral. Anděl pak řekl, 
že tento muž „byl pro hřích smilství 
od  Boha takto raněn; nyní se tedy 
měj na  pozoru a  otci svému můžeš 
říci, aby se varoval podobných hří-
chů, nebo vás postihnou ještě horší 
věci“.4 Karel v tomto snu jistě viděl 
napomenutí shůry a pobídku k na-
stoupení nové zbožné cesty svého 
života.

O  Karlově zbožnosti svědčí i  jeho 
vlastní životopis; svým následov-
níkům vzkazuje: „Když pak budete 
kralovati po mně, ozdobeni korunou 
královskou, pomněte, že i  já jsem 
kraloval před vámi, a  že jsem obrá-
cen v prach a v hlínu červů.“5 Láska 
ke  Kristu mu dokonce zachráni-
la život, když v  italské Pavii byla 
celá jeho družina otrávena jedem 



23

3|2016|č. 145

v  jídle, Karel z  jídla nic nepojedl, 
poněvadž se chystal k  přijímání 
eucharistie a  držel předepsaný 
půst. Ochráněn boží milostí unikl 
otrávení.6 Sám král si byl jistě vě-
dom Božího působení ve svém ži-
votě. Jak jinak by totiž bylo možné 
vysvětlit mnohačetná vyváznutí 
z nebezpečných situací, úmrtí jeho 
bezprostředních soupeřů či uzdra-
vení z nemocí a úrazů? 

SBÍRÁNÍ SVATÝCH 
OSTATKŮ
Jisté sepětí krále s Bohem a s církví 
bylo ve  středověku vcelku běžné, 
nicméně v  osobě Karla dosahuje 
takřka dokonalosti. Karel IV. na-
vazoval na  své svaté předchůdce, 
zvláště Konstantina Velikého a Kar-
la Velikého. Oba panovníci vynikali 
péčí o  svěřený lid, ale také sbírá-
ním relikvií světců. Český král měl 
doslova sběratelskou vášeň pro re-
likvie. Důvody této činnosti mohou 
být různé. Od  prosté zbožnosti, 
přes finanční důvody (zisk z  poutí 
k  relikviím) a  ideologické důvody 
(snaha o  posvěcení královského 
majestátu) po  důvody politické 
(ztotožnění panovníka a  lucem-
burské dynastie s  přemyslovskou 
tradicí českých zemí).7 Poslednímu 
důvodu nahrává i  fakt, že Karel 
údajně uchovával i lýčené střevíce 
Přemysla Oráče, bájného zaklada-
tele přemyslovské dynastie.

Nelze ale podceňovat panovníko-
vu zbožnost. Karel spolu s ostatní-
mi křesťany věřil ve vzkříšení mrt-
vých, a bylo tedy jen otázkou času, 
kdy se duše opět spojí s tělesnými 
pozůstatky, „proto ho i  pouhý po-
hled uváděl v živé spojení s těmi, jimž 
náležely, jako by jim samým hleděl 
tváří v tvář“.8 Císař neshromažďoval 
jen relikvie svatých, i když ty tvořily 
hlavní součást jeho sbírek. Sbíral 
také jiné náboženské předměty, 
vzpomeňme např. zlomek evan-
gelia sv. Marka, který získal v  roce 
1355 a  o  němž věřil, že jej napsal 
samotný evangelista. Velice se také 
zajímal o  pašijové ostatky, věřilo 
se totiž tehdy, že Kristus při svém 

druhém příchodu sestoupí tam, 
kde budou shromážděny všechny 
relikvie jeho umučení.9 Ve sbírkách 
pražské katedrály tedy nechyběly 
ostatky houby, z  níž Kristus pil, či 
trny z  trnové koruny. Na  prvním 
místě mezi pašijovými ostatky 
jsou bezesporu relikvie Kristova 
kříže, které byly vsazeny do velké-
ho zemského korunovačního kříže 
království českého.

SEPĚTÍ SE 
SPOLEČENSTVÍM 
SVATÝCH
Karel sám v  životopise obhajuje, 
proč sbíral relikvie svatých: „Ne-
smírná úcta a horečná láska, kterou 
chováme k  posvátnému chrámu 
pražskému, k naší ctné matce, k na-
šim svatým ochráncům, blahosla-
venému mučedlníku Vítu, Václavu 
a Vojtěchovi, rozněcuje naše smysly, 
a  když tedy z  projevu zbožné štěd-
rosti získáme nějakou věc vzácnou, 
[…] pak ji z  naší královské milosti 
použijeme na zvelebení tohoto chrá-
mu.“10 Soubor ostatků, které Karel 
sesbíral, byl skutečně mimořádný. 
Po Římu byla Praha městem s nej-
větším počtem relikvií. Král sbíral 
především relikvie těch světců, 
k  nimž měl nějaký vztah. Na  prv-
ním místě to byli samozřejmě čeští 
patroni – sv. Ludmila, sv. Václav, 
sv. Vít, sv. Vojtěch, ale i další „slovan-
ští“ světci sv. Cyril a  Metoděj, Pět 
svatých bratří či sv. Jeroným. Karel 
měl pochopitelně blízký vztah také 
ke  světcům, vyjadřujícím králov-
skou důstojnost, de facto jeho vzo-
rům – sv. Konstantinu Velikému, sv. 
Karlu Velikému, sv. Zikmundovi, 
sv. Jindřichovi nebo sv. Ludvíkovi 
Francouzskému. Poslední skupi-
nou uctívaných světců byli ti, kteří 
Karlovi pomohli v  některé těžké 
životní situaci, mezi nimi vyniká 
sv. Kateřina Alexandrijská.

Ještě jeden argument podporuje 
tezi, že sbírání svatých ostatků ne-
bylo jen pouhou kratochvílí nebo 
že by za tím byly jen ideologické či 
politické důvody. Karel si vymohl 
u  papeže povolení, aby v  určitý 

den v roce – pátek po první neděli 
velikonoční – mohl ostatky veřej-
ně ukazovat lidu a  lid za  to mohl 
nabýt velkých odpustků. Není bez 
zajímavosti, že Karel sám se podílel 
na  vypracování obřadu této slav-
nosti.11 Veřejné ukazování ostat-
ků se konalo na  Velkém náměstí 
(dnešním Karlově) v Novém Městě 
pražském.

MIMOŘÁDNÁ 
OSOBNOST
Když Karel IV. roku 1378 zemřel, 
byli si jeho blízcí vědomi, jakou 
osobnost ztrácejí. Pražský arcibis-
kup Jan Očko z Vlašimi ve  známé 
pohřební řeči vypočítává, proč by 
měl být Karel považován za svaté-
ho: 1. díky svému pomazání na krá-
le; 2. díky svému důstojenství; 
3. díky zázrakům, jež se odehrávaly 
v jeho přítomnosti; 4. díky zbožné 
a  horlivé účasti na  liturgii; 5. díky 
své schopnosti citovat zbožné 
texty zpaměti, modlitby odříká-
val sicut unus sacerdos (jako kněz); 
6. díky tomu, že přijal všech sedm 
svátostí; 7. díky osobnímu vztahu 
k  posvátným relikviím, jako druhý 
Konstantin.12 
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Impozantní zjev papeže sv. Lva I. Velikého výrazně ovlivnil pontifikáty jeho nástupců, kteří se snažili násle-
dovat jej jako svůj vzor. Mezi nimi vyniká zejména sv. Gelasius I. (492–496), učený teolog, kterého církevní 
historikové označují za „velkého stavitele ideje papežského primátu“. Od něho pochází teorie, rozpracova-
ná potom ve středověku, že svět řídí dvě mocnosti: papež v záležitostech duchovních a panovník v záleži-
tostech světských.

PAPEŽOVÉ V ZÁPASE 
S BYZANTSKÝM 
CESAROPAPISMEM
Po zániku Západořímské říše r. 476, 
kdy ostrogótský král Odoakar sesa-
dil posledního císaře Romula Au-
gusta, si císařové Východořímské 
říše, nazývané též Byzantskou (po-
dle osady Bysantion na místě, kde 
nechal císař Konstantin vybudovat 
Cařihrad), osobovali stále větší prá-
vo zasahovat do  vnitřních záleži-
tostí Církve. Jejich politika směřo-
vala k tomu, aby papežové jim byli 
podrobeni. To se nejmarkantněji 
projevilo za  vlády ctižádostivého 
Justiniána I., jenž se považoval ne-
jen za  hlavu státu, nýbrž i  Církve. 
Tuto politiku nazývají historiko-
vé cesaropapismem, kdy císař si 
v praxi počíná jako papež.

Některé iniciativy tohoto panovní-
ka byly Církvi ku prospěchu. Roku 
553 svolal do Cařihradu koncil (tzv. 
II. cařihradský), potvrzený pape-
žem Vigiliem I., jenž odsoudil gnos-
tický spis Teodora z  Mopsu estie 
nazvaný „Tři kapitoly“, odvolávající 
se na Origena ze 3. století. Pohrdá 
veškerou hmotou i  lidským tělem 
a  opakuje Eutychovu herezi od-
souzenou na chalcedonském kon-
cilu r.  451, že Ježíš Kristus neměl 
dvě přirozenosti, tj. božskou a  lid-
skou, tedy tělesnou, nýbrž pouze 
jednu – božskou. 

Justinián však bohužel tento 
správný boj za  pravověrnost spo-
jil s  demonstrací síly vůči papeži. 
Vydal nejprve r.  548 císařský de-
kret proti Třem kapitolám a obrátil 
se na papeže Vigilia s  arogantně 

formulovanou žádostí, aby se k od-
souzení tohoto spisu připojil. Papež 
váhal, neboť si potřeboval nejprve 
získat jasno důkladným prověřením 
celé záležitosti a  prostudováním 
inkriminovaného díla. Svou roli tu 
hrály i ohledy na církev v severní Af-
rice, která se obávala rostoucího vli-
vu Byzance a instinktivně se stavěla 
odmítavě ke  všemu, co pocházelo 
z  Cařihradu. Justinián však nemínil 
čekat, vtrhl vojensky do  Říma, pa-
peže zajal a  odvlekl do  Cařihradu, 
kde jej držel v  zajetí a  přinutil ne-
prodleně podepsat prohlášení od-
suzující Tři kapitoly. 

Poté uzavřeli papež a císař doho-
du, že bude svolán koncil a do té 
doby se obě autority tehdejšího 
křesťanského světa zdrží jakýchko-
liv aktivit ve věci Třech kapitol. Cí-
sař Justinián však ujednání vzápětí 
porušil tím, že vydal nový edikt 
proti Třem kapitolám. Vigilius, po-
bývající v Cařihradě, neboť císař jej 
nechtěl pustit zpět do  Říma, pro-
testoval, protože Justinián s  ním 
tuto záležitost nekonzultoval a vy-
stupoval fakticky jménem Církve, 
jako by on byl její hlavou a  nikoli 
papež. Ostrá forma protestu vyvo-
lala proti Vigiliovi bouři nevole, tak-
že musel vyhledat azyl v  chrámu. 
II. cařihradský koncil proběhl bez 
jeho účasti a  rovněž i  bez účasti 
papežského legáta. Přesto se však 
Vigilius k  odsouzení Třech kapitol 
připojil, neboť po stránce dogma-
tické se nedalo nic namítat, proto 
II. cařihradský koncil, i když nese 
pochybnou pečeť cesaropapismu, 
je a  zůstává právoplatným církev-
ním sněmem. Justinián ale později, 

aby nebyl chápán jako heretik po-
pírající papežský primát, potvrdil 
ve  svém Kodexu primát římské-
ho biskupa nad všemi ostatními 
patriarchy a  biskupy a  označil ho 
za „hlavu všech Božích kněží“.                          

SV. ŘEHOŘ VELIKÝ
Velkou osobností na stejné úrovni se 
sv. Lvem I. Velikým je sv. Řehoř I. Ve-
liký (590–604). I on byl zařazen mezi 
církevní učitele. Pocházel ze vzne-
šeného římského rodu, v  mladém 
věku se stal prefektem města, vzdal 
se ale úřadu ve prospěch duchovní 
dráhy. Vstoupil do benediktinského 
kláštera a sepsal první životopis za-
kladatele této řehole sv. Benedikta, 
patrona Evropy. Papež Pelagius II. jej 
povolal k práci v kurii. Po jeho smrti 
byl od kléru a lidu proti své vůli zvo-
len papežem.

Řím a  spolu s  ním i  značná část 
Itálie byly tenkrát sužovány mo-
rovou epidemií, hladem a nájezdy 
divokých Langobardů. Řehoř vy-
zval k  modlitbám a kajícím pro-
cesím – a mor přestal. Rozsáhlými 
sociálně charitativními akcemi se 
mu podařilo odstranit i hlad. Když 
Langobardi pod velením krále 
Agilulfa ohrožovali Řím a  hrozilo 
jeho vyplenění a vyloupení, Řehoř 
vstoupil r. 593 do jednání s Agilul-
fem a  nabídl mu velké množství 
zlata, jestliže Řím ušetří. Agilulf 
souhlasil, jenže papež zlato ne-
měl. Spoléhal však na Boží pomoc 
a  štědrost bohatých dárců, které 
se snažil přesvědčit o prospěšnosti 
tohoto dobrého skutku. Nakonec 
požadovanou sumu sehnal a  Řím 
byl zachráněn.
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Sv. Řehoř vystupoval jako faktický 
vládce města, neboť světská sprá-
va nefungovala. Vydával rozkazy 
ke stavbě jeho opevnění pro případ 
útoku nepřátel, staral se i  o  ryze 
praktické záležitosti jako vodo-
vod a  horlivě pečoval o  vzdělání 
obyvatelstva zakládáním 
škol. Vyznačoval se velkou 
tolerancí vůči nekatolí-
kům, když např. rozváš-
něný římský dav zaútočil 
na  židovskou synagogu 
a  přeměnil ji na  katolický 
chrám, papež nařídil pod 
hrozbami přísných trestů 
synagogu Židům vrátit.

V církevní rovině věnoval 
Řehoř největší pozornost 
misiím. Za jeho pontifi-
kátu byla zahájena evan-
gelizace pohanských ger-
mánských kmenů a  také 
ariánských Langobardů. 
Nejúspěšnější však byla 
misie u pohanských Ang-
losasů. Řehoř k nim poslal 
r. 596 římského benediktinského 
opata sv. Augustina se 40 mnichy. 
Tomu předcházela epizoda, kdy 
opat Augustin viděl v  Římě něko-
lik válečných zajatců, když se ze-
ptal, kdo jsou, a  dostal odpověď, 
že „Angli“ (Angličané), prohlásil, že 
z nich musí být „angeli“ (andělové). 
Vykoupil je ze zajetí, vyučil ve víře 
a pokřtil, poté získal papeže Řeho-
ře pro plán misie v Anglii.

Velkou pozornost věnoval sv. Ře-
hoř liturgii a církevnímu zpěvu, což 
patřilo k jedněm z hlavních náplní 
činnosti benediktinů. Připisuje se 
mu tzv. gregoriánský chorál, který 
se stal na dlouhá staletí nezbytným 
doprovodem slavnostní liturgie 
v klášterech a v katedrálách. 

Řehoř si dal jako papež titul 
„servus servorum Dei“ (sluha slu-
hů Božích), jehož používají pape-
žové v  oficiálních dokumentech 
dodnes. Sám sebe považoval 
za  služebníka věřících, jimž má 
zvěstovat Boží lásku. 

Přes maximální vytíženost při řízení 
Církve a ryze praktické správě měs-
ta si našel papež Řehoř čas i  pro 
teologickou práci. Je autorem cca 
100 spisů, které na rozdíl od spisů 
sv. Lva Velikého nejsou převážně 
dogmatického, nýbrž morálně-

-asketického charakteru. Mistrně 
dokázal na základě výkladu staro-
zákonní knihy Job předložit čte-
nářům katecheticky téměř celou 
katolickou morálku. U  Řehoře se 
také setkáváme s výrazně kladným 
vztahem k  ženě, což nebylo v  té 
době samozřejmostí. Někteří au-
toři asketické literatury v ní viděli 
pouze zdroj případného pokušení 
a v tomto duchu se o ní vyjadřovali 
s  jistým despektem. Ne tak sv. Ře-
hoř. Žena je pro něho symbolem 
„nové Evy“, tj. Panny Marie, proto 
muž k ní má vzhlížet s úctou a vi-
dět v  ní obraz Matky Boží. Řehoř 
vysoko cení vzájemnou manžel-
skou lásku a věrnost a nevybíravě 
napadá smilstvo a  cizoložství ja-
kéhokoliv druhu. Velmi také nabá-
dá věřící k  lásce a  vděčnosti vůči 
matce, obětavou mateřskou lásku 
chápe jako připomínku Boží lás-
ky k  člověku a proto člověk, který 
projevuje vděčnost vůči Bohu, ne-
může být zároveň nevděčný vůči 
vlastní matce. 

Z  pera sv. Řehoře pochází také 
„Liber regulae pastoralis“, tj. pas-
torační příručka určená hlavně 
duchovenstvu. Ještě za  Řehořova 
života byla přeložena do  řečtiny 
a  v  9. století do  angličtiny. Řehoř 
zde dává biskupům a kněžím prak-

tické rady, jak si počínat 
v pastoraci věřících. Hlav-
ní důraz klade na  zájem 
duchovního jakožto dob-
rého otce o jejich potřeby 
v  nouzi a  připravenost 
pomoci – a  na  systema-
tické náboženské vzdělá-
vání. Za nejdůležitější zde 
považuje Písmo sv., proto 
ustanovuje, aby homilie 
důsledně vycházely z tex-
tu Božího slova příslušné 
neděle a  aplikovaly ho 
na  konkrétní praktický 
život věřících. Kromě 
Písma sv. měli být věřící 
podle sv. Řehoře hojně 
seznamováni s životopisy 
světců.  

Řehoře pokládali pozdější autoři 
za  faktického duchovního zakla-
datele „křesťanského středověku“. 
Jeho odkaz je na  rozdíl od  sv. Lva 
podstatně více pastorační než teo-
logický, středověká pastorace se 
opírala především o jeho směrnice 
a rady. Sv. Řehoř se ve svém ponti-
fikátu snažil věrně naplnit heslo za-
kladatele svého řádu sv. Benedikta 
„Ora et labora!“ (Modli se a pracuj!). 
I  jako papež věrně dodržoval be-
nediktinskou řeholi, žil asketicky 
a vše přebytečné věnoval chudým 
a potřebným. Lid ho hned po smrti 
začal uctívat jako světce. 

K článku bylo použito:  
Buehlmeyer, C. Die Kirchengeschichte I. Paderborn 1958.  
Johnson, P. Papiestwo. Warszawa 1998.  
Coulaumbe, Ch. Papežové. Toronto 2001. 
Vrána K. a kol. V jednom společenství: Životní příběhy 
světců. Praha 2009.

Svatý Řehoř (kolem 1370), mal. Mistr TheodorikFo
to

:  
w

w
w

.ro
do

n.
cz



3|2016|č. 145

26

P
R

O
 D

ĚT
I

BUDU SKÁKAT RADOSTÍ
Svátost smíření bývá náročná, ale dává radost do srdce.
text: S. M. Anežka Novoměstská OSF

Milé děti, Anička, Kuba a  Eliška 
jsou kamarádi ze třetí třídy. Už 
od  září se připravují, že přijmou 
Pána Ježíše v eucharistii. Včera ve-
čer byli poprvé u svátosti smíření. 
Dnes sedí na sluníčku za kostelem 
a povídají si. 

„Já jsem se včera tak bála,“ říká 
Anička. „Vůbec jsem nevěděla, jak 
mám začít, a  moc jsem se před 
otcem Antonínem styděla říct svo-
je hříchy. Ale on se na  mě usmál 
a  řekl mi: ‚Aničko, vůbec se ne-
boj. Pán Ježíš Tě má rád a on sám 
bude poslouchat, co mu říkáš. Já 
jsem tady jen jako jeho služebník.‘ 
A  tak jsem se přestala bát a  s  dů-
věrou jsem řekla všechno, co jsem 
si předtím napsala na papírek. Ani 
nevíte, jak se mi ulevilo!“ Anička se 
spokojeně usmála. 

„A co ty, Kubo?“ zeptala se. „Taky 
jsem bál,“ odpověděl Kuba, „ale 
nejvíc toho, že se budu muset 
napřed usmířit se svým  bráchou 
Patrikem. Před týdnem jsme se 
poprali a  od  té doby jsme spo-
lu nemluvili. Maminka mi řekla: 
‚Než půjdeš ke  svátosti smíření, 
musíte se spolu usmířit.‘ Vůbec 
se mi nechtělo. Ale nakonec jsem 
za  ním šel a  řekl jsem mu: ‚Pro-
miň, že jsem byl k  tobě takový. 
Je mi to líto. Můžeš mi odpustit?‘ 
Patrik byl pěkně překvapený. 
A víte, co mi řekl? Že se mi chtěl 
jít omluvit, ale nenašel odvahu. 
Tak jsem moc rád, že jsem doká-
zal přijít první. Je to super pocit, 
že už jsme zase kamarádi!“ „A co 
pak u  otce Antonína, to už ses 
nebál?“ vyzvídala Anička. „Jenom 
trošku. Když jsem přišel, otec An-
tonín mi s  úsměvem řekl: ‚Vítej 
Kubo, mám radost, že jsi přišel.‘ 
V tu ránu byl strach pryč a já jsem 
vyklopil všechno, co mě tížilo 
ve  svědomí. A  když mi dal otec 

na konci rozhřešení, myslel jsem, 
že budu skákat radostí,“ 
řekl Kuba a  vesele 
luskl prsty. 

„Něco takového 
jsem zažila taky,“ 
přidala se Eliška. 
„Předevčírem mi mamin-
ka řekla: ‚Eliško, v  naší rodi-
ně bylo vždycky zvykem, že 
když se někdo chystal jít 
ke  svátosti smíření, 
napřed poprosil 
o  odpuštění své 
rodiče a  souro-
zence. Zítra večer 
půjdeš poprvé, 
tak bys to mohla 
zkusit, co říkáš?‘ 
‚Já nevím, mami, 
jestli k  tomu 
budu mít od-
vahu,‘ řekla 
jsem, ‚asi se 
budu moc 
s t y d ě t .‘ 
Maminka 
se na  mě 
c h á p a v ě 
p o d í v a l a . 
‚Poprvé to pro 
mě taky nebylo 
snadné, Eliško, 
ale věř, že jsem 
za  to dnes moc vděčná.‘ Chápete, 
že se mi do toho vůbec nechtělo?“ 
podívala se Eliška na  kamarády. 
„Včera jsem se k tomu odhodlávala 
celý den.“ „A  jak to dopadlo?“ ze-
ptal se Kuba. „Teprve když jsme šli 
večer do kostela, sebrala jsem od-
vahu a  poprosila maminku, tatín-
ka i bráchu za odpuštění. Uf, to se 
mi ulevilo! A co teprve po svátosti 
smíření! Cítila jsem se snad o  sto 
kilo lehčí,“ smála se Eliška. „A to ješ-
tě není všechno,“ dodala tajuplně. 
„Představte si, že když jsme pak 
přišli domů, zazvonila u  nás paní 

K n e d l í k o v á 
a ptala se ma-

minky: ‚Tak co, 
už to má Eliška 

za  sebou?‘ Ma-
minka řekla: ‚První 

svaté přijímání je 
přece až v  ne-

děli.‘ ‚Ale 
já myslím 
s v á t o s t 

s m í ř e n í ,‘ 
řekla paní 

K n e d l í k o v á . 
‚Tak to ano. Právě jsme 
se vrátili‘, usmála se 
maminka. Paní Knedlí-
ková mě objala a řekla: 

‚Eliško, blahopřeji Ti. 
Dnes máš za  sebou 

moc důležitou 
událost, tak 
bych Ti chtě-
la dát dáre-

ček,‘ a dala mi 
do ruky malou 

krabičku. Když 
jsem ji otevřela, 
byl tam krásný 
řetízek s  přívěs-
kem. Koukně-
te se, mám ho 
tady na  krku.“ 
„Jé, ten je hez-

ký,“ řekla Anička. 
„To je kotva, srdce 

a kříž. Nevíš, co to znamená?“ Kuba 
vyhrkl: „To je přece víra, naděje 
a  láska! Říkala nám to paní kate-
chetka.“ Eliška dodala: „Paní Kned-
líková to taky říkala. A  přála mi, 
abych prožila krásně první svaté 
přijímání. Už se moc těším, až budu 
s Pánem Ježíšem úplně blízko!“ „Já 
taky,“ řekla Anička, „chci mu toho 
tolik povědět!“ 

Milé děti, skutečný příběh na-
šich tří kamarádů může být pro 
vás povzbuzením, abyste se 
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PŘÁTELÉ SI PŘECE ODPOUŠTĚJÍ
Jak si Markétka s Julií dokázaly odpustit.
text: Bc. Jana Lokajová

Markétka a  Julie byly dobré ka-
marádky. Chodívaly spolu denně 
do  školy a  ze školy, odpoledne 
na  hřiště, v  neděli zpívaly na  mši 
a v létě jezdily na tábor. Věděly, co 
má která ráda a co se jí nelíbí, zna-
ly se jako sestry. Všechno klapalo 
jako hodinky, málokdy se hádaly, 
ale když k  tomu přece jen došlo, 
dokázaly se zase brzy usmířit.

Všechno se ale změnilo, když Mar-
kétka odešla do jiné školy. Pořád se 
s Julií vídaly hodně často a měly se 
rády, ale Markétka se brzy dostala 
do dětské party a ta parta Julii pře-
hlížela. Všichni noví kamarádi totiž 
chodili na stejnou školu a hráli há-
zenou, jenže tuhle hru Julie nesná-
šela, zatímco Markétka ji milovala, 
byla v  ní totiž mimořádně dobrá. 
Najednou si Markétka pořád hrála 
v  tělocvičně nebo s  kamarády ze 
školy a  Julie sama venku. Chodí-
vala Markétku pravidelně čekat 
po  cvičení, protože měla svou ka-
marádku ráda, ale ta už na Julii sko-
ro neměla čas.

Navíc si děti z  party začaly tropit 
z Julie šašky. Posmívaly se jí a nadá-
valy jí, že je Markétčin ocásek. Mar-
kétka z toho byla chvíli smutná, ale 
jak čím dál víc chodila s kamarády 
a čím dál méně času trávila s Julií, 
začala dětem z  party věřit a  proti 
jejich výpadům neprotestovala. 
Také se bála, aby se s ní ostatní ne-
přestali bavit. Zjistila, že kdo v par-
tě moc odlišuje, ten není vítán.

Když děti potkaly Julii, volaly na ni: 
„Copak ocásku, kde máš páníčka?“ 

M a r k é t -
ka proti 
t a k o v ý m 
p o s m ě š k ů m 
nikdy nezasahovala a Julii 
to strašně mrzelo.

Naštěstí tu bylo místo, 
kam parta svoje prs-
ty nestrkala. Děvčata 
se každý týden scházela 
na zpívání před mší svatou, 
tam se kamarádky bavily 
jako za  starých dobrých 
časů. Markétka tu byla 
zase jako vyměněná, 
i tak se ale cítila provini-
le, protože viděla, jak je 
Julie smutná a že si spo-
lu přestávají rozumět.

Jednoho dne vedoucí vytáh-
la stařičkou písničku, ve kte-
ré se zpívalo: „Odpusť, že 
dnes tak jako včera jsem tobě 
věrnost sliboval. Odpusť, že 
z  rána do  večera jsem tebe 
skutkem zrazoval. Odpusť, že 
jsem nevyslechl bratra. Od-
pusť, že jsem se díval spatra, 
na toho, který klopýtal.“ Teh-
dy se slova písničky Mar-
kétky silně dotkla a  ona 
začala moc plakat, takže 
musela utéct ze zkušebny. 
A  konečně začala přemýš-
let. Uvědomila si totiž, že 
to, co Julii dělá, nebo spíš 
nedělá, není správné. Jak 
tak přemýšlela, došlo jí, 
že nechce být jako děti 
z party, které se posmívají 
slabším, a že se to posmívání musí 

nějak zarazit. A také ji napadlo, že 
přišel čas říct 

Julii: „Odpusť 
mi to.“

Markétka to ne-
měla jednodu-
ché. Děti z  party 
říkaly: „O  co ti 
jde?!“ a pak ještě: 

„Kašli na Julii!“ Ale 
Markétka si dlouho 
stála na  svém. Do-
konce pohrozila, 
když Julii nene-
chají na  pokoji, že 
opustí házenkářské 

družstvo, pro které 
tolik znamenala. Tak 

posměšky postupně 
vymizely.

Ani Julie si nebyla jistá, 
jestli tu svou promě-

nu Markétka myslí 
vážně. Když ale 

znovu trávila s  Julií 
čas a  hlasitě se stavěla 

proti tomu protivnému 
posmívání, odpustila své 
kamarádce a  začala jí zno-

vu věřit. Přátelé si přece 
odpouštějí. 

nebály chodit ke  svátosti smí-
ření a  dodali si vždycky odva-
hu také k  usmíření s  druhými. 
Vždyť i  na  každého z  vás se Pán 
Ježíš těší. Čeká, že mu s důvěrou 

odevzdáte své hříchy a  těžkosti, 
aby vám mohl odpustit a naplnit 
vaše srdce svojí radostí a  poko-
jem. A  ty jsou vždycky větší než 
všecky vaše obavy a strachy. 

S přáním, aby vám všem na přímlu-
vu Panny Marie Pán Bůh žehnal, 
chránil vás a pomáhal,  abyste rost-
li v přátelství s Ním i s druhými lid-
mi, vás srdečně zdraví s. Anežka  
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PODĚKOVÁNÍ
❧ Chtěla bych poděkovat redakci 
časopisu Immaculata. Po  přečtení 
knížky o  svatém Maxmiliánu Kol-
bem jsem toužila víc po  spojení 
s  Neposkvrněnou Pannou Marií. 
O svátku Božího Milosrdenství jsem 
se ve Slavkovicích setkala s br. Boh-
danem a s paní Jitkou Navrátilovu 
a vyplnila jsem přihlášku do Rytíř-
stva Neposkvrněné. Moc za  toto 
setkání děkuji Panně Marii a těším 
se z  toho, že mohu od  8.  května 
2016 nosit zázračnou medailku. Je 
to pro mě veliký přínos a dar. Přeji 
Vám hodně Boží milosti a ochrany 
Panny Marie.

rytířka Květa

❧ Vážení přátelé, chtěla bych tou-
to cestou poděkovat Pánu Ježíši 
a naší nebeské Matičce Panně Ma-
rii za všechny splněné prosby a po-
žehnání, která jsme dostali. Děkuji 
také moc za splněnou prosbu, aby 
mi dobře dopadla prohlídka u  lé-
kaře. Moc prosím za obrácení celé 
rodiny a za  to, aby můj muž přijal 
svátosti. Matičko, prosím, dál nás 
ochraňuj.

rytířka Věra

❧ Vážená minoritská rodino. Sr-
dečně zdravím z Valašska a prosím, 
je-li to možné, sdělit mé upřímné 
díky našemu Nejvyššímu, Mat-
ce Boží a  sv. Filomeně za  vysly-
šení mých proseb, za  dar zdraví, 
za  úspěšné vykonání maturitní 
zkoušky a vše další, čím jsem stále 
obdarovávána v  celé mé rodině. 
I nadále prosím o pomoc a ochra-
nu mých blízkých do dalších dní. 

s úctou vděčná čtenářka  
a rytířka Drahomíra

❧ Plním svůj slib a  chci veřejně 
poděkovat Panně Marii za zdárnou 
operaci mého syna, za to, že vysly-
šela moji prosbu o pomoc. 

rytířka Jiřina

❧ Chtěla bych prostřednictvím Va-
šeho časopisu veřejně poděkovat 

a  tak splnit slib, který jsem před 
rokem dala Panně Marii. V těhoten-
ství mi prostřednictvím tripl testu 
bylo zjištěno, že mé miminko má 
vývojovou vadu a  může se narodit 
postižené Downovým syndromem. 
Odmítla jsem odběr plodové vody, 
který by tuto skutečnost mohl potvr-
dit nebo vyvrátit, a svěřila jsem naše 
miminko i  trápení do  rukou Matky 
Boží. Zároveň jsme se s  manželem 
i příbuznými v rodině usilovně mod-
lili k  sv.  Norbertovi ochránci nastá-
vajících matek, a  prosili o  modlitbu 
sestry premonstrátky z Doksan. Naše 
modlitby byly vyslyšeny a narodila se 
nám krásná a zdravá holčička. Matko 
ustavičné pomoci, tisíceré díky! 

vaše čtenářka Jana

O MODLITBU PROSÍ

❧	Prosím o  modlitbu za  uzdra-
vení rodiny mého syna. Syn měl 
pěknou rodinu, ve  které se ženou 
vychovávali čtyři děti. Nedávno se 
však rozvedli. Věřím, že Panna Ma-
ria pomůže obnovit tuto rodinu. 

rytířka Jaroslava

❧	Na  přímluvu Panny Marie pro-
sím o  modlitbu za  dar uzdravení, 
za  Boží pomoc a  ochranu ve  fi-
nanční tísni a za rodinu. Děkuji. 

čtenářka a rytířka Ilona

❧	Chtěl bych z  celého srdce po-
prosit o  modlitbu za  ženu, kterou 
miluji a  která čeká naše děťátko. 
Nebyli jsme v  jednoduché životní 

situaci, kvůli které došlo k  nesho-
dám. Věřím, že Bůh s  námi má 
svůj plán, který jsme si sami po-
kazili. Prosím o  přímluvu u  Pána, 
abychom překonali vše zlé, strach 
a  nedůvěru a  byli opět rodina 
a mohli společně dávat lásku naše-
mu miminku, protože jsou oba pro 
mě celý můj život. Moc děkuji.

Michal z Kutné Hory

❧ Moc prosím o modlitbu za uzdra-
vení mé i  jiných. Mám řadu závaž-
ných zdravotních problémů, kvůli 
kterým se nemohu účastnit řady 
duchovních akcí, kam bych rád jel.

rytíř Pavel

❧ Prosím za milosti, abych dokázal 
z  rukou Božích přijmout všechno, 
co je pro mne v  mé těžké nemoci 
přichystáno. Také prosím za všech-
ny, kteří trpí, aby dostali dar víry 
a  poznání Pána Ježíše a  zakusili 
sladkost naší nebeské matky Marie. 

s láskou rytíř Jaroslav 

❧ Prosím za  modlitbu o  pomoc 
v  mé velmi těžké situaci. Po  smrti 
manžela se pro mne stal život vel-
mi těžký. Zůstala jsem téměř bez 
prostředků a  bez pomoci. Přidalo 
se hodně zdravotních problémů. 

rytířka Marie

❧ Prosíme o  přímluvu za  naši 
dlouholetou a obětavou pomocni-
ci paní Ludmilu z Ostrožské Lhoty 
v její nemoci.

redakce

ÚMYSLY MODLITEB M. I.

Červenec: Aby nedorozumění a hněv nezhášely naši schopnost 
milovat.

Srpen: Aby pro nás byla mučednická smrt sv. Maxmiliána 
povzbuzením k tomu, abychom byli znamením Božího 
milosrdenství vůči bližním, kteří žijí v beznaději.

Září: Aby všichni, kteří jsou otroky hříchu, nacházeli své vnitřní 
uzdravení v Božím milosrdenství.
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 Čína: Více než 20 tisíc dospělých 
osob přijalo o letošních Velikonocích 
křest v  Katolické církvi. Nejvíce jich 
bylo v  provincii Hebei, považované 
za baštu čínského katolicismu. 

Nasz Dziennik, 30. 4. 2016

 Japonsko: Na  schůzi šéfů vlád 
7 ekonomicky nejsilnějších států svě-
ta (tzv. konference G 7 – USA, Velká 
Británie, Francie, Německo, Itálie, 
Kanada, Japonsko) bylo dohodnuto 
mj., že tyto nejvyspělejší státy plane-
ty budou udělovat ekonomickou po-
moc méně vyvinutým zemím podle 
kritéria, v  jakém stupni jsou u  nich 
rozšířena „sexuální a  reprodukční 
práva“, což znamená neomezenou 
legalizaci potratů a antikoncepce. 

pch24.pl, 31. 5. 2016

 Polsko: Náměstek ministra pro 
rodinu, práci a  sociální záležitosti 
Bartosz Marczuk se vymezil proti 
tvrzení, že prý vícedětné rodiny jsou 
„společenskou patologií“. Naopak se 
odvolal na příslušnou odbornou stu-
dii, která dokumentuje, že právě děti 
z  vícedětných rodin jsou šťastnější, 
vyrovnanější a  více eticky založené 
než děti z  rodin s  jedním dítětem 
nebo z rozvrácených rodin. 

Gość Niedzielny, 31. 5. 2016   

 USA: Několik potratových orga-
nizací ve  státě Texas podalo žalobu 
k Nejvyššímu soudu na obránce ne-
narozeného života, že svými mod-
litebními a  přesvědčovacími akti-
vitami před potratovými klinikami 
způsobily pokles zájmu o jejich služ-
by, a  řada jich poté zkrachovala. 
Žalobci si stěžují na  to, že lékaři za-
městnaní dříve v  těchto dnes zkra-
chovalých klinikách musejí nyní jez-
dit za prací desítky kilometrů, což je 
prý poškodilo. Požadují, aby Nejvyšší 
soud Texasu vydal zákaz jakýchkoli 
aktivit na obranu nenarozených před 
potratovými klinikami. 

Glaube und Kirche 5/2016

 Rakousko: Podle oznámení Hnutí 
pro život (HLI) existuje v Horním Ra-
kousku povinnost „potratové osvěty“ 

středoškolských studentů. Za  tím 
účelem jsou povinně pořádány ex-
kurze žáků do  potratových klinik. 
Tato „osvěta“ se děje na  základě 
dlouholetého nátlaku známého ví-
deňského ředitele největší potratové 
kliniky v zemi dr. Fialy.

GK 5/2016               

 Španělsko: Mluvčí magistrátu hlav-
ního města Madridu Rita Maestre byla 
odsouzena k  pokutě 4 300 eur kvůli 
přečinu, jehož se dopustila tím, že 
v  r.  2011 při bohoslužbě ve  student-
ské kapli vtrhla dovnitř spolu s jinými 
studenty, svlékla se do naha a začala 
zpívat protikřesťanské písně. 

GK 4/2016

 Itálie: V  pohraničním městě Ven-
tigmilia na  hranici s  Francií tamní 
farář nabídl 100 utečencům ubyto-
vání v  místním kostele. Stalo se tak 
po zrušení uprchlického tábora míst-
ními úřady. Svůj souhlas k  tomu dal 
i tamní biskup.

Kath.net, 31. 5. 2016

 Brazílie: V r. 2012 Nejvyšší soud stá-
tu Rio Grande do Sul nařídil odstranit 
kříže ze všech soudních budov. Nyní 
arcidiecéze Passo Fundo se dožaduje 
změny tohoto rozhodnutí s  odůvod-
něním, že právě kříž s  odsouzeným 
Spasitelem symbolizuje nespravedli-
vý rozsudek a  je tak mementem pro 
všechny soudce, aby soudili spraved-
livě a neublížili nevinnému.

Nasz Dziennik, 30. 5. 2016

 Řím: Papež František 26. 4. 2016 
udělil povolení na publikaci dekretu 
o heroičnosti ctností minority o. Ve-
nantia Katarzyńce OFMConv. Boží 
sluha Venantius působil jako novic-
mistr v  polské minoritské provincii. 
Vynikal velkou svatostí a  svým pří-
kladem inspiroval i sv. Maxmiliána M. 
Kolbeho. Umřel v Kalwarii Paclawské 
v roce 1921 ve věku 32 let. Odteď pa-
tří Božímu služebníkovi titul „ctihod-
ný“ a  k  jeho blahořečení je potřeb-
né potvrdit zázrak, který by se stal 
na jeho přímluvu.

www.ofmconv.net, 26.  4.  2016

 Podle zprávy australské humanitár-
ní organizace Global Sclavery Index 

existuje dnes ve  světě minimálně 
50 milionů otroků a otrokyň celkem 
ve 167 zemích. Dvě třetiny z nich se 
nacházejí v Asii. Vede Severní Korea, 
kde mnoha lidem byla přikázána 
nucená práce, především politickým 
vězňům, následují Uzbekistán, Kam-
bodža, Indie, Katar, Čína, Pákistán 
a  Bangladéš. V  muslimských zemích 
s  právem šária je otroctví legální 
na  základě Koránu, v  jiných zemích 
rozvojového světa jsou hlavní příči-
nou lichvářské úvěry, které dlužníci 
nejsou schopni splácet, a proto upa-
dají do  otroctví, v  Indii, Kambodži 
a jiných zemích je otroctví ukládáno 
jako jeden z trestů. Zvláštní smutnou 
kapitolou jsou sexuální otrokyně 
a otroci, nacházející se i ve vyspělých 
demokratických zemích v podnicích 
nabízejících erotické služby.

Katholisches.info, 2. 6. 2016

 USA: Podle studie fakulty pro ve-
řejné zdraví Harvardské univerzity 
v USA ženy, které minimálně jednou 
týdně navštěvují katolickou mši sv., 
žijí déle než ostatní. Studie se opírá 
o  výzkum provedený mezi 75 tisí-
ci ženami. Autoři vidí hlavní důvod 
v  tom, že zbožné katoličky vedou 
spořádaný život, většinou nepijí, ne-
kouří, neholdují drogám, jejich víra je 
vede k nadpřirozené radosti, což jim 
dává pocit životní jistoty. Proto méně 
podléhají stresům, které jsou hlav-
ním impulsem cévních onemocnění 
a rakoviny, nejčastějších příčin úmrtí.

Kath. net, 14. 6. 2016

 USA: V  USA zastřelili 10. června 
křesťanskou zpěvačku Christinu 
Grimmie při autogramiádě. Stalo se 
tak po  koncertu v  Orlande ve  státě 
Florida. Pachatelem je podle poli-
cie 27letý Kevin James Loibl ze St. 
Petersburgu (Florida).  Do  Orlanda 
přišel už s  úmyslem zabít zpěvačku. 
Po její vraždě si vzal život. Po vyhod-
nocení údajů na mobilu se zdá prav-
děpodobné, že Grimmie zpěvačku 
zavraždil proto, poněvadž byla křes-
ťanka. Informoval o tom internetový 
list „Santa Monica Observer“. 
Její kanál na  YouTube má přes 3,1 
milionu abonentů, její videa si lidé 
prohlédli téměř 380milionkrát. Ve 
videu v  roce 2012 Christine v  písni 
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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

„Jen v  Kristu“ vyznává: „Od  prvního 
do  posledního dechu určuje Ježíš 
můj osud. Ani moc pekla, ani lidské 
plány mne nedokážou nikdy vyrvat 
z  jeho ruky. Stojím zde v  Kristově 
síle, dokud on se nevrátí nebo do-
kud mne nezavolá domů.“

Kath. net, 13. 6. 2016

  Libanon: Patriarcha s Římem sjed-
nocené maronitské církve v Libano-
nu kardinál Pierre Behara Rai zasvě-
til spolu s  jinými biskupy Libanon 
a celý Blízký východ Neposkvrněné-
mu Srdci Panny Marie. V  kázání při 
této příležitosti odsoudil terorismus 
a války a vyzval věřící, aby se vydali 
ochraně Panny Marie. 

Katholisches.info, 14. 6. 2016

 Německo: V  letošním roce tři vy-
sokoškolské instituce v  Berlíně pro-
pustily ze zaměstnání pedagoga 
Wolfganga Hebolda, vyučujícího 
matematiku. Důvodem byla kritika 
islámu na  přednáškách a  poukaz 
na  násilnické verše Koránu a  život 
proroka Mohameda.

pch24.pl, 12. 6. 2016

 ČR: Na  Zelené hoře se po  75 le-
tech znovu rozezněly zvony. Zvony 

v poutním kostele svatého Jana Ne-
pomuckého na Zelené hoře ve Žďá-
ru nad Sázavou byly ve  druhé svě-
tové válce zničeny a od té doby zde 
chyběly. V pondělí 16. 5. 2016 požeh-
nal brněnský biskup Vojtěch Cikrle 
tři nové zvony odlité ve  zvonařské 
dílně Petra Manouška. Největší zvon 
nese jméno sv. Cyrila a  Metoděje, 
střední zvon je pojmenován po pa-
tronce rodin sv. Zdislavě a nejmenší 
zvon po  sv.  Vojtěchovi. K  zavěšení 
zvonů došlo v  týdnu po hlavní sva-
tojánské pouti.

tisk.cirkev.cz, 13. 5. 2016

 ČR: Misijním projektem Dny víry 
oslavila Ostravsko-opavská diecéze 
ve  dnech od  5. do  12. 6. 2016 své 
dvacáté narozeniny. Kulturní, spo-
lečenský, vzdělávací i  evangelizační 
program měl za  cíl oslovit širokou 
veřejnost. Program zahájila 5. červ-
na mše svatá na  Masarykově ná-
městí v Ostravě. Ve stejný den prošel 
městem poprvé Pochod pro život. 
Závěr týdne patřil Noci kostelů a fes-
tivalu Slezská lilie. K zapojení do Dnů 
víry byly vyzvány všechny farnosti 
a  všichni věřící. Biskup František 
Václav Lobkowicz osobně vyzval far-
nosti diecéze, aby připravily vlastní 

program na  celý týden, nebo ales-
poň na  jeden či více dní a  večerů. 
Většina farností se zapojila do  pro-
gramu prostřednictvím Noci kostelů 
v pátek 10. června.

tisk.cirkev.cz, 26. 5. 2016

 ČR: Věřící z  České republiky 
28. 5. 2016 slavili významný den 
v  rámci probíhajícího Svatého 
roku milosrdenství – Národní pouť 
do Krakova, na které se sešlo přibliž-
ně 6 000 poutníků ze všech diecézí. 
Účastnili se i biskupové Čech, Mora-
vy a Slezska. V bazilice Božího milo-
srdenství byla sloužena slavnostní 
mše svatá, které předsedal kard. 
Dominik Duka, homilie  se ujal  arci-
biskup Jan Graubner. Celým dnem 
hudebně doprovázela Schola br-
něnské mládeže. Na závěr poutě se 
všichni přítomní pomodlili Korunku 
Božího milosrdenství s  úvodním 
slovem biskupa Tomáše Holuba. 
Velká účast českých poutníků pře-
kvapila i  samotného krakovského 
arcibiskupa  Stanisława Dziwisze, 
který ve svém pozdravu s úsměvem 
podotkl, že by Polsko mělo přehod-
notit představu o víře v Česku.

tisk.cirkev.cz, 29. 5. 2016

Tento život pomine, a pak teprve začne naše 
skutečná odměna. Vždyť ani ta nejmenší práce, to 
nejnepatrnější utrpení podstoupené pro Boží slávu 
neujde bohaté odměně, a to na celou věčnost...  
Bůh nás nejen odmění za to, co jsme vykonali,  
ale dokonce i za to, co jsme si přáli vykonat,  
ale nebylo v naší moci to uskutečnit.

Promluva ze dne 16. 3. 1938



sobota
6. srpna 2016

Program

Pouť
na

Cvilín
11.00 křížová cesta v přírodě

12.00 votivní mše, celebruje P. Piotr Cuber OFMConv  
z Centra Rytířstva Neposkvrněné v Harmężích

13.00 společné občerstvení a přátelské setkání

15.00 modlitba Korunky k Božímu milosrdenství a požehnání



Řád minoritů
přijímá nové kandidáty 

ČESKÁ PROVINCIE:

P. Stanislav Gryń OFMConv
e-mail: provincialat@minorite.cz
Provincialát Řádu minoritů, Minoritská 1, 
602 00 Brno

SLOVENSKÁ KUSTÓDIA: 

P. Jozef Sukeník OFMConv
e-mail: povolanie.minoriti@gmail.com

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

Když Tě Bůh volá,  

uzlík svůj sbal  

a nečekej dál...


