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

VÁŽENÍ ČTENÁŘI, 
MILÍ RYTÍŘI NEPOSKVRNĚNÉ,
celý tento rok jsme se zamýšleli nad Božím milosr-
denstvím k nám lidem a hledali jsme cesty, jak se 
stát milosrdnými jako Otec. V tomto čísle jsme se 
zaměřil na téma milosrdenství a spravedlnosti.

Jaký je vztah mezi milosrdenstvím a spravedlnos-
tí? Jsou to dvě zcela různé věci, které stojí proti 
sobě, anebo mají něco společného a  navzájem 
se doplňují? Prostřednictvím připravených článků 
jsme chtěli ukázat, že obojí má svůj původ v lásce, 
obojí má být ve službě lásky. Nakolik lidská sprave-
dlnost a lidské milosrdenství může chybovat, Boží 
milosrdenství a Boží spravedlnost je v dokonalém 
souladu. Krásně to shrnul P. Reginald Dacík ve své 
stručné asketice, když řekl: Milosrdná je Boží sprave-
dlnost a spravedlivé je Boží milosrdenství. 

Na konci života budeme konfrontováni se skutečnos-
tí, jak jsme se stavěli k lásce, zda jsme žili spravedlivě 
a zda jsme se snažili prokazovat milosrdenství svým 
bližním. Tehdy budeme vděčni za každé dobro, kte-
ré jsme prokázali druhým, a tehdy se stane zřejmým, 
že jsme tím prokázali lásku samotnému Ježíši, který 
řekne: „Pojďte požehnaní, cokoli jste udělali těm nej-
poslednějším, pro mne jste udělali.“ Naopak budeme 
velice litovat každého okamžiku, kdy jsme se vůči 
druhým a vůči Bohu chovali bez lásky.

Rok milosrdenství skončil, ale Ježíšova výzva, aby-
chom byli milosrdní jako Otec, je platná stále. Na-
plňme proto náš čas láskou k Bohu a lidem, aby-
chom na konci života nemuseli ničeho litovat, ale 
radostně vstoupili do života věčného. Přeji Vám, ať 

četba tohoto čísla je pro Vás dob-
rou motivací.

Za redakci
br. Bohdan Heczko OFMConv
provinční asistent pro M. I.http://www.vojtechkodet.cz

Maria, bez poskvrny počatá, oroduj za nás, 
kteří se k Tobě utíkáme. Útočiště hříšníků, 

Matko umírajících, neopouštěj nás v hodinu 
smrti naší, ale vypros nám dokonalou lítost, 

upřímnou zkroušenost, odpuštění našich hříchů, 
hodné přijetí Nejsvětější Svátosti na poslední 
cestu, posilu svátostí posledního pomazání, 

abychom se mohli klidně dostavit před trůn sice 
spravedlivého, ale i milosrdného soudce, Boha 

a našeho Vykupitele. 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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PAMATUJ NA SMRT
Zamyšlení nad milosrdnými skutky vůči zemřelým

text: br. Bohdan Heczko OFMConv

V  roce milosrdenství nás Svatý 
otec vybízí ke  konání skutků mi-
losrdenství. Katechismus jich vy-
počítává čtrnáct – sedm skutků 
tělesného milosrdenství a  sedm 
skutků duchovního milosrdenství. 
Dva z nich se přímo týkají posled-
ních věcí člověka: pohřbívat ze-
mřelé a modlit se za živé i zemřelé. 
Okamžik smrti odnímá zemřelé-
mu jakoukoliv možnost pro sebe 
ještě něco udělat. Tělo zemřelého 
je odkázáno na  pozůstalé, aby je 
pohřbili, a  duše zemřelého – po-
kud se nejedná zrovna o světce – 
prochází očistcem, kde potřebuje 
přímluvu lidí živých.

POHŘBÍVAT ZEMŘELÉ
V Bibli je pohřeb chápan jako dob-
ro prokázané zemřelému. Zvláště 
v knize Tobiáš vidíme, jak se staré-
mu Tobiáši dostane velké pochva-
ly a  Hospodinovy pomoci za  jeho 
skutky milosrdenství a zvláště pak 
za  to, že navzdory královskému 
zákazu neváhal pohřbít své ve vy-
hnanství zavražděné soukme-
novce, jejichž těla byla pohozena 
za hradbami města či na tržišti.

Můžeme se ptát, odkud pochází 
důstojnost, která se má prokazovat 
tělu zemřelého. Hlavním důvodem 
je skutečnost, že člověk byl stvo-
řen k  obrazu Božímu a  je pozván 
k  dialogu s  Bohem. Lidstvo, přes-
tože bylo poraněno Adamovým 
hříchem, získalo nakonec ještě vět-
ší důstojnost díky Ježíšovu Vtělení, 
kdy sám Bůh přijal lidskou přiroze-
nost a stal se člověkem a v lidském 
těle vykonal dílo vykoupení člově-
ka. 

Dalším pramenem důstojnosti 
člověka je, že Kristus nás sytí a po-
svěcuje v eucharistii svým vlastním 
tělem, a  dále, že nám dává svého 

Ducha a  činí z  nás chrám Ducha 
Svatého. Naše duše i  tělo je tak-
to posvěcováno a  připravováno 
ke zmrtvýchvstání a věčnému pře-
bývání v láskyplné Boží přítomnos-
ti, což je posledním určením člově-
ka. Než dojdeme k  této zaslíbené 
plnosti, musí každý člověk projít 
smrtí.

Důstojným pohřbem prokazujeme 
tedy úctu našemu bližnímu a také 
Božímu obrazu v něm. 

MODLIT SE  
ZA ZEMŘELÉ
Pohřbít tělo zesnulého by však ne-
mělo být posledním skutkem milo-
srdenství prokázaným zemřelému 
člověku. Věříme, že lidská duše je 
nesmrtelná a že ti, kteří Boha ještě 
nemilovali dokonale, musí projít 
očištěním. Duše zemřelých v tom-
to stavu očistce nemohou pro sebe 
udělat vůbec nic, jen čekají, až se 
završí jejich očištění a budou moci 
vstoupit do blízkosti Boží krásy.  

Skutek duchovního milosrdenství 
nás vybízí, abychom se za  tyto 
duše modlili a přinášeli za ně oběti, 
neboť přestože ony pro sebe ne-
mohou udělat nic, my jim pomoct 
můžeme – naše modlitba jim může 
zkrátit čas jejich očištění a  otevřít 
vytouženou bránu nebeského krá-
lovství.

Církev nás k tomu vybízí obzvláště 
v  listopadu, kdy chodíme na hřbi-
tovy, kdy se zapálenou svící vzpo-
mínáme své drahé zemřelé a mod-
líme se za  ně a  svou modlitbu 
spojujeme s  Kristovou výkupnou 
obětí, která se tajemně zpřítomňu-
je ve mši svaté. 

Když uvažujeme o  smrti člověka 
a o tom, k čemu je člověk povolán, 
je třeba pamatovat, že do nebe  se 
nejde automaticky. Existuje také 
peklo, které je důsledkem svo-
bodné volby člověka, který Boha 
za  života odmítal anebo žil tak, 
jako by Bůh neexistoval. Ježíš nás 
před peklem varuje. Zdůrazňuje, 
že nepřišel proto, aby nás odsou-
dil a  uvrhl do  pekla, ale aby nás 
zachránil pro nebe, aby se v  kaž-
dém z  nás naplnilo ono původní 
povolání člověka k  blaženému 
důvěrnému dialogu s Bohem (srov. 
Jan 3,16-17). To je také důvod, aby-
chom se za sebe navzájem modlili 
už teď o  dobrý život a  o  dobrou 
smrt. 

Milí rytíři Neposkvrněné, na  po-
sledním soudu uslyšíme z  Kris-
tových úst slova „cokoliv jste 
udělali pro jednoho z  těch mých 
nejposlednějších bratří, pro mne 
jste udělali“ a „cokoliv jste neudě-
lali pro jednoho z  těch mých nej-
poslednějších bratří, ani pro mne 
jste neudělali“ (Mt 25,40.45). K těm 
nejposlednějším bratřím zcela jistě 
patří naši zemřelí, kteří pro sebe již 
nemohou udělat nic. Nezapomí-
nejme na ně a vyprosme jim milost 
rychlého očištění a radost života 
věčného v  nebi. Obětujme za  ně 
například modlitbu růžence. Všim-
něme si, že v každém zdrávasu se 
modlíme za živé i zemřelé: ...Svatá 
Maria, Matko Boží, pros za nás hříš-
né nyní i v hodinu smrti naší... 
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Ježíši, pro bolesti, 
které jsi vytrpěl při 
ukřižování, smiluj 
se nad dušemi 
v očistci, zvláště nad 
těmi, na které nikdo 
nevzpomíná! 
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LETEM M. I. SVĚTEM
čili rytíři v akci

text: Jitka Navrátilová | koordinátorka M. I.

ZLATÁ SOBOTA V ŽAROŠICÍCH (10. 9. 2016)
Druhá sobota v měsíci září každoročně přitáhne mnoho lidí na pouť 
ke „Staré Matce Boží“ do Žarošic. Množství poutníků přišlo uctít Matku 
Boží a poprosit ji o přímluvu. Na pouti v Žarošicích je vždy krásné po-
zorovat prolínání tradice se současností. Poutníci si mají možnost uvě-
domit, že víra našich předků a hluboká důvěra v pomoc Matky Boží je 
tady stále živá. Místní farář otec Pohanka s plným nasazením a s citli-
vostí vůči duchovní tradici tohoto místa vytváří podmínky k tomu, aby 
se každý poutník mohl otevřít působení Matky Boží ve svém životě. 
Tato pouť byla také dobrou příležitostí setkat se s Vámi.

NÁRODNÁ PÚŤ K SEDEMBOLESTNEJ PANNE MÁRII 
V ŠAŠTÍNE (15. 9. 2016)
Na svátek Panny Marie Bolestné jsme se přidali k mnohým poutní-
kům, kteří připutovali do  Národní svatyně Slovenska. Návštěva to-
hoto sanktuária v nás zanechala hlubokou stopu. Toto místo dýchá 
důvěrou poutníků v pomoc Matky Boží Sedmibolestné. Důvěrou, že 
tak jako umučený Kristus byl vložen na její klín, tak i my na něj může-
me složit své bolesti a trápení. Díky vstřícnosti bratří saleziánů jsme 
měli možnost rozdat mezi poutníky časopis Immaculata.

HLAVNÍ POUŤ NA CVILÍNĚ (18. 9. 2016)
Matka Boží Sedmibolestná je uctívána také na minoritském poutním 
místě Cvilín u Krnova, kam jsme se třetí zářijovou neděli vydali. Díky 
vstřícnosti otce Josefa Goryla OFMConv jsme se měli možnost setkat 
s našimi čtenáři a rytíři nejenom u našeho stánku, ale také při křížové 
cestě, kterou jsme vedli a ve které jsme rozjímali o přítomnosti Matky 
Boží na Ježíšově křížové cestě.  

NÁRODNÍ POUŤ VE STARÉ BOLESLAVI (27. – 28. 9. 2016)
Konec měsíce září je pro nás již tradičně spojen s cestou k našemu kníže-
ti Václavovi. Tato pouť nám silně připomíná naše rytířské poslání. Letos 
byl tento akcent ještě umocněn kázáním zdejšího faráře, Mons. otce Bu-
lína, který nám představil sv. Václava jako rytíře. Při hlavní mši svaté, které 
předsedal brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle, jsme měli jedinečnou 
příležitost vyslechnout kardinála Joachima Meisnera, arcibiskupa z Kolí-
na nad Rýnem, který je také velkým mariánským ctitelem. Bylo pro nás 
povzbuzující, že řada z Vás se u našeho stánku již tradičně zastavila. Dě-
kujeme za čas, který jste strávili s námi, i za vaše slova podpory.

SETKÁNÍ SKUPINKY M. I. V PRAZE (5. 10. 2016) 
Po pouti ve Staré Boleslavi již tradičně jezdíme za našimi rytíři a rytíř-
kami k pražským bratřím minoritům. Na společném setkání zazněla 
přednáška na  téma skutků milosrdenství v  inspiraci Matky Terezy. 
Díky péči otce Stanislava Gryně a  bratra Václava Puczoka jsme si 
mohli s Vámi popovídat a sdílet se, nakolik nám to čas umožnil. Je 
pro nás posilou, že s  některými z Vás nás vážou i  osobní přátelské 
vztahy, které jsou podporovány modlitbou. 
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MÁME BÝT VÍCE MILOSRDNÍ, 
NEBO SPRAVEDLIVÍ?

Dokonalé milosrdenství je v souladu s dokonalou láskou a dokonalou 
spravedlností.

text: Mons. Pavel Konzbul | pomocný biskup brněnský

Zkusme si nejprve oba pojmy 
vymezit. V  dnešní době je slovo 
milosrdenství vnímáno spíše jako 
ekvivalent slova slabost. Učitel, 
který má problémy s  autoritou, 
tak je buď přehnaně přísný, nebo 
příliš milosrdný. Z  Wikipedie se 
můžeme dozvědět, že milosrden-
ství je jedno ze základních hesel 
křesťanského slovníku. Sv. Tomáš 
Akvinský v  Summě teologické 
říká: „Milosrdný je ten, kdo má 
bdělé srdce, kdo je jat smut-
kem z  bídy druhého, jako by to 
byla jeho vlastní bída. A  z  toho 
následuje, že se přičiňuje k  za-
hnání bídy druhého jako bídy 
vlastní: a  to jest účinek milosr-
denství.“1  Německý teolog Karl 
Rahner milosrdenství jednoduše 
definuje jako „ochotu pomáhat 
v nouzi“.2

MILOSRDNÉ SRDCE
V  Bibli se k  označení milosrdenství 
používalo hebrejského výrazu hesed, 
což znamená přátelství a  dobrotu, 
ale také výrazu raham, což předsta-
vuje mateřské cítění.3 Milosrdenství 
etymologicky v  latině (misericordia) 
či němčině (Barmherzigkeit) cílí pře-
devším na  lidské srdce. To v  biblic-
kém pojetí není jen místem emocí, 
nýbrž rozhodování. Do jisté míry lze 
říci, že je i sídlem vůle. Existuje výrok 
pouštního otce Pamba ze 4. stol., 
který říká: „Máš-li srdce, můžeš být 
spasen.“4 Navíc tu máme Ježíšovu 
výzvu: „Buďte milosrdní, jako je mi-
losrdný váš Otec“ (Lk 6, 36). Zajímavé 
je, že Matouš má na paralelním místě 
„buďte dokonalí, jako je dokonalý 
váš nebeský Otec“ (Mt 5,48). Otco-
vo milosrdenství je tedy dokonalost 
sama a  je cílem, ke  kterému máme 
směřovat.

Páté Ježíšovo blahoslavenství říká 
„Blahoslavení milosrdní, neboť oni 
dojdou milosrdenství“ (Mt 5, 7). To 
bychom dnes mohli aktualizovat 
slovy „Blahoslavení ti, kteří mají 
soucit s  druhými: Bůh bude mít 
soucit s  nimi“. Základní charakte-
ristikou milosrdenství je určitým 
způsobem vnímat a  přijímat lidi. 
Ježíš, když podle Lukáše káže o mi-
losrdenství, mluví nejprve o  lásce 
k nepřátelům, potom o činění dob-
rých skutků a  nakonec o  souzení 
druhých. Milosrdenství je drahé. 
Stačí, když se podíváme, co stálo 
samotného Boha, nekonečně vzác-
ný život jeho vlastního Syna. A to je 
ukázka, jak funguje milosrdenství. 
Musíme tedy očekávat, že milosr-
denství nás bude něco stát, nejde 
vůbec o laciný životní styl. 

SPRAVEDLIVÝ MUŽ
A  jsme u  pojmu spravedlnost. 
Římský antický právník Domitius 
Ulpian vymezuje spravedlnost tro-
jím požadavkem: „Honeste vivere, 
neminem laedere, suum cuique tri-
buere.“ (Poctivě žít, nikomu neško-
dit, každému dávat, co mu patří.)5 
Tomuto pojetí odpovídá i  jeden 
středověký příběh, hojně užívaný 
kdysi v  kázáních, vyprávěl o  tom, 
jak nějaký zbožný šlechtic vystrojil 
hostinu pro poddané. Ti se ovšem 
velice divili, když našli na svých ta-
lířích divné věci. Jeden tam našel 
drobný peníz, jiný kůrku chleba, 
další jitrnici a někteří měli jen skle-
nici vody. Šlechtic se totiž před tím 
přestrojil za  žebráka a  pak každé-
mu vracel to, co od něho dostal. 

Biblické vnímání spravedlnosti 
je ovšem daleko širší. Starozá-
konní termín   spravedlnost  má 

v hebrejštině jiný význam než jeho 
český překlad. V  češtině slyšíme 
kořen, z něhož pochází i další slo-
va, jako právo či  pravda, kdežto 
původní význam hebrejského „ca-
dik“ je přítel, spravedlivý a zbožný.6 
První z  biblických postav, o  níž se 
dozvídáme, že byla spravedlivá,  je 
Noe. Text nám sice neříká, jak se 
Noe spravedlivým stal, říká nám 
ale, že našel milost v  Hospodi-
nových očích, že byl bezúhonný 
a že chodil s Bohem. A právě tuto 
blízkost k  Bohu hodnotí Bible 
jako spravedlnost.

Zkusme si každý z osobního smyslu 
pro spravedlnost a  současně s  tou-
hou po  milosrdenství vyhodnotit 
následující gruzínský příběh, který 
popisuje cestu syna a  otce, kteří 
se společně se svým oslem vydali 
do města. Lidé, kteří je po cestě po-
tkali, na  ně pokřikují, až je oba při-
vádějí do rozpaků. Jak společně  jeli 
na oslu, lidé na ulici na ně ukazovali 
prstem a říkali: „Ten otec a syn jsou tak 
bezohlední, nasedli oba na  chudáka 
osla, který sotva dýchá.“ Když otec se-
stoupil z osla, lidé na ulici ukazovali 
na syna: „Podívejte, jaký je to nezdárný 
syn. Sám si jede pěkně na oslu a otec 
jde chudák pěšky.“ Když syn postou-
pil místo otci, lidé začali křičet: „Hleď-
te, jaký je to špatný otec, nenechá 
syna jet na oslu!“ Otec se synem tedy 
sesedli z  osla, uvažujíce: „Tentokrát 
nás nikdo neobviní.“ Ale kolemjdoucí 
znovu vzhlédli a  říkali: „Podívejte se 
na ty pošetilce! Místo aby jeli na oslu, 
dělají mu doprovod!“ Co ale řekne 
člověk, který „chodí s  Bohem“, když 
uvidí tuto povedenou trojici. Když 
otec a  syn jedou společně na  oslu, 
tak řekne: „Jak dobrý je ten osel. Bez 
reptání nese těžký náklad.“ Když uvidí 

T
ÉM

A
: M

ILO
SR

D
EN

ST
V

Í A
 SP

R
A

V
ED

LN
O

ST



7

5|2016|č. 147

syna jedoucího na oslu a otce jdou-
cího vedle, řekne: „Tento otec je tak 
laskavý, nechal svého syna jet na oslu 
a sám jde pěšky.“ Když spatří otce je-
doucího na oslu a vedle pěšky jdou-
cího syna, řekne: „Tento syn je dobrý 
člověk. Je nezištný a  myslí na  druhé.“ 
Když vidí oba, jak pěšky vedou osla, 
řekne: „Otec a syn jsou tak dobří, chtějí 
alespoň nakrátko oslovi odlehčit.“7

SPRAVEDLNOST 
A MILOSRDENSTVÍ
Že spravedlnost a  milosrdenství 
nejsou v  protikladu, popisuje 
i  francouzsko-židovský filozof mi-
nulého století Emmanuel Lévianas 
takto: „Spravedlnost mne vyzývá, 
abych překročil přímku spravedl-
nosti a konec této cesty pak už nic 
nemůže vyznačit. Za přímkou spra-
vedlnosti se rozkládá nekonečná 
a  neprozkoumaná říše dobra.“8 
Ilustrovat se to dá i na události ze 
života pruského krále Fridricha Vi-
léma I., který byl náladový skrblík 
a  hrubián, ovšem s  velkým smys-
lem pro pořádek a disciplínu. Jed-
nou navštívil vězení v  Postupimi. 
Všichni vězni mu na jeho procház-
ce vězeňskými chodbami tvrdili, 

že jsou neviní a  že jsou obětí jus-
tičních omylů. Výjimkou byl nevrlý 
vězeň v poslední cele, který na krá-
lův ironický dotaz, zda je ve vězení 
také nevině, odpověděl: „Jsem vin-
ný a to, že jsem zde, jsem si zasloužil,“ 
načež přísný „kaprál na  trůně“, jak 
se Fridrichovi přezdívalo, nařídil 
tohoto vězně okamžitě propustit.

Milosrdenství se tedy nevylučuje 
se spravedlností. Naopak, může-
me říci, že dokonalé milosrden-
ství je v  souladu s  dokonalou lás-
kou a  dokonalou spravedlností. 
Z  etymologického hlediska je zde 
zajímavé i  slovo almužna. Tento 
termín vznikl z řeckého slova „elee-
mosyné“, které bývá chápáno jako 
milosrdenství i  jako spravedlnost. 
Pokud spravedlnost podle našeho 
uvažování znamená, že každý do-
stává, jak mu náleží, pak milosrden-
ství tento postoj překračuje právě 
o  rozměr lásky k  tomu, který se 
proviňuje proti spravedlnosti. Jen 
ten, kdo si váží spravedlnosti, tak 
dokáže z lásky vzít na svá záda kříž 
druhého, a právě v ten okamžik se 
stane milosrdným. Jedno bez dru-
hého nemá smysl. Podle sv. Tomáše 

Akvinského „Spravedlnost bez 
milosrdenství je ukrutnost, milosr-
denství bez spravedlnosti je mat-
kou rozkladu“9, ovšem na  druhou 
stranu podle britského spisovatele, 
autora známých Letopisů z  Nar-
nie C. S. Lewise: „Milosrdenství 
může vyrůstat pouze na puklinách 
ve skále spravedlnosti.“10 

1 Akvinský, Tomáš: Theologická summa, část I., otázka 
21: O spravedlnosti a milosrdenství Božím.

2 Rahner Karl. Teologický slovník. Praha: Zvon, 1996.
3 Douhlas, James D. Nový biblický slovník. Praha: Návrat 

Domů, 2009.
4 Grün, Anselm: Sedmero skutků milosrdenství. 

Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2016.
5 Heslo spravedlnost. In: Wikipedia[online]. [cit. 2016-

10-15]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/
Spravedlnost.

6 Newman, Ja´akov, Sivan, Gavri´el. Judaismus 
od A do Z. Praha: Sefer, 1992.

7 Gruzínský příběh. In: Epoch Times [online]. [cit. 
2016-10-15]. Dostupné z: http://www.epochtimes.
cz/2009112311594/Pribeh-Milosrdny-clovek-vidi-
-dobro-zly-lamentuje-nad-nespravedlnosti.html

8 Lévinas, Emmanuel: Totalita a nekonečno. Praha: 
Oikúmené, 1997.

9 Groulík, Karel. Moudrosti pěti tisíc let. Praha: Krystal 
OP, 1995.

10 Lewis, Clive Staples. Zničení člověka. Kostelní Vydří: 
Karmelitánské nakladatelství, 1998.
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PLATNÁ MINCE
Milosrdenství a spravedlnost v Deníčku sv. sestry Faustyny
text: P. Piotr Pawlik OFMConv | redakčně upraveno

Kdo zná z Deníčku1 sestry Faustyny jen některé citáty, tomu by se mohlo zdát, že Boží milosrdenství úplně 
eliminuje Boží spravedlnost a že naše hříchy nebudou nakonec vůbec trestány. Podívejme se tedy podrob-
něji, co Pán Ježíš o milosrdenství a spravedlnosti zjevil sestře Faustyně.

MILOSRDENSTVÍ, 
NEBO SPRAVEDLNOST?
Obsah zjevení Pána Ježíše sestře 
Faustyně je plný naděje. Mno-
hokrát je v  něm ukázáno, že Bůh 
chce zachránit i  toho největšího 
hříšníka, jak například dokládají 
tato slova z Deníčku: „Nechť vklá-
dají naději do  mého milosrdenství 
největší hříšníci. Oni před ostatní-
mi mají právo na důvěru v propast 
mého milosrdenství“ (Deníček 
1146). A  na  jiném místě: „Připo-
mínám ti, má dcero, že kdykoliv 
uslyšíš, jak hodiny odbíjejí třetí, celá 
se ponoř do  mého milosrdenství, 
veleb je a oslavuj; svolávej jeho vše-
mohoucnost na  celý svět, zvláště 
na  ubohé hříšníky, vždyť v  té chvíli 
bylo pro všechny duše otevřeno 
dokořán. V  tuto hodinu vyprosíš 
pro sebe i  pro jiné všechno, v  tuto 
hodinu se dostalo milosti celému 
světu – milosrdenství zvítězilo nad 
spravedlností“ (Deníček 1572). 

Z těchto míst z Deníčku by se mohlo 
zdát, že Boží milosrdenství zcela ruší 
spravedlnost a že hříchy lidí už nebu-
dou vůbec trestány. Taková interpre-
tace je však rafinovanou léčkou zlé-
ho ducha – satana. Spravedlivý Bůh 
totiž nikdy nepřestává být Otcem 
milosrdenství a naopak Bůh milosrd-
ný nikdy nerezignuje na  svou spra-
vedlnost. Jak dal Pán Ježíš poznat 
sestře Faustyně při vidění očistce: 
„Uviděla jsem anděla strážce, který mi 
řekl, abych šla za ním. Za chvíli jsem se 
ocitla na  zšeřelém místě naplněném 
ohněm a v něm mnoho trpících duší. 
Tyto duše se velice vroucně modlí, ale 
pro ně samé to nemá žádný účinek, 
jim můžeme pomoci jen my. (...) Ze-
ptala jsem se těch duší, čím trpí nejví-
ce. A odpověděly mi shodně, že nejvíce 
trpí touhou po  Bohu. (...) Vyšli jsme 
za dveře toho vězení trpících. Uslyšela 
jsem vnitřní hlas, který řekl: Mé milo-
srdenství to nechce, ale spravedlnost 
nařizuje“ (Deníček 20). 

Na  jiném místě sestra Faustyna 
popisuje, jak sama stála tváří v tvář 
před Boží svatostí a  byla konfron-
tována s  celým svým životem: 
„Vzápětí jsem uviděla celý stav své 
duše tak, jak na  ni hledí Bůh. Jasně 
jsem uviděla všechno, co se Bohu 
nelíbí. Nevěděla jsem, že dokonce 
z tak nepatrných věcí je třeba se před 
Pánem zodpovídat. Jaká je to chvíle. 
Kdo ji popíše?  Stanout tváří v  tvář 
třikrát Svatému“ (Deníček 36).

Vidíme, že nelze oddělovat milo-
srdenství od  spravedlnosti. Jak je 
to možné? Na  jedné straně milo-
srdenství vítězí nad spravedlností 
a  na  druhé straně spravedlnost 
vyměřuje přísný trest. Odpověď 
hledejme v  lásce Boha k  člověku. 
Tato láska dává člověku prostor 
svobody, v němž může činit vlast-
ní rozhodnutí. Svoboda však také 
znamená, že člověk přebírá zodpo-
vědnost za své jednání.
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SPRAVEDLNOST ŽÁDÁ
Katechismus katolické církve cha-
rakterizuje spravedlnost jako mrav-
ní ctnost, která se zakládá na trvalé 
a pevné vůli dávat Bohu a bližnímu 
to, co mu patří. A  co patří Bohu 
a  bližnímu? Říká nám to přikázání 
lásky, které již bylo obsaženo ve Sta-
rém zákoně a Ježíš je opět připome-
nul a  zdůraznil: Miluj Boha nade-
všechno a bližního jako sebe (srov. 
Mk 12,29-31). V  tomto přikázání je 
obsažen cíl – láska, a také způsob – 
nadevšechno milovat Boha a  jako 
sebe milovat bližního.

Bohu patří láska nadevšechno, pro-
tože on nás stvořil a vše, co jsme a co 
máme, je od něho a chce, abychom 
byli jeho dětmi a  opětovali jeho 
lásku. Patří mu láska nadevšechno, 
protože i on nás miluje do krajnosti. 
Dává svého jediného Syna, který se 
stává člověkem a který za nás ode-
vzdává svůj život. Tak jako se On vy-
dal nám, tak i my máme svůj život 
vydat jemu, to znamená zcela svěřit 
svůj život do jeho rukou.

Bůh nás miluje a  spravedlnost si 
žádá, aby tato jeho láska byla opě-
tována, abychom milovali Boha na-
devšechno a také abychom milovali 
Boha v  bližních. Každý nedostatek 
je pak narušením spravedlnosti.

Avšak Bůh ví, že sami od sebe ne-
můžeme dostát této spravedlnosti, 
proto nám ve  svém milosrdenství 
dává vše potřebné. Dalo by se říci, 
že Boží spravedlnost žádá, aby-
chom přijímali jeho milosrdnou 
lásku. Když k  němu přicházíme 
a s důvěrou ho zveme do svého ži-
vota a prosíme o milosrdenství nad 
námi, vstupujeme do vztahu lásky 
a naplňujeme tím požadavek spra-
vedlnosti. Kdo se naopak k  Bohu 
staví s nedůvěrou, zraňuje jeho lás-
ku mimořádným způsobem. Pán 
Ježíš si na to stěžuje:  „Ach, jak mě 
zraňuje nedůvěra duše. Taková duše 
vyznává, že jsem svatý a spravedlivý, 
ale nevěří, že jsem Milosrdenstvím, 
nedůvěřuje v  mou dobrotu. I  satani 
velebí mou spravedlnost, ale nevěří 
v mou dobrotu“ (Deníček 300).

Vidíme, že Boží milosrdenství 
není zprávou o  laciné milosti. Bůh 
od nás očekává poctivou odpověď 
lásky. Nyní je nám dán čas pozem-
ského života, abychom Boží lásku 
objevili a  jí se každodenně ode-
vzdávali a  nakonec vstoupili jako 
Boží děti do šťastné věčnosti.

MILOSRDENSTVÍ DÁVÁ
Bůh zná naši lidskou přirozenost 
zraněnou hříchem. Ví, jak těžké je 
nám zcela se mu darovat a naplnit 

přikázání lásky k Bohu a bližnímu. 
Ví, jak často chybujeme a  upadá-
me. Jeho láska se k nám proto sklá-
ní a nabízí své milosrdenství, které 
bude trvat do posledních okamži-
ků našeho pozemské života. Po-
tom se setkáme s  jeho spravedl-
ností, která nás bude soudit z toho, 
jak jsme žili přikázání lásky (srov. 
Mt 25,31-46). Kristus řekl sestře 
Faustyně: „Ať celé lidstvo pozná mé 
neproniknutelné milosrdenství. Je to 
znamení posledních časů, po  něm 
přijde den spravedlnosti. Dokud je 
čas, ať se utíkají k  prameni milosr-
denství, ať čerpají z krve a vody, kte-
rá pro ně vytryskla“ (Deníček 848).

A  na  jiném místě dodává: „Pramen 
mého milosrdenství byl dokořán ote-
vřen kopím na kříži pro všechny duše – 
nikoho jsem nevyloučil“ (Deníček 
1182). „Duše, které se dovolávají mého 
milosrdenství, mi působí rozkoš. Těmto 
duším uděluji milosti přesahující jejich 
přání. Nemohu trestat, i  kdyby to byl 
největší hříšník, jestliže se dovolává mé 
slitovnosti, nýbrž ho ve svém nepronik-
nutelném a  neprozkoumatelném mi-
losrdenství ospravedlňuji. Napiš: Dříve 
než přijdu jako spravedlivý soudce, 
otevírám nejprve dokořán dveře svého 
milosrdenství. Kdo nechce projít dveř-
mi milosrdenství, musí projít dveřmi 
mé spravedlnosti...“ (Deníček 1146).
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Všimněme si, jak Boží milosrden-
ství znovu a  znovu usiluje vrátit 
člověka na cestu, která je jeho po-
sláním – milovat Boha nadevšech-
no a  bližního jako sebe. Papež 
sv.  Jan Pavel II. v  encyklice Dives 
in misericordia říká, že milosrdný 
Otec chce marnotratnému synu 
vrátit jeho ztracenou synovskou 
důstojnost a  přitom „překračuje 
přesnou míru spravedlnosti, která 
je přísná a někdy příliš úzká“2. 

Stejný způsob jednání vidíme 
v Deníčku: Boží milosrdenství chce 
zachránit každého hříšníka, tedy 
každého z nás, očekává od nás dů-
věru a  obrácení. Očekává od  nás, 
že se konečně staneme syny a dce-
rami Boha, kteří ho milují, žijí v přá-
telství s ním a plní jeho vůli.

Kdo nyní nechce vstoupit do vzta-
hu lásky s Bohem, je ve svém cho-
vání nevděčný, lhostejný a  vůči 
Bohu nepřátelský a  za  toto své 
jednání bude nakonec zodpovídat 
před Boží spravedlností. Svatý Pa-
vel nás varuje: „Neklamte se, Bohu 
se nikdo nebude posmívat. Co člo-
věk zaseje, to také sklidí“ (Gal 6,7). 

Pokyny Spasitele jsou jasné a  zře-
telné. Máme s  důvěrou přistoupit 
k  Božímu milosrdenství, ale niko-
liv s lehkomyslností a už vůbec ne 
s podceňováním Boží spravedlnos-
ti. Boží milosrdenství neznamená 
shovívavý postoj ke zlu. Milosrdný 
Bůh je trpělivý, odpouští nám i nej-
větší hříchy, dává nám nové šance 
a čas k obrácení a k napravení spá-
chaného zla. A v případě, že někdo 
jde vstříc věčné záhubě, jeho milo-
srdenství nás varuje před důsledky 
zlých skutků bolestnými událost-
mi – někdy v našem vnímání velmi 
tvrdým způsobem, které ovšem je 
novou příležitostí vrátit se k  lásce 
a napravit tak svůj život.

Milosrdenství tedy dává člověku 
všechno, aby požadavek opětová-
ní lásky byl naplněn a tím zároveň 
aby byl splněn požadavek sprave-
dlnosti.

BŮH NÁS BEZ NÁS 
NESPASÍ
Člověk je tedy zahrnut Božím milo-
srdenstvím v nezměrné míře, avšak 
je třeba říci, že Boží dar nefunguje 
automaticky, je třeba s  ním začít 
vědomě spolupracovat. Je třeba 
využít prostředky, které nám Bůh 
ve  své lásce dává, a  to s  důvěrou. 
Právě důvěra je tím, čím se Bohu 
nejvíce můžeme zalíbit a  zároveň 
je dosažitelná pro každého. 

Privilegovaným místem, kde mů-
žeme projevit a sami zjistit velikost 
své důvěry, je svatá zpověď. Zde 
se totiž tváří v  tvář svým hříchům 
nemáme před Bohem vůbec čím 
pochlubit. Je to právě pouze důvě-
ra v Boží dobrotu, která otevírá ne-
změrné hlubiny Božího milosrden-
ství a rozdmýchává Boží soucitnou 
lásku k nám. V Deníčku Ježíš nazý-
vá zpověď tribunálem milosrden-
ství a vybízí: „Řekni duším, kde mají 
hledat útěchy, to znamená v  tribu-
nále milosrdenství; tam jsou největší 
zázraky, které se neustále opakují. 
K  získání tohoto zázraku není třeba 
podniknout dalekou pouť ani konat 
nějaké vnější obřady, nýbrž stačí 
s  vírou přistoupit k  nohám mého 
zástupce a vypovědět mu svou bídu, 
a  zázrak Božího milosrdenství se 
plně projeví. I  kdyby duše byla jako 
mrtvola v rozkladu a lidsky vzato by 
vzkříšení bylo nemožné a všechno už 
bylo ztracené, u Boha tomu tak není. 
Zázrak Božího milosrdenství tuto 
duši zcela křísí. Nebozí, kdo tento zá-
zrak Božího milosrdenství nevyuží-
vají; budete marně volat, ale bude 
už pozdě“ (Deníček 1448).

Dalším privilegovaným místem, 
kde se můžeme setkávat s  Boží 
sebedarující láskou a  posilou, je 
eucharistie. Ten, který nás stvořil 
a  vykoupil, se nám celý dává jako 
všemohoucí Bůh, jako blízký Pří-
tel, jako něžný Snoubenec, jako 
ten, který o nás velice stojí a touží, 
abychom ho láskyplně přijali a pře-
bývali s ním. Jenže jaká je naše kaž-
dodenní realita? Pán Ježíš si sestře 
Faustyně stěžuje: „Ach, jak mne bolí, 

že se duše se mnou tak málo spojují 
ve svatém přijímání. Čekám na duše, 
a ony jsou ke mně lhostejné. Tak něž-
ně a upřímně je miluji, a ony mi ne-
věří. Chci je zahrnout milostmi – ony 
je nechtějí přijmout. Jednají se mnou 
jako s něčím mrtvým, a přece mám 
Srdce plné lásky a  milosrdenství“ 
(Deníček 1447).

Využijme tedy prostředky, které 
od Boha dostáváme ke spáse a kte-
ré jsou projevem jeho milosrden-
ství překračujícího přesnou míru 
spravedlnosti. Tyto milosti potře-
buje každý, jak hříšník, tak i  spra-
vedlivý, jak čteme v deníčku: „... jak 
spravedlivý, tak hříšník potřebují mé 
milosrdenství. Obrácení a vytrvání je 
milost mého milosrdenství“ (Dení-
ček 1577). 

DŮVĚRA JEDINÁ 
PLATNÁ MINCE
Slova Pána Ježíše z Deníčku sestry 
Faustyny ukazují, že Boží milosr-
denství nestojí v  rozporu se spra-
vedlností. Bůh ve své spravedlnosti 
nepřestává být milosrdný a  záro-
veň jeho milosrdenství nenarušuje 
princip spravedlnosti. 

Deníček je poselstvím naděje pro 
všechny hříšníky, pro každého 
z  nás. Tato naděje spočívá v  tom, 
že Bůh každému nabízí své milosr-
denství, které má člověk s důvěrou 
přijmout. Důvěra je jedinou mincí, 
díky níž získáváme nezměrné Boží 
milosrdenství a  zároveň umořuje-
me svůj dluh, který máme vůči Boží 
spravedlnosti.

Vrhněme se tedy bez otálení 
a  s  důvěrou do  hlubin Božího mi-
losrdenství s  jistotou, že i  kdyby 
byly naše hříchy jako šarlat, zbělejí 
jako sníh (srov. Iz 1,18). Nebojme 
se upřímně vyslovovat a žít tato tři 
slova: Ježíši, důvěřuji Ti! 

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

2 Jan Pavel II. Dives in misericordia. Zvon: Praha 1996. č. 5.
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KÁZÁNÍ O PEKLE
Zdravé učení o pekle by nás mělo mobilizovat k vděčnému přilnutí 
k tomu, který má moc nás od ohně pekelného uchránit.

text: P. Tomasz Jaklewicz | Gość Niedzielny 35/2016 | překlad Libor Rösner

Když Thomas Merton v  knize „Sedmistupňová hora“ popisuje svou konverzi, zavzpomíná též na  kázání, 
které vyslechl v jednom newyorském kostele a které na něj zapůsobilo tak silně, že jej přimělo k lítosti. Bylo 
to kázání o pekle.

Když jsem si inkriminovanou pasáž 
pročítal, zapátral jsem v  paměti, 
kdy naposledy jsem o  pekle ká-
zal já a  zda vůbec někdy. A  slyšel 
jsem vlastně někdy nějakého kně-
ze na  toto téma kázat? ptal jsem 
se sám sebe. V  Roce milosrdenství 
může článek o  pekle připadat lec-
komu poněkud bizarně, nicméně 
paradoxně právě v kontextu Božího 
milosrdenství by se mělo hovořit 
i o této pravdě, jež je nedílnou sou-
částí učení katolické církve. O pekle 
můžeme číst v  katechismu, varuje 
před ním i sám Ježíš v evangeliích. 
V podobenství O posledním soudu 
používá nezvykle silná slova: „A pů-
jdou do věčného ohně,“ když hovoří 
o těch, kdo nekonali skutky milosr-
denství: „Byl jsem hladový, a nedali 
jste mi najíst.“ Teologové poukazují, 
že existence pekla je nutně spojena 

s láskou k Bohu. V jakém smyslu? To 
si nyní ukážeme.

MOUDROST OTCE 
MOORA
Docela by mě zajímalo, jaké vlast-
ně bylo ono kázání, jež tolik zasáh-
lo amerického konvertitu. Proslovil 
je jakýsi otec Moore, farář newyor-
ského kostela Božího Těla, a učinil 
tak krátce před vypuknutím 2. svět. 
války. Merton právě končil studium 
na Kolumbijské univerzitě a byl ví-
ceméně připraven ke  křtu. Takto 
popsal své pocity: 

„Má reakce na kázání o pekle byla 
tím, co autoři duchovního života 
nazývají ‚zkroušenost‘. Nešlo však 
o  nějakou bouřlivou, citově ladě-
nou lítost, která pramení z  váš-
ně a  sebelásky. Šlo spíše o  jakýsi 

pokojný žal a  trpělivou starost 
z pomyšlení nad tím, jak nezměrná 
a  strašlivá muka jsem si zasloužil, 
muka, jimž jsem ve  svém tehdej-
ším stavu duše mohl velice snad-
no padnout za  oběť. Zároveň mi 
však dala velikost tohoto trestu 
zvláštním způsobem pochopit, 
jak obrovským zlem je hřích. Vý-
sledkem těchto mých úvah bylo 
závratné prohloubení a  probuze-
ní mé duše, zcela zřetelný pokrok 
v duchovní oblasti a ve víře, v lásce 
a důvěře k Bohu, od Nějž jediného 
jsem mohl očekávat vysvobození 
od zlého – a proto jsem začal ještě 
silněji toužit po křtu.“1

Toto vyznání trefně vystihuje pravý 
smysl dogmatu o  existenci věčné-
ho zavržení. Je jím výzva k  tomu, 
aby člověk začal brát vlastní život, 
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svá rozhodnutí a  především peklo 
vskutku vážně. Rozjímání o  pekle 
nesmí vést k  fantastickým spe-
kulacím o  tom, jaké to tam bude. 
Tady nejde o  shánění informací 
z  onoho světa ve  stylu listování 
prospektem z muzea tortury. Když 
o  pekle hovoří Písmo svaté, vyzý-
vá k  obrácení, a  to nyní a  zde. To 
je ukazatel pro náš život, předklá-
daný nám ve  formě varování. Má 
svoboda není iluzí. Volím-li dobro, 
nebo zlo, hlásím-li se k Bohu, nebo 
konám proti Němu, kráčím vždy 
určitým směrem. Mířím buď k nebi 
(společenství s  Bohem a  svatými), 
anebo k  peklu (samota bez Boha 
a  bližních). Člověk musí stanout 
před vážností hrozby ztráty spase-
ní jednou navždy. Bůh mě nebere 
jako jedince, který není s to převzít 
sám za sebe zodpovědnost. Člověk 
může odmítnout Boha, jeho milost, 
jeho lásku. A  může sám sebe při-
vést k zatracení.

Merton se zamýšlí nad tím, proč 
téma pekla tolik lidí pohoršuje, 
a  dochází k  těmto závěrům, jimiž 
zároveň odpovídá na časté námit-
ky ohledně této pravdy:

„Nikdo tam nekončí z  donucení 
nebo proto, že to tak zkrátka musí 
být. Ti, kteří tam jdou, tak činí na zá-
kladě vlastního výběru a  proti vůli 
Boží. Mohou se tam dostat jen 
a  pouze kvůli tomu, že odmítnou 
Boží pozvání a  budou se protivit 
působení Prozřetelnosti a  milosti. 
Nikoliv Bůh, leč jejich vlastní vůle 
je tam přivádí. Bůh jejich zavrže-
ním jen podepisuje jejich vlastní 
rozhodnutí, tj. rozhodnutí, které po-
nechal výhradně jejich volbě. Nikdy 
také nepovažuje naši slabost za pří-
činu našeho zavržení. […] Síla roste 
díky slabosti a  samotný náš nedo-
statek sil je větším právem na Boží 
milosrdenství, které k sobě zve chu-
dé, maličké a nejvíce obtížené.“2

BEZ SVOBODY NENÍ 
LÁSKY
Můžeme se ptát, zdali Bůh ne-
mohl stvořit svět jiný, zdali nemohl 

do lidské přirozenosti přidat nějakou 
brzdu, která by člověka střežila před 
pácháním nepředložeností a  vole-
ním si zlého. Ano, to by jistě mohl, 
vždyť je všemohoucí. Jenže člověk 
by se pak stal loutkou! Nemá-li být 
naše láska iluzí, musí vyvěrat z  na-
šeho svobodného rozhodnutí. Naše 
„ano“ Bohu by nebylo pravdivé, kdy-
by neexistovala možnost říct rovněž 
„ne“. A v tomto smyslu je peklo před-
pokladem lásky. Peklo „nevymyslel“ 
Bůh, je to jakýsi „vedlejší produkt“ 
svobody lidských bytostí a  ještě 
předtím těch andělských, které se 
svým „ne“ Bohu staly démony. 

Naše vzpoury vůči Bohu mají po-
chopitelně rozličné formy a bývají 
různého rozsahu. Ve  skutečnosti 
však je každý hřích odvrácením se 
od Boha a zaujetím jeho místa. Ne 
každý hřích je naprostým odvráce-
ním se od Stvořitele, ale existují ta-
kové, které vedou k duchovní smr-
ti. Jsou dobrovolným a  vědomým 
odmítnutím Boha, Zdroje života.

Ocitujme si teď několik řádků z ka-
techismu: „Nemůžeme být spojeni 
s  Bohem, jestliže se svobodně ne-
rozhodneme milovat Ho. Avšak ne-
můžeme milovat Boha, jestliže těž-
ce hřešíme proti Němu, proti svému 
bližnímu a  proti sobě samým. […] 
Zemřít ve  smrtelném hříchu, aniž 
by byl smyt lítostí, a  nepřijmout 
milosrdnou Boží lásku, to znamená 
zůstat navždy odděleni od  Boha 
v  důsledku našeho svobodného 
rozhodnutí. A  tento stav konečné-
ho sebe-vyloučení ze společenství 
s  Bohem a  s  blaženými je označo-
váno slovem ‚peklo‘ “ (KKC, čl. 1033).

„Hlavním trestem pekla je věčné 
odloučení od  Boha, neboť pou-
ze v  Bohu může mít člověk život 
a  štěstí, pro které byl stvořen 
a po nichž touží“ (KKC, čl. 1035).

„Bůh nikoho předem neurčuje, že 
půjde do pekla. To je následek svo-
bodného odvrácení od Boha (smr-
telný hřích), v němž se setrvává až 
do konce“ (KKC, čl. 1037).

Člověk se proti peklu tak  říkajíc auto-
maticky bouří. Vidina věčného uvěz-
nění v  samotě bez Boha vzbuzuje 
nevoli. Mohlo by se zdát, že to od-
poruje učení o Bohu – Lásce. Vždyť 
jak by mohl Bůh plný milosrdenství 
dovolit věčné utrpení zavržených?!

Jde o  zásadní otázku. Odpověď, 
kterou přináší Boží slovo, zní, že tím 
prvním, kdo chce člověka zachránit 
před peklem, je právě Bůh, plný mi-
losrdenství. Bible je ve své podstatě 
vyprávěním o velké záchranné akci 
Boží, jenž chce spasení všech lidí 
bez výjimky. Co činí Bůh, když mu 
Adam s  Evou vypověděli posluš-
nost? Hledá je a volá: „Adame, kde 
jsi?“ Lidé vpravdě nesou důsledky 
své volby, nicméně Bůh se se svou 
láskou nevzdaluje, ale slibuje jim 
záchranu. Posílá proroky, napomí-
ná, svolává, sjednocuje a  nakonec 
dává svého Syna Ježíše Krista, jenž 
na  sebe bere všechny důsledky 
hříchu. Umírá na  kříži, sestupuje 
do  „pekel“, vstává z  mrtvých. Bůh 
tímto způsobem ukazuje své mi-
losrdenství. Staví se po  bok i  toho 
největšího hříšníka, aby ho vytáhl 
z pekla, které si sám připravil. Nikdo 
nezůstává bez šance na  záchranu. 
Zůstává jenom klíčová otázka: je 
možné, aby tak velká Boží láska a to 
jeho nezměrné milosrdenství byly 
člověkem nakonec odmítnuty?

PŮJDEME VŠICHNI 
DO NEBE?
Tuto otázku si kladli křesťané od 
nepaměti. Někteří křesťanští teo-
logové věřili, že Bůh nakonec spasí 
všechny (tzv. apokastase hlásaná 
mj. i  Origenem). Naprostá většina 
teologů ovšem tuto tezi odvrhla, 
aby tak nakonec učinil i  sám uči-
telský úřad církve. Kritici apokasta-
se poukazovali na  to, že pokud by 
byla přijata, stane se lidská svoboda 
iluzí. Pakliže „musí být všichni spa-
seni“, ztrácí veškeré naše morální 
úsilí a celý náš boj s hříchem smysl. 
Nač by byl Poslední soud, kdyby byl 
jeho výrok předem dán? Jaký smy-
sl má hranice mezi dobrem a zlem, 
když „prací prášek“ milosrdenství 
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vše „vypere“? Jakkoli církev nikdy 
nikoho neprohlásila zavrženým 
a ani se nevyjádřila ohledně počtu 
zavržených, odmítla teorii o  vše-
obecném spasení. Nemá tato teorie 
ve své podstatě něco z pýchy halí-
cí se do  hávu soucitu? Máme plné 
právo modlit se za spásu všech, ale 
nemáme právo hrát si na  soudce 
a ve jménu Božím odsuzovat druhé 
do pekla nebo je omilostňovat. Uče-
ní o všeobecném spasení může vést 
k tomu, že budeme brát Boží přiká-
zání a  své vlastní hříchy na  lehkou 
váhu. Jestliže mi Bůh stejně odpus-
tí, proč bych se měl vůbec něčím 
zabývat? Jde o jednu z forem hříchů 
proti Duchu Svatému, o němž Ježíš 
říká, že nemůže být odpuštěn.

ZDRAVÁ OBAVA 
O VLASTNÍ SPÁSU
Je pravda, že v  dějinách církve byla 
období, v  nichž kazatelé strašívali 
peklem. Strach před věčným zavr-
žením měl lidi motivovat k  obráce-
ní a odmítnutí hříchu. Je pravda, že 
strach bývá často špatným rádcem 
a  že v  křesťanství jde v  konečném 
důsledku nikoli o něj, ale o lásku. Nic-
méně existuje ještě něco jako bázeň 
Boží, která vyplývá z úcty a respektu 
k  Božímu majestátu. Součástí této 
bázně je i  zdravá obava o  vlastní 
spásu. Není úkolem svědomí právě 
vzbuzování strachu z  hříchu a  jeho 
následků? Co je pro člověka v koneč-
ném důsledku lepší – to, že se navrací 
k  Bohu ze strachu z  pekla, nebo to, 
že se k němu nenavrací, ježto se ni-
čeho a  nikoho nebojí? Církev přece 
učí, že existuje nedokonalá lítost nad 
spáchanými hříchy, motivovaná stra-
chem o vlastní spásu. Dokonalá lítost 
pramení z  lásky k  Bohu, nicméně 
nedokonalá lítost si podržuje svůj vý-
znam, je dostačujícím motivem k zís-
kání rozhřešení ve zpovědi. Sv. Ignác 
z Loyoly v „Duchovních cvičeních“ do-
poručoval rozjímání o pekle, do ně-
hož je třeba zapojit i  smysly: „Do-
tykem představivosti chutnat věci 
hořké, jako jsou slzy, smutek a neklid 
svědomí.“ Během tohoto rozjímání je 
záhodno prosit o „vnitřní pocit trestu, 
jakým trpí zavržení, aby mě, pokud 

z  důvodu svých pádů zapomenu 
na  lásku Pána všech věků, alespoň 
strach z  trestu zadržel od  upadnutí 
v hřích“3. Zakladatel jezuitů se na ži-
vot díval střízlivě, tudíž věděl, že jsou 
chvíle, kdy člověk nejedná zrovna 
podle těch nejvznešenějších pohnu-
tek. Pokud mi chybí láska (k Bohu), ať 
mě od  páchání hříchů zdržuje ales-
poň strach před trestem.

VÝCHOVA 
KE STRACHU?
V současnosti se v církvi překlánějí 
misky vah na  druhou stranu. Varo-
vání někdejších duchovních učite-
lů se nyní považuje za škodlivé pro 
lidskou psychiku, má to být  údaj-
ně výchova ke  strachu. O  pekle 
se vůbec nemluví, poněvadž se 
zdůrazňuje psychická pohoda vě-
řících. Obrazy pekelných muk, jež 
lze spatřit na  obrazech či freskách 
ve  starých chrámech, dnes již ni-
koho neohromují, naopak spíše 
vzbuzují posměšky. Hlavně proto, 
že obecně zeslábla víra v život věč-
ný, v Boží soud, v to, že existuje jiný 
svět, který je posledním cílem živo-
ta zde na zemi. Nicméně bez escha-
tologie, bez vědomí, že náš život se 
odehrává před zrakem živého Boha, 
jenž nás bude soudit, beze strachu 
před konečnými důsledky našich 
hříchů se křesťanské náboženství 
stává plytkým, začíná se koncentro-
vat spíše na napravování světa než 
na starost o věčnou spásu lidí. 

Bez perspektivy života sahající až 
za realitu smrti, bez reálného nebez-
pečí konečné prohry ztrácí i  pravda 
o  Božím milosrdenství svou hloub-
ku. Kristus nám podává ruku, když 
stojíme na  okraji propasti. Pokud si 
však z  důvodu dobrého pocitu ze 
sebe sama namlouváme, že žádná 
propast neexistuje, potom dříve či 
později přestaneme brát vážně toho, 
jenž nás chce zachránit od  věčné 
záhuby. Zbavíme-li peklo jeho hrůz-
nosti, neznamená to, že se zbavíme 
strachu. Pořád jsme přece něčím 
strašeni, jednou Putinem, podruhé 
globálním oteplováním, jindy pá-
dem asteroidu a ještě jindy teroristy 
a infikovaným klíštětem a tuky a lupy 
a stářím a inflací a fašismem a…

Svaté sestře Faustyně, sv. Terezii 
z Ávily, fatimským pasáčkům a celé 
řadě dalších mystiků se dostalo vi-
dění pekelných muk. Sestra Faus-
tyna ve  svém „Deníčku“ píše: „Já, 
sestra Faustyna, jsem z Božího roz-
kazu byla v propastech pekla proto, 
abych duším říkala a dosvědčovala, 
že peklo je...“  Duchovním plodem 
tohoto vidění bylo rozhodnutí ješ-
tě vroucněji se modlit za  obrácení 
hříšníků a ustavičně pro ně vzývat 
Boží milosrdenství. Faustyna mys-
lela s pokorou také o sobě: „... Můj 
Ježíši, raději bych do  konce svě-
ta umírala v největších útrapách, 
než abych tě urazila sebemenším 
hříchem“ (Deníček 741).

Plodem dobrého kázání o  pekle 
nemusí být nábožnost motivova-
ná strachem. Zdravé učení o  pekle 
může přivádět k modlitbě za nejvíce 
ohrožené, k modlitbě o větší přilnutí 
k tomu, jenž nás může ve svém mi-
losrdenství uchránit od ohně pekel-
ného. Strach před temnotami může 
být příčinou našeho lnutí ke  světlu 
a  toho, že děláme vše pro to, aby 
v nás nikdy nezhaslo. 

1 Merton, Thomas. Sedmistupňová hora. Brno: Cesta, 
2002. Str. 174.

2 Tamtéž.
3 Ignác z Loyoly. Duchovní cvičení. Velehrad: Refugium, 

2005. Čl. 65.

Co je pro člověka 
v konečném 
důsledku lepší – 
to, že se navrací 
k Bohu ze strachu 
z pekla, nebo 
to, že se k němu 
nenavrací, ježto se 
ničeho a nikoho 
nebojí?
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UMÍRAT K ŽIVOTU
Matka Tereza svou službou ukázala, že smrt je důležitou součástí života, 
kterou nelze odmítat, ale je třeba se na ni dobře připravit.

text: Jitka Navrátilová, Ph.D.

Dušičkový čas, jak nazýváme začátek měsíce listopadu, obrací naše myšlenky k umí-
rání a smrti. Je dobré se zastavit a zvažovat, co pro nás smrt znamená a jaký je její 
pravý význam. Můžeme říci, že moderní doba přinesla zamlžení skutečného význa-
mu smrti. Smrt je vytěsňována z každodenního života do nemocnic a jiných specia-
lizovaných míst. Za ideální je považována taková smrt, která je velmi rychlá, bezbo-
lestná a kterou v ideálním případě „zaspíme“. Je ale správné odsouvat otázky smrti 
na  okraj a  snažit se tomuto tématu vyhýbat? A  vůbec, proč jsou záležitosti kolem 
umírání, smrti a  pohřbívání tak důležité? Odpovědět na  tyto otázky nám pomůže 
postava nedávno svatořečené Matky Terezy z Kalkaty.

ZMĚNA CHÁPÁNÍ SMRTI
Dnešní představa rychlé a  náhlé 
smrti by byla největší myslitelnou 
katastrofou, naprostým neštěstím 
pro barokního člověka sedmnác-
tého a  osmnáctého století, říká 
historik Jiří Mikulec.1 Smrt byla 
běžnou součástí každodenního 
života. Osobní zkušenost s  umí-
ráním někoho druhého měl snad 
každý člověk. Umíralo se nejenom 
doma, ale i  na  ulicích a  na  popra-
vištích, čemuž přihlížely davy lidí. 
Ve  středověku a  v  novověku bylo 
téma smrti velmi významné a pří-
prava na  smrt měla své důležité 
místo v životě. Lidé usilovali o tzv. 
dobrou smrt, která otevírala cestu 
k věčnému životu. Středověk a no-
vověk přinesl řadu světců, kteří se 
těšili na  smrt, neboť ona otevírala 
dveře k věčnosti. Sv. František z As-
sisi nazývá dokonce smrt svojí sest-
rou a vzdává Pánu díky za ni: 

Ať tě chválí, můj Pane,  
naše sestra smrt těla, žádný živý 
člověk jí nemůže uniknout. 
Běda těm, kdo zemřou  
v smrtelných hříších.  
Blaze těm, které nalezne spojeny 
s tvou nejsvětější vůlí,  
neboť druhá smrt jim neublíží.2

V  tomto Františkově chvalozpěvu 
je vyjádřena podstata smrti i  to, 
proč je nezbytné, aby každý člo-
věk usiloval o  dobrou smrt. Kdo 
je připraven, kdo nebude zastižen  

nepřipravený, ten se navždy vyma-
ňuje ze smrti věčné a dojde spojení 
s Bohem. Toto chápání smrti a pří-
prava na  ni je dnešnímu člověku 
již vzdálená, a  proto je dušičkový 
čas mnohými chápán pouze jako 
doba, kdy se upravují hroby a  za-
palují se na nich svíčky.  

POVOLÁNÍ KE SLUŽBĚ 
NEJCHUDŠÍM
Výrazným novodobým příkladem 
člověka, který svým životem dá-
val svědectví správného postoje 
ke  smrti a  umírání, byla Matka Te-
reza. Pán ji povolal, aby mu slou-
žila v  těch nejubožejších. V  září 
roku 1946, když cestovala vlakem 
do  horské stanice v  Dárdžilingu 
na  své každoroční exercicie, se jí 
dostalo rozhodujícího mystické-
ho setkání s  Kristem. Matka Tereza 
říká: „... slyšela jsem jeho volání, 
abych se všeho vzdala a šla za Ním 
do  slumů – sloužit Mu v  těch nej-
chudších z  chudých...“3 Dostalo se 
jí milosti setkat se s  nekonečnou 
Boží touhu, s „žízní“, jíž Bůh dychtí 
po svých dětech. Matka Tereza říká, 
že se jí dostalo povolání v povolání, 
aby tišila Ježíšovu žízeň tím, že Mu 
bude sloužit v  nejchudších z  chu-
dých.4 Bylo jí dáno vidět i  zakusit 
při zjeveních, že Bůh žízní, dychtí 
a touží po našich duších. Ve své žíz-
ni po lásce její a po lásce chudých, 
po duši její a po duších chudých, ji 
Kristus posílá, aby hledala ty, kdo 
dosud čekají, zahalení v  temnotě.5 

Vidění, kterých se jí dostalo zároveň 
ukázala, jak nesmírně důležitou roli 
sehrává Panna Maria v celém jejím 
životě a  díle. Sama Matka Tereza 
říká, že kdyby nebylo Matky Boží, 
nikdy by nevěděla, co Ježíš mínil, 
když jí ve  viděních řekl: „Žízním.“6 
V jednom z vidění slyšela Matka Te-
reza, jak Panna Maria k ní promlou-
vá: „Postarej se o  ně – jsou moji.  – 
Doveď je k Ježíši – dones jim Ježíše. 
– Neboj se. Nauč je modlit se růže-
nec – rodinný růženec a  všechno 
bude v pořádku. Neboj se – s tebou 
a s tvými dětmi bude Ježíš i já.“7 Pro-
to se také ke svým chudým Matka 
Tereza vždy vydávala s Pannou Ma-
rií, aby v jejich středu našla ukřižo-
vaného Pána a přivedla je k němu. 

NIRMAL HRIDAY 
A tak Matka Tereza se svými sestrami 
dennodenně „tišila Ježíšovu žízeň“ 
tím, že se mu zcela vydávala ve služ-
bě těm nejubožejším. Přicházela 
k nim s Kristovou láskou, aby se skrze 
ni mohli setkat s Kristem. Při službě 
na  ulici a  ve  slumech dennodenně 
viděla velké množství umírajících. 
Matka Tereza si přála, aby tito ubo-
žáci mohli alespoň důstojně zemřít 
jako lidé.  Jejich život se podobal spí-
še životu zbědovaného zvířete, které 
bylo odkázáno na milost či nemilost 
okolí. Říkala, že je nepřípustné, aby 
tolik lidí umíralo bez jakékoliv po-
moci. Proto také první dílo, které 
vzniklo jejím přičiněním, byl Domov 
pro umírající. A  právě se založením 
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domova je spojen příběh, který zře-
telně ukazuje postoj světice z Kalkaty 
ke smrti a umírání:  Matka Tereza po-
žádala místní správu o nějaké prosto-
ry, kde by se mohla starat o umírající. 
Její žádosti bylo vyhověno s  tím, že 
k  těmto účelům může využívat dvě 
místnosti noclehárny pro poutníky 
putující do  chrámu černé bohyně 
Kálí. Matka Tereza sama vzpomíná, že 
první dojem z tohoto místa byl dost 
děsivý. Směsice zápachu kadidla 
a  obětovaných zvířat, pohled na  ri-
tuální obřady a všudypřítomný hluk 
s  nepořádkem připomínaly apoka-
lyptické výjevy. Sestry však toto mís-
to vyčistily a  připravily, aby se sem 
mohli shromaždovat první umírající 
sebraní na  chodnících Kalka-
ty. Tak vznikl „Nirmal Hriday“, 
tedy místo čistého srdce, jak 
tento domov pro umírající  
nazvala Matka Tereza. Půso-
bení sester v blízkosti chrámu 
bohyně Kálí však vyvolal velké 
pobouření a  nevoli v  řadách 
těch, kteří uctívali černou 
bohyni. Vůdce protestujících 
hinduistů slíbil svým soukme-
novcům, že řeholnice pod po-
hrůžkami přinutí opustit tato 
místa. Oproti svému očeká-
vání však tento člověk zůstal 
v Domově pro umírající celé odpole-
dne. Viděl znetvořená těla, zohyzdě-
né tváře, lidi, kteří se zmítali v před-
smrtné horečce. Zároveň však viděl 
mnoho mladých sester, jak tyto lidi 
omývají, čistí rány, krmí je a zatlačují 
oči těm, kdo již opustili tento svět. 
Viděl, že sestry pečují o tyto umírající 
s nesmírnou pečlivostí a láskou. Když 
vyšel ven, řekl nespokojeným vyzna-
vačům bohyně Kálí, že dostojí svému 
slibu, dostat odsud pryč tyto řeholni-
ce. Bude to však až tehdy, až budou 
naše matky, sestry, manželky a dcery 
dělat to, co dělají tyhle sestry. V chrá-
mě máte bohyni z kamene a tady je 
živá bohyně!8

ŽIL JSEM JAKO ZVÍŘE, 
ALE ZEMŘU JAKO ANDĚL
Matka Tereza často říkala, že od chu-
dých se mnohému naučila a připo-
mínala lidem žijícím v  blahobytu 

velikost chudých. Chudí lidé možná 
nemají co jíst, nemají kde bydlet, 
ale jsou skvělí svým bohatstvím 
ducha. Při projevu na  „National 
Prayer Breakfast“ v  roce 1994 
ve Washingtonu, kde byli shromáž-
děni tehdejší prezident Bill Clinton, 
první dáma Hillary Clintonová a vi-
ceprezident Al Gore a  mnoho dal-
ších významných osobností, pro-
nesla projev o tom, jak drahocenný 
je život a kolik se toho můžeme na-
učit od chudých. Podělila se o svou 
zkušenost: „Jednou jsme přinesly 
jakéhosi muže přímo ze stoky, na-
půl prolezlého červy. Když jsme ho 
přinesli do  našeho domova, řekl 
pouze: ‚Žil jsem jako zvíře na  ulici, 

ale zemřu jako anděl, o kterého se 
starají a který je milován.‘ Když jsme 
mu potom odstranili z  těla všech-
ny červy, s širokým úsměvem nám 
jen řekl: ‚Sestro, odcházím domů, 
k  Bohu‘ a  zemřel. Bylo tak nádher-
né vidět velikost toho muže, který 
nikoho neobviňoval ani nesoudil. 
Byl jako anděl. V tom je velikost lidí 
bohatých svým duchem, i když ma-
teriálně chudých.“ 

SKUTEČNÝ VÝZNAM 
SMRTI
Matka Tereza pochopila skutečný 
smysl smrti. Nehleděla na strašlivě 
zohyzděné tváře a  zohavená těla 
umírajících. Prostě jen chtěla, aby 
každý z nich pocítil, že je skutečně 
milován, aby nežili na  ulicích jako 
zvířata, nemilovaní a  osamělí, ale 
mohli zemřít jako andělé, milovaní 
a v péči svých bližních. Skrze tuto 

lásku k  těmto ubohým přicházel 
Ježíš a oni se navraceli k Němu. 

Způsob, jakým Matka Tereza při-
stupovala ke  smrti, je víc než jen 
něco k obdivování. Je to především 
příklad, jak bychom měli ke  smrti 
přistupovat sami. Odsunout téma 
smrti na úplný okraj, nepřipravovat 
se na ni může mít pro každého z nás 
velmi těžké důsledky. Naopak člo-
věk, který se připravuje na  setkání 
s Pánem, usiluje o uspořádaní vzta-
hů, o napravení škod, které za své-
ho života způsobil lidem. Stejně tak 
usiluje o to, aby měl stále otevřenou 
cestu k Pánu. Naše pravidelná zpo-
věď, setkávání se s  Pánem v  mod-

litbě, ve  svátostech nám 
v tom pomáhají a neustá-
le nás připravují na setká-
ní s Ním. 

Mohlo by se zdát, že 
téma smrti je spojené 
jenom se smutkem a bo-
lestí. Matka Tereza však 
ukazuje, že být připra-
ven na  setkání s  Pánem 
znamená také radost, 
protože připravený člo-
věk okamžikem smrti 
vchází do nového života. 

Celý život se vlastně připravuje-
me na  tento okamžik pravdy, celý 
náš život vede k  tomuto setkání 
s  Pánem. Buďme proto bdělí, aby 
nám mezi prsty kvůli nekonečné-
mu odsouvání myšlenek na  smrt 
neproklouzlo něco tak úžasného, 
jako věčný život v Přítomnosti Boží 
Lásky.  

1 Mikulec, Jiří. Umění umírat. Interview 11/2015, s. 24.
2 Chvalozpěv stvoření. In: Františkánské prameny. 

Olomouc: Matice cyrilometodějská, 2001, čl. 263.
3 Kolodiejchuk, Brian (ed.). Pojď, buď mým světlem. 

Kostelní Vydří: KNA, 2008, s. 60.
4 Tamtéž, s. 61.
5 Langford, Joseph. Matka Tereza a Panna Maria. 

Kostelní Vydří: KNA, 2009, s. 26.
6  Tamtéž, s. 40.
7 Kolodiejchuk, Brian (ed.). Pojď, buď mým světlem. 

Kostelní Vydří: KNA, 2008, s. 131.
8 Di Lorenzo, Maria. Matka Tereza – zář lásky. Kostelní 

Vydří: KNA, 2005, s.61–63.
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PREČO DOBRÍ TRPIA? 
O hľadaní odpovedí na najťažšie existenciálne otázky človeka 
u sv. Maximiliána

text: Dariusz Żuk-Olszewski, PhD.

K najťažším otázkam pre kresťana patria otázky o ľudskom utrpení, najmä otázka  utrpenia dobrých ľudí.  
Pri konfrontovaní našich bolestných skúseností s pravdou o veľkosti Božieho milosrdenstva si neraz položí-
me otázku: Prečo? Prečo trpia dobrí ľudia? Prečo sa im často nedarí? Prečo ich postihujú zákerne choroby?  
Zdá sa nám, že naša každodenná skúsenosť s utrpením dobrých ľudí spochybňuje pravdu o Božej spravod-
livosti a je v rozpore s pravdou o nekonečnom Božom milosrdenstve.  

PREČO DOBRÍ TRPIA? 
Nad touto zbierkou  veľmi ťažkých 
otázok a vnútorných zápasov uva-
žoval sv. Maximilián M. Kolbe a po-
kúsil sa na ňu reagovať vo svojom 
článku s názvom Prečo dobrí trpia? 
vo februárovom čísle Rycerza Nie-
pokalanej z roku 1924. V článku sa 
dočítame: 

„Asi predvčerom mi X. Y. položil 
túto otázku: ‚Dobrí zvyčajne trpia 
a zlým sa neraz dobre darí. Kde je 
tu spravodlivosť?‘
‚Pán Boh je nekonečne spravodli-
vý, však?‘
‚Tak je.‘
‚Inak by nebol Bohom. Teda Pán 
Boh musí každý dobrý skutok od-
meniť a každý zlý potrestať. Žiaden 
čin, žiadne slovo, žiadna myšlienka 
neujde pred Jeho súdom. A  teraz, 

je vari na svete človek, hoc najhorší, 
ktorý by nikdy nič dobré neurobil?‘
‚Takého niet.‘
‚Veď každý si aspoň občas dobre 
splní svoju povinnosť či preukáže 
milosrdenstvo blížnemu alebo sa 
mu podarí niečo iné dobré.  A  ak 
ten človek žije tak zle, že po smrti si 
zaslúži peklo, kedy mu Pán Boh za 
tú trochu dobra zaplatí?... Kedy?...‘
‚Na druhom svete.‘
‚Ale veď tam ho čaká iba peklo.‘
‚Nuž na tomto svete...‘
‚A ďalej, je vari nejaký človek, hoc 
najlepší, ktorý by nikdy nič zlého 
neurobil?‘
‚Ani taký nie je.‘
‚Správne, lebo aj spravodlivý  padá 
sedemkrát (por. Prís. 24,16). Ak mu 
teda Pán Boh chce odkrojiť z očist-
ca, alebo dať niekomu hneď nebo, 
kde prebehne vyrovnanie účtov?‘

‚Aha, takže tak...‘
‚Pán Boh teda preukazuje osobit-
nejšiu lásku tým, ktorých už na 
tomto svete trestá, lebo v očistci je 
iba trest, dlhý a  ťažký, a  na tomto 
svete si dobrovoľne prijatým krí-
žom zasluhujeme ešte väčšiu slávu 
v nebi. Tu treba hľadať pôvod pore-
kadla:  Koho Pán Boh miluje, toho 
krížom navštevuje.‘
Niet teda čo závidieť tým zlým ľu-
ďom, ktorým sa dobre vodí. Oni by 
sa mali veľmi báť, aby to nebola už 
odmena za tú trochu dobra, ktoré 
učinili.“1

Táto odpoveď sv. Maximiliána 
na otázky, ktoré si občas azda 
kladie každý z  nás, istotne nie je 
vyčerpávajúca. Je však dobrým 
návodom, akým smerom sa má 
uberať naše  uvažovanie o Božom 
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milosrdenstve v  kontexte pravdy 
o Božej spravodlivosti.  

BOŽIA SPRAVODLIVOSŤ 
A ĽUDSKÝ HRIECH
Neraz akoby sme zabúdali, že Bo-
žie milosrdenstvo je zamerané na 
večnosť človeka (Boh človeku vo 
svojej nekonečnej veľkodušnosti 
nezaslúžene darúva večné šťastie), 
Božia spravodlivosť sa však pre-
javuje už v  ľudskej časnosti. Tak 
ako je Božie milosrdenstvo vy-
jadrením pravdy, že Boh je Láska, 
ktorá je bezhraničná, tak je Božia 
spravodlivosť  vyjadrením skutoč-
nosti, že Boh je nekonečná Pravda, 
ktorá nemôže poprieť samu seba. 
Nemôže poprieť, že ak sa človek,  
obdarený slobodnou vôľou, roz-
hodne odmietnuť tento plán za-
meraný na jeho dobro,  vo svojom 
odmietnutí Boha  a priori  nesie 
zodpovednosť za následky naruše-
nia tohto plánu – pre seba, svojich 
blížnych, známych i  neznámych.  
To je ďalší rozmer pohľadu na 
utrpenie nevinných. Na utrpenie 
v  dôsledku hriešnych rozhodnutí 
človeka, ktoré roztáčajú špirálu zla 
a  bolesti.  Prejavom Božej spra-
vodlivosti  a vernosti pravde je, že 
Boh je stály vo svojom rozhodnu-
tí. V  rozhodnutí plne rešpektovať 
slobodu, ktorú človeku daroval. 
Keďže Boh vo svojom múdrom 
stvoriteľskom zámere dal svetu 
a  človeku pravidlá (príkazy alebo 
inak povedané morálne normy), 
ktorých dodržiavanie malo zabez-
pečiť život ľudí v harmónii a súlade 
s týmto zámerom, ich odmietnutie 
narušilo celú štruktúru tohto výni-
močného projektu. Tu azda možno 
hľadať odpoveď aj na ešte ťažšiu 
otázku, prečo trpia nevinné deti 
postihnuté vojnou, chorobami 
a podobne. Ak teda napríklad ľud-
ská chamtivosť či nenávisť  (čiže 
hriech konkrétneho človeka či ľudí) 
spôsobujú vojny,  vedú tiež k  utr-
peniu celého zástupu nevinných, 
vrátane detí,  ktoré za nič nemôžu.  
Aj ľudská nenásytnosť  a honba po 
zisku v kombinácii s nemiernosťou 
a  neraz vynúteným nezdravým 

životným štýlom so sebou priná-
ša následky. Vedie k  raketovému 
nárastu tzv. civilizačných chorôb 
a utrpeniu mnohých. Jeden i druhý 
príklad ilustrujú, ako odmietnu-
tie „pravidiel hry“ daných Bohom 
spôsobuje pre človeka vážne 
problémy. A  Božia spravodlivosť 
sa prejavuje aj v tom, že Boh tieto 
pravidlá počas „hry“ nemení.  Veľmi 
zjednodušene by sme mohli skon-
štatovať, že Boh človeka netrestá, 
ale človek sa trestá sám. Vo svojej 
pýche a  odmietnutí Boha hriešny 
človek  neraz tento trest presúva aj 
na nevinných.  Ak uvažujeme nad 
slovami z  článku sv. Maximiliána 
o  zdanlivo „pohodovom“ živote 
zlých ľudí, môžeme si pripome-
núť ešte Kristove slová, vyrieknuté 
v  súvislosti s  konaním pokrytcov 
a  obdivom tohto „prezieravého“ 
správania zo strany ich súčasní-
kov. Ježiš jednoznačne konštatuje 
desivú skutočnosť: „Už majú svoju 
odmenu“ (por. Mt 6, 5). Už ich nič 
lepšie nečaká. Trpiaci človek, ktorý 
však dokáže svoje utrpenie prijať aj 
ako dôsledok svojho hriechu, má 
nádej na odmenu, ktorá je večná. 

MILOSRDENSTVO 
NEODPORUJE 
SPRAVODLIVOSTI
Vráťme sa ešte k  osobe sv. 
Maximiliána. Ako sme si pred ča-
som pripomenuli, sv. Maximilián 
svojím odpustením otvoril cestu 
k  zakúseniu veľkosti Božieho milo-
srdenstva aj vlastným vrahom. Som 
hlboko presvedčený, že jeden z naj-
väčších zločincov 20. storočia, ve-
liteľ nacistického koncentračné-
ho tábora Auschwitz Rudolf Hoess, 
zakúsil dotyk Božieho milosrden-
stva práve vďaka odpusteniu a obe-
ti sv. Maximiliána.  Hoess  si krátko 
pred smrťou plne uvedomil obrov-
skú ťarchu svojich zločinov a  pro-
sil o odpustenie Boha, poľský národ 
i  všetkých, ktorým svojimi zločin-
mi ublížil. Z  archívnych svedectiev 
vieme, že krátko pred popravou sa 
vyznal zo svojich hriechov, opäť sa 
vrátil do Cirkvi a  v  sviatostnom od-
pustení sprostredkovanom kňazom 

zakúsil veľkosť Božieho milosrden-
stva. To ho zasiahlo do hĺbky srdca. 
Je zrejmé, že nešlo o  akési  „účelo-
vé obrátenie“, ktoré by malo za cieľ 
zlepšiť jeho reputáciu pred poľský-
mi sudcami a zmierniť trest.  K svoj-
im zločinom sa priznával, nijako ich 
neospravedlňoval a ani nezľahčoval. 
Svoju smrť na šibenici vnímal ako za-
slúžený trest a  uskutočnenie Božej 
a  ľudskej spravodlivosti za zločiny, 
ktoré spáchal.  Podľa svedkov zomie-
ral vyrovnaný a odovzdaný do Božej 
vôle. Veríme, že Boh bol k nemu pri 
vstupe do večnosti nekonečne mi-
losrdný. Milosrdný aj na príhovor 
Nepoškvrnenej, ktorej sv. Maximilián 
odovzdával svojich trýzniteľov.  
Akoby aj o  Rudolfovi Hoessovi ho-
voril  vo svojich poznámkach z  ob-
dobia krátko pred vypuknutím voj-
ny: „Aj keby diabol priviedol dušu 
k  veľmi hlbokému úpadku, ak sa 
mu z  nej nepodarí vykoreniť úctu 
k  Nepoškvrnenej,  korisť ešte stále 
nemá istú...“2 Podľa dobových sve-
dectiev bol Rudolf Hoess vychová-
vaný milujúcimi rodičmi v duchu hl-
bokej kresťanskej viery a mariánskej 
úcty. Ako dieťa ho otec zobral na púť 
do Lúrd. Po prepadnutí mámeniu 
vojenskej kariéry vďaka Hitlerovej 
NSDAP v roku 1922 vystúpil z Cirkvi. 
Počas besnenia nacistov sa stal jed-
ným z najhorlivejších vykonávateľov 
ich zločinov... 

10. apríla 1947 zastalo pred Sank-
tuáriom Božieho Milosrdenstva 
v  krakovských Lagiewnikách 
služobného auto z  väznice vo 
Wadowiciach.  Prišlo odviezť du-
chovného správcu tohto vtedy 
ešte málo známeho miesta kultu 
Milosrdného Ježiša Władysława 
Lohna, SJ, aby sa o malú chvíľu stal 
v mene Cirkvi sprostredkovateľom 
Božieho odpustenia pre Rudolfa 
Hoessa. 

1 Por.: Kolbe, Maksymilian M.: Dlaczego dobrzy cierpią. 
In: Rycerz Niepokalanej 2/1924, s. 19–20.

2 Por. Kolbe, Maksymilian M.: Vlastnoručné poznámky 
datované 2.–15. mája 1939 v Zakopanom. In: Archív 
Niepokalanowa.
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SPRAVEDLNOST A MILO- 
SRDENSTVÍ V TEORII HER 

aneb jak se na obrazovce počítačů zjevil svět křesťanské morálky.
text: František Svoboda

Každá společnost si vytváří vlastní systém spravedlnosti. Ubi societas, ibi ius. Lidská obec ale nevzkvétá jen 
díky právům a povinnostem, ale také díky vztahům, charakterizovaným milosrdenstvím a nezištností. Toto 
uspořádání je součástí přirozeného řádu a každé lidské společenství k němu přirozeně tíhne. Spolupráce 
mezi lidmi je posilována vzájemnou důvěrou a zaštiťována je spravedlností, která, jak píše Pavel VI., je „mi-
nimální mírou lásky“1. Spravedlnost pomáhá udržovat práva a povinnosti mezi lidmi, je přirozeným zákla-
dem rozvoje lidské společnosti, základem, který je v křesťanství dále rozvíjen. Nečekaným důkazem této 
skutečnosti se ve druhé polovině 20. století stalo hledání řešení problému, zvaného jako Vězňovo dilema. 

JE PODVÁDĚNÍ 
VÝHODNÉ?
Představte si dva pachatele trest-
ného činu, kteří jsou vyslýcháni 
v oddělených místnostech. Oběma 
dá policie na  výběr. Pokud se ani 
jeden nepřizná, půjdou oba do vě-
zení na 1 rok. Pokud se jeden z po-
dezřelých rozhodne svědčit proti 
druhému, zatímco druhý bude 
mlčet, první odejde volný, avšak 
druhý půjde do  vězení na  3 roky. 
Pokud se oba rozhodnou svědčit 

proti druhému, oba půjdou do vě-
zení na 2 roky. 

Ponechme stranou etickou stránku 
věci a podívejme se, zda bude spo-
lečným zájmem obou vězňů spolu-
pracovat. První vězeň si může říct: 
„Když bude můj komplic mlčet, je 
pro mě výhodnější zradit ho, pro-
tože pak budu volný. Pokud nebu-
de mlčet a bude svědčit proti mně, 
je pro mne výhodnější zradit ho, 
protože kdybych mlčel, dostanu tři 

roky, zatímco když ho zradím, tak 
jako on mne, dostanu dva roky.“ Ať 
už ten druhý vězeň udělá cokoliv, 
ten první vždy získá víc, když ho 
podrazí. Druhý vězeň uvažuje stej-
ně a  výsledkem bude vzájemné 
udání. Místo oboustranně výhod-
né spolupráce se oba racionálně 
rozhodnou pro zradu, v  důsledku 
nevýhodnou pro oba. 

Tento znepokojivý závěr vedl vý-
zkumníky k tomu, že začali Vězňovo 
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dilema testovat na lidech. Místo let 
vězení se rozdávaly peníze; když 
oba hráči spolupracovali, dostali 
větší odměnu, řekněme 30 dolarů 
pro každého. Když se pro spoluprá-
ci rozhodl jen jeden, nedostal nic, 
a druhý, který ho zradil, dostal od-
měnu 50 dolarů. A  když se zradili 
oba, dostali každý 10 dolarů. A teh-
dy se ukázala zajímavá věc – lidé 
v  této hře spolupracovali, tedy se 
podle názoru výzkumníků pokou-
šeli o logicky chybnou taktiku. Ně-
kteří výzkumníci se domnívají, že je 
to způsobeno intelektuální slabos-
tí většiny populace. „Ukazuje se, že 
průměrní hráči nejsou strategicky 
dost nadaní na  to, aby pochopili, 
že strategie Podváděj je jedinou lo-
gicky opodstatněnou variantou.“2 

PROČ JE PROSPĚŠNÁ 
VSTŘÍCNOST?
Koncem 70. let začali hrát hru Věz-
ňovo dilema mezi sebou počíta-
čové programy, ani ne tak proto, 
že by na  lidi nebylo spolehnutí, 
ale vyšlo to laciněji a díky různým 
naprogramovaným strategiím se 
mohly pořádat celé turnaje v  této 
hře, aniž by to stálo byť jen jediný 
cent. A  tehdy se ukázala zvláštní 
věc – i počítačové programy vyka-
zovaly iracionální sklon spolupra-
covat. 

V roce 1979 vypsal mladý politolog 
Robert Axelrod velkou soutěž pro-
gramů, ve  které spolu programy 
soutěžily v  mnoha kolech. Na  zá-
věr tohoto klání se sečetly body, 
které jednotlivé programy získaly, 
a vyhlásil se vítěz. Turnaj nevyhrá-
la strategie Vždy podváděj, naopak 
úspěšnější byly programy, které 
bychom nazvaly „hodné“, a jasným 
vítězem se stal program Půjčka 
za oplátku. Tento program se v prv-
ním kole zachoval vstřícně, nepod-
razil, a v dalších kolech se zachoval 
tak, jak se zachoval jeho protivník. 
V  dalším experimentu soutěžily 
programy v  uzavřeném prostoru 
počítačové obrazovky. Nejprve 
strategie Vždy podváděj vyhubila 
dobromyslné strategie typu Vždy 

spolupracuj, a jen Půjčka za oplátku 
s ní držela krok. Když byly vyhube-
ny dobromyslné strategie, zanikly 
strategie podrazácké v  soubojích 
s  Půjčkou za oplátku, která ovládla 
celý prostor.

Strategie Půjčka za  oplátku vždy 
začínala vstřícně, aby však nedo-
šlo ke  zneužívání její vstřícnosti, 
musela jednat spravedlivě, tedy 
trestat podraz podrazem. Její sla-
binou však bylo, že v  důsledku 
náhodné chyby se mohla ocitnout 
v začarovaném kruhu krevní msty, 
vzájemných odplat, které neumož-
nily nastartovat novou spolupráci. 
V  prostředí, ve  kterém dochází 
k  náhodným chybám a  omylům, 
tak nemohla být tato strategie nej-
lepší možností. 

PROČ JE PROSPĚŠNÉ 
ODPUŠTĚNÍ?
V  složitějších turnajích, kde pro-
gramy náhodně chybovaly, měly 
paměť a  mohly se učit z  před-
chozích chyb, se ukázala být ví-
tězem strategie Velkorysá půjčka 
za oplátku, která zhruba ve třetině 
případů byla schopna odpustit 
a vrátit se ke spolupráci. Odpuštění 

prolomilo začarovaný kruh krevní 
msty. V  tomto světě také mohla 
prosperovat strategie Vyhráváš-
-zůstaň, prohráváš-prchej, která, 
pokud její protihráč spolupracoval, 
spolupracovala s  ním trvale také, 
čímž umožnila přežití dobromysl-
né strategie Vždy spolupracuj a na-
opak usnadnila vyhubení strategie 
Vždy podváděj, která už nemohla 
zneužívat vstřícnosti Vždy spolu-
pracuj a  jako protihráč na ni zbyla 
trestající strategie Velkorysá půjčka 
za oplátku.

JAKÁ MORÁLKA 
JE PROSPĚŠNÁ 
JEDNOTLIVCI 
I SPOLEČNOSTI?
V  rámci soupeření programů se 
tak najednou na obrazovce vědců 
objevily zásady, které ukazují ur-
čitá pravidla jednání jako výhod-
ná pro společnost i  jednotlivce. 
Na  prvním místě stojí zásada „Čiň 
druhým, jak chceš, aby druzí činili 
tobě.“ Dobrá strategie vždy začíná 
spoluprací, musí však být schopna 
spravedlivě trestat, v  duchu hesla 
„oko za  oko, zub za  zub“. Aby však 
nedošlo k uzavření se do začarova-
ného kruhu msty, musí být dobrá 
strategie také schopna odpuštění. 
Kromě toho se ukázalo, že dobrá 
strategie rovněž nesmí závidět, ne-
chce za každou cenu mít víc bodů, 
než její protihráč.

Když se na  začátku padesátých 
let vědci vydali na cestu výzkumu 
důsledků lidského sobectví, jistě 
netušili, že na  konci této získají 
od počítačových programů krátké 
shrnutí základů křesťanské morál-
ky, která usiluje o to, vytvořit skrze 
spravedlnost takový svět, v  němž 
milosrdenství není zneužíváno, ale 
dostane se k těm, kteří ho skutečně 
potřebují. 

1 Pavel VI. Promluva ke dni rozvoje. Bogota, 23. srpna 
1968. In: Benedikt XVI., Caritas in veritate.

2 Ridley, Matt. Původ ctnosti. Praha: Portál, 2000.
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Výzkumy lidského 
sobectví realizované 
počítačovými 
programy nečekaně 
přinesly potvrzení 
základů křesťanské 
morálky, která 
usiluje vytvořit 
skrze spravedlnost 
takový svět, v němž 
milosrdenství není 
zneužíváno, ale 
dostane se k těm, 
kteří ho skutečně 
potřebují.
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NADE VŠÍM VÍTĚZÍ LÁSKA
Realizace sociálního učení církve na Ostravsku
text: P. Jan Larisch, Th.D. | prezident Diecézní charity ostravsko-opavské

Kdo studuje dějiny křesťanské-
ho jednání, nemůže nenarazit 
na  pojem „sociální učení církve“. 
V  církevním prostředí se objevil 
ve 2. polovině 19. století a vydá-
ním encykliky Rerum novarum 
papeže Lva XIII. se stal jeho trva-
lou součástí. Sociální učení církve 
bylo reakcí a odpovědí na rychle 
se měnící společenské podmínky 
v  nově se organizujícím světě.  
Tato prorocká encyklika ukázala 
cestu k  vytváření spravedlivější-
ho společenského uspořádání, 
přiznávajícího člověku jeho dů-
stojnost, svobodu a  zodpověd-
nost.

ROZHODNUTÍ 
SLOUŽIT A POMÁHAT
V  duchu encykliky Rerum novarum 
přinesl v  1. polovině 20. století svůj 
nepřehlédnutelný vklad katolic-
ký kněz Mons. Rudolf Nejezchleba 
(1873–1961). Ten jako novokněz při-
šel v roce 1898 do farnosti Moravská 
Ostrava. Jeho hlavním úkolem byla 
výuka náboženství na  školách. Ve-
dle učitelské a  vychovatelské práce 
si mladý kněz všímá všudypřítomné 
lidské bídy na  Ostravsku, a  to pře-
devším v těch nejpalčivějších přípa-
dech, kterými v té době byly opuště-
né děti. Bylo mu jasné, že se pro ně 
něco musí udělat a  že individuální 
pomoc nepostačí. Rozhodl se v  du-
chu sociální nauky církve vytvořit 
strukturu pomoci. V roce 1908 oživil 
formálně existující spolek Ludmila, 
který transformoval na Sirotčí spolek 
Ludmila. Pod jeho hlavičkou vytvářel 
materiální i finanční zázemí pro práci 
ve prospěch ohrožených dětí. 

PÉČE O SIROTKY 
A OPUŠTĚNÉ DĚTI
Prvním Nejezchlebovým počinem 
bylo založení dívčího sirotčince 
v  Nové Vsi u  Moravské Ostravy 
(dnes městský obvod Nová Ves). 

V  pronajaté budově staré obecné 
školy otevřel 1. června 1908 dívčí si-
rotčinec s kapacitou 30 míst. Ten byl 
v provozu do roku 1910, kdy spolek 
Ludmila získal dům v  Mariánských 
Horách, kam byl po  nutných adap-
tacích sirotčinec z  Nové Vsi pře-
stěhován. Kapacita nového domu 
umožňovala péči o  40 osiřelých dí-
vek. V  roce 1913 zakoupila Ludmila 
v  Mariánských Horách další dům 
v sousedství, adaptovala jej a zřídila 
v  něm sirotčinec pro chlapce s  ka-
pacitou 35 míst. Oba sirotčince fun-
govaly až do  roku 1925. Nejprve se 
o  jejich chod staral civilní personál, 
později řádové sestry z  Kongregace 

Svatého Kříže a  od  roku 1915 ses-
try Kongregace chudých školských 
sester Notre Dame. Další dům pro 
sirotky s  kapacitou 25 dětí otevřela 
Ludmila v  roce 1912 v  Chabičově-
-Háji. A když válečný konflikt v letech 
1914–1918 znamenal zvýšení počtu 
opuštěných dětí, otevřel spolek Lud-
mila další sirotčinec přímo v Morav-
ské Ostravě. Koupil budovu na Střel-
niční ulici (dnes Kratochvílova č. 3, 
kde sídlí Diecézní charita Ostravsko-
-opavská), adaptoval ji a  nabídl do-
mov 50  opuštěným dětem. Celkem 
se spolek Ludmila v  tomto období 
celoročně staral až o 120 dětí. V ná-
vaznosti na základní péči o děti začal 
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P. Rudolf Nejezchleba v kritické situa-
ci nedostatku potravin v době války 
zřizovat u  těchto sirotčinců také 
bezplatné stravovny pro děti trpící 
podvýživou a útulny jako denní sta-
cionáře pro děti. V tomto případě se 
jednalo o zabezpečení 135 dětí. 

PÉČE O NEJMENŠÍ DĚTI 
V  době války, kdy byla situace so-
ciálně nejslabších – tedy nemluvňat, 
kojenců a  batolat – kritická, začal 
spolek organizovat nejen bezplatné 
poradny, ale i  vzdělávací kurzy pro 
matky ohrožených dětí. Ludmila tak 
poskytovala rady matkám v  době 
těhotenství před porodem, po  po-
rodu bezplatné lékařské ošetření 
a případné léčení, současně nezane-
dbatelnou sociální pomoc ve  formě 
potravin a ošacení pro matku i dítě.

REORGANIZACE 
Spolek Ludmila byl dobročinným 
spolkem na  Ostravsku, který nejen 
poskytoval chudým a  opuštěným 
dětem bezprostřední pomoc, tj. al-
mužnu ve  smyslu jídla, oblečení či 
pomůcek do školy, ale vytvářel také 
trvalou strukturu pomoci, která ob-
nášela domov a ošetření. Když v roce 
1921 vydalo ministerstvo sociální 
péče pokyn, aby se v každém okrese 
zřídila Okresní péče o mládež, jevilo 
se v  moravsko-ostravském okrese 
nejjednodušším a  nejúčelnějším ře-
šením transformovat spolek Ludmila 

v Okresní péči o mládež. To se de fac-
to stalo, de iure si spolek pod novým 
názvem Dobročinný spolek Ludmila 
zachoval svoji samostatnost.

NOVÉ PROJEKTY 
CHARITNÍHO DÍLA 
Spolek se nově zaměřil na oblasti so-
ciální práce státní péčí nepokrývané, 
tj. kromě péče o  sirotky a  opuštěné 
děti také na  péči o  ženský proleta-
riát, o studující mládež a péči o chu-
dé. Tyto a  i  mnohé další potřeby 
osob v sociální nouzi vedly P. Rudol-
fa Nejezchlebu k  rozhodnutí pro tři 
velké charitní projekty. 

V roce 1924 získal ve prospěch spol-
ku Ludmila zbytkový statek ve Smol-
kově u  Opavy a  přebudoval ho tak, 
aby mohl sloužit charitním účelům. 
Adaptacemi a  přístavbami vznikly 
Sociální zdravotní ústavy ve Smolko-
vě, které zahrnovaly sirotčinec pod 
názvem „Sirotčí zátiší“, „Dívčí domov 
Ekonomia“ (škola praktických do-
vedností), „Ozdravovna – zotavovna“ 
a od roku 1934 také starobinec.

Druhým projektem byla starost 
o  nejchudší z  nejchudších, tj. prá-
ce mezi chudinou v  dělnické čtvrti 
na  Fifejdách v  Moravské Ostravě. 
Na  počátku 30. let vyjednal P.  Ne-
jezchleba jménem Dobročinného 
spolku Ludmila s  kongregací Tě-
šitelek Nejsvětějšího Srdce Páně 

z Rajhradu vyslání sester pro služby 
bezplatné ošetřovatelské a  zdravot-
ní péče do této lokality. Spolek Lud-
mila se zavázal zajistit řádovým ses-
trám nejen ubytování vybudováním 
malého kláštera, ale i živobytí, neboť 
péče poskytovaná sestrami nebyla 
hrazena pojišťovnami. Od roku 1931 
zde žila a  pracovala malá komunita 
řádových sester. 

Třetím projektem byla výstavba cha-
ritní centrály pod názvem Sociální 
dům Ludmila v  Moravské Ostravě. 
V březnu 1930 byla stavba zahájena 
a v říjnu 1937 definitivně dokončena. 
Zde Ludmila provozovala studentský 
domov, útulek pro nezaměstnané 
ženy a  dívky, zprostředkovatelnu 
práce, lidovou vyvařovnu a  stra-
vovnu, studentskou menzu, útulek 
a  noclehárnu pro služebné, svobo-
dárnu. Pořádaly se tu vzdělávací 
a praktické kurzy. 

BAŠTA KŘESŤANSKÉ 
LÁSKY
Snad nejlépe vystihují jak osobnost 
P. Nejezchleby, tak i jím vybudované 
dílo jeho vlastní slova, pronesená při 
příležitosti žehnání výše zmíněného 
Sociálního domu Ludmila: „Charitní 
dílo ostravské je dokončeno… Při-
padali jsme si často jako ti izraelští 
budovatelé nového Jeruzaléma s lo-
patou v  jedné ruce a  mečem v  ruce 
druhé. Dnes však díváme se jen 
s  velkou radostí na  dokončené své 
dílo, na své charitní bašty s centrálou 
v Moravské Ostravě. … Naše ‚Ludmi-
la‘ budovala již po třicet let své bašty 
křesťanské lásky na Ostravsku a dnes 
uzavírá kruh své ochranné linie proti 
bídě a  utrpení, jež prýští z  nelásky, 
ze sobectví i ze zloby lidské. Vyzbro-
jeni uvnitř ohněm Kristova nadše-
ní ochráníme a  skryjeme ve  svých 
tvrzích milosrdné lásky ty, již ve své 
nouzi o pomoc k nám se obracejí … 
Omnia vincit amor – nade vším vítězí 
láska.“ 

 V článku bylo použito: 
Larisch, Jan. P. Rudolf Nejezchleba, zakladatel charit-
ního díla na Ostravsku v první polovině 20. století. 
Ostrava, 2012.
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STRÁŽCI
SPRAVEDLNOSTI

Dva archandělé, Michael a Gabriel, drží stráž 
u spravedlnosti, jedné ze čtyř kardinálních ctností. 

Zosobnění spravedlnosti vidíme v postavě koru-
nované ženy s přísným pohledem sedící na trůnu. 
V levé ruce drží váhy – symbolizující nestrannost 
při souzení, ale také schopnost zvážit všechny 
skutky – ty dobré i  ty zlé. V pravé ruce drží meč. 
Je to znamení moci udělit trest. Spravedlnost sedí 
na trůně – jedná se o narážku na krále Šalomou-
na, známého z  nedostižitelné moudrosti, jejímž 
plodem je spravedlnost.

Vlevo od Spravedlnosti se nachází v brnění a s po-
zvednutým mečem archanděl Michael. Tento 
obránce církve je vyobrazen v okamžiku boje s dra-
kem symbolizujícím satana, kterého poráží. Ve dlani 
drží váhu, na níž váží duše před posledním soudem, 
a také nápis, na němž je napsána prosba adresovaná 

Spravedlnosti, aby úsporně udílela tresty a naopak 
hojně odměňovala zásluhy.

Vpravo se nachází archanděl Gabriel s lilií v ruce, jež 
odkazuje na  scénu Zvěstování. Také on drží nápis 
s prosbou k Matce Boží, aby byla průvodkyní při vy-
svobozování lidí z temnot hříchů.

Dva lvi zobrazení na obou stranách symbolizují Be-
nátskou republiku. Obraz totiž vznikl na objednáv-
ku vlády tohoto státu, a  to jako dekorace do  jeho 
hlavního sídla – dóžecího paláce v Benátkách. Ob-
raz měl sdělovat, že na tomto místě nedílně vládne 
ctnost spravedlnosti. Lev se nacházel v erbu Benát-
ské republiky jako atribut patrona tohoto státu – 
sv. Marka Evangelisty.
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K HEROISMU NUTNO DOZRÁT
Minirecenze na knížku Svatý Maxmilián Kolbe – Světec z Osvětimi
text: PhDr. Radomír Malý 

Čtenáři Immaculaty obdrželi v  minulém čísle kníž-
ku vydanou Karmelitánským nakladatelstvím pod 
titulem „Maxmilián Kolbe – Světec z  Osvětimi“. Její 
autorkou je americká katolická spisovatelka Elaine 
Murrayová Stoneová. 

Je obdivuhodné, jak na poměrně málo stránkách do-
kázala objasnit, že k  heroismu blíženské lásky, jíž se 
proslavil minoritský kněz sv. Maxmilián Kolbe, když 
v krutých podmínkách koncentračního tábora v Osvě-
timi šel dobrovolně na smrt hlady za svého spoluvěz-
ně, nutno nejprve duchovně dozrát. Není pravda, že 
sv. Maxmilián před svým zatčením se nevyznačoval 
žádnými viditelnými morálními kvalitami. Komunistic-
ká i  liberální propaganda ho líčila a  dodnes líčí jako 
kněze plného antisemitských a  nacionalistických fo-
bií, který svými časopisy „Rycerz Niepokalanej“ a „Mały 
Dziennik“ prý negativně ovlivňoval veřejné mínění. 

Sv. Maxmilián ve  skutečnosti od  útlého dětství se 
učil lásce k  Bohu a  k  bližnímu skrze Neposkvrněnou 
Pannu, od  níž ve  vidění přijal bílou i  červenou koru-
nu, symboly čistoty a mučednictví. Právě láska k Bohu 
a  k  bližnímu ho vedla v  publicistické práci k  obraně 
katolických mravních zásad ve veřejném životě a k za-
stávání se slabých a bezbranných, proto mu nemohlo 
být lhostejné, když někteří židovští podnikatelé plati-
li polské dělníky tak, že mzda jim nestačila k uživení 
rodin. Nikdy ale nevyzýval k  nenávisti, jeho články 
pokaždé končily apelem k modlitbě za židy, zednáře, 
komunisty aj. Ke konci 30. let, kdy se stal povážlivou 
hrozbou německý nacismus, světec v tisku před jeho 
nebezpečím varoval a  demaskoval jej jako zločin-
nou a protikřesťanskou ideologii. Po obsazení Polska 
Němci sv. Maxmilián otevřel klášter v Niepokalanowě 
mimo jiné i uprchlým Židům.

Způsob, jakým přijmeme svoji smrt, bývá téměř vždy 
výsledkem toho, jak jsme žili a  duchovně i  mravně 
rostli pod zorným úhlem Boží lásky. Někomu Pán dá 
i milost mučednické smrti, k tomu jej ale nejdřív po-
stupně vede a  připravuje, v  případě sv. Maxmiliána 
k  tomu použil svatou Matku a  Pannu Marii. O  tom 
všem je knížka paní Stoneové. 

DOVOL MI CHVÁLIT TĚ, NEJSVĚTĚJŠÍ PANNO
Dovol mi chválit tě na vlastní náklady. 
Dovol mi žít pro tebe a jen pro tebe pracovat, trpět, stravovat se a zemřít.
Dovol mi přispět ke tvé větší, co největší slávě.
Dovol mi přinést ti takovou chválu, jako tě ještě nikdy nikdo nechválil. 
Dovol, aby mě jiní předstihovali v horlivosti, co se týká tvé chvály, a já abych předstihoval je, tak aby tvoje 
sláva v tom ušlechtilém soupeření neustále rostla, stále rychleji, stále mocněji, tak jak si to přeje ten, který 
tě tak nevýslovně vyvýšil nade všechno stvoření.

Maxmilián Kolbe
Článek Neposkvrněná Maria, Ozvěny Niepokalanowa, 8. prosince 1938, str. 1 
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NÁMĚSTKOVÉ KRISTOVI (7)
text: PhDr. Radomír Malý

Zhruba od smrti Jana VIII. r. 882 nastalo pro papežství období těžké zkoušky, trvající až do poloviny 11. sto-
letí. V církevních dějinách je známo jako tzv. „saeculum obscurum“, tj. temné století. Do volby papežů za-
sahují vlivné římské rody a také římskoněmečtí císařové. Ti všichni dosazují na stolec sv. Petra své loutky, 
kterým velmi často chybí známky zbožného života a mravní bezúhonnosti. Jestliže od sv. Petra až do Jana 
VIII. nelze proti žádnému papeži vznést námitku pohoršujícího chování, je možno poukázat pouze na omyly 
v rozhodování a ve 2 případech na věroučné bludy (srovnej předchozí díly seriálu), od konce 9. století se 
během cca 150 let vyskytlo několik pontifiků, jejichž duchovní i mravní profil byl velmi pochybný.

PAPEŽSTVÍ NÁSTROJEM 
V RUKOU SVĚTSKÝCH 
VLÁDCŮ
Po Janu VIII. se vystřídalo na stolci 
sv. Petra několik slabých osobnos-
tí. Za pontifikátu Štěpána V. r. 891 
si přední italský šlechtic Quido ze 
Spoleta na  něm vynutil, aby určil 
za  svého nástupce biskupa For-
mosa, Quidova přítele. To vyvolalo 
v  Římě, kde papežové byli voleni 
lidem, bouři odporu, takže musel 
zasáhnout německý král Arnulf, 
jenž vojensky obsadil Řím a nechal 
se od  papeže korunovat císařem. 
Formosus se Arnulfovi podrobil 
a  tím upadl u  Quida Spoletského 
v nemilost.

Po  odchodu německých vojsk 
z  Říma papež Štěpán VI. r. 896 
na příkaz spoletských magnátů po-
ručil vykopat Formosovu mrtvolu 
a přinést ji na jím svolanou synodu, 
kde posmrtně Formosa odsoudil 
jako kacíře. Tato nechutnost vyvo-
lala povstání římského obyvatel-
stva, Štěpán byl uvržen do  vězení 
a tam zardoušen. 

Na  počátku 10. století ovládli Řím 
bohatí velmoži Teofylakt s manžel-
kou Teodorou a  dcerami Marozií 
a Teodorou mladší. Tyto ženy byly 
známé svým nevázaným sexuál-
ním životem a protlačovaly na pa-
pežský stolec své milence nebo 
syny. Současníci nazvali tuto dobu 
„pornokracií“ neboli „vládou dě-
vek“. Neřestný papež Sergius III. 
(904–911) je uváděn jako milenec 
senátorky Marozie. Ta zasahovala 

do  papežské volby až do  té míry, 
že svého syna zplozeného z  hříš-
ného poměru se Sergiem intrikami 
prosadila na  papežský stolec jako 
Jana XI. (931–935), jenž při nástu-
pu do  úřadu měl pouhých 20 let. 
Skrze tohoto nezkušeného mla-
díka ovládala Marozia církev. Po-
dobný scénář zopakovali Maroziini 
příbuzní zhruba o  20 let později, 
kdy již nežila, u jejího vnuka, který 
jako Jan XII. (955–964) započal svůj 
úřad náměstka Kristova ve  věku 
pouhých 17 let. 

LEGENDA O „PAPEŽCE 
JOHANCE“
V  těchto neutěšených a  takřka 
svatokrádežných poměrech, jež 
zavládly v  Římě, nutno hledat ko-
řeny pozdější báchorky o „papežce 
Johance“, které věřili Hus i  Luther. 
První, kdo tuto pověst zveřejnil, byl 
biskup Luitprand z  Cremony, kro-
nikář a pamětník těchto smutných 
událostí. Napsal ironicky, že v Římě 
nevládl papež Jan (Johan), ale pa-
pežka Johanka, jak si prý vyprávěl 
římský lid. Šlo o satirickou narážku 
na  to, že místo mladého Jana XI. 
ze zákulisí řídila církev jeho matka 
Marozia, již Římané proto posměš-
ně nazývali „papežkou Johankou“. 

Ve  13. století německý kronikář 
Martin z  Opavy, který tento Luit-
prandův text četl, nepochopil jeho 
ironii a  vzal narážku na  papežku 
Johanku jako skutečnost. Sám 
k  tomu ještě něco přidal ze své 
vlastní fantazie, takže se dozvídá-
me, jak prý tato údajná papežka se 

vydávala za muže, aniž to kdokoliv 
zjistil a  byla odhalena a  vyhnána 
teprve poté, co při procesí poro-
dila dítě. Tuto svoji bajku Martin 
však nedatuje v  konkrétních leto-
počtech. 

Proto se později pokoušeli různí 
renezanční a protestantští kroniká-
ři a letopisci, kteří uvěřili vyprávění 
Martina z  Opavy, najít v  seznamu 
papežů nějakou „skulinu“, kam by 
mohli tuto údajnou „papežku Jo-
hanku“ umístit, vybírali si k  tomu 
některé delší doby mezi úmrtím 
jednoho papeže a volbou jeho ná-
stupce, v 8. a 9. století to někdy tr-
valo déle než rok, nicméně vždyc-
ky se jednalo o  pouhé prázdné 
spekulace.

Solidní historiografie nikdy tuto 
báchorku nepřijala. Před 10. stole-
tím se s ní nikde nesetkáváme. V 10. 
století potom zpráva Luitpranda 
z Cremony má jasně a  jednoznač-
ně ironicko-satirický charakter, au-
tor chce zesměšnit skutečnost, že 
místo mladého a nezkušeného pa-
peže Jana řídila církev jeho matka. 

SILVESTER II.
Světlým jevem v  tomto temném 
období pro papežství je Silvester II. 
(999–1003), přítel českého sv. Voj-
těcha. Oba spojovaly úzké vazby 
k  tzv. clunyjskému hnutí (srov. 
v další části seriálu). 

Pocházel z Francie, byl ale arcibis-
kupem v italské Ravenně a jmeno-
val se původně Gerbert z Aurillacu. 
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Zbožný německý císař Otto III. si 
ho zvolil za svého důvěrného rád-
ce a  právě on prosadil jeho volbu 
papežem. 

Gerbert z Aurillacu patřil mezi nej-
větší učence své doby. Byl mate-
matikem, filozofem a astronomem, 
jako první v dějinách zkonstruoval 
glóbus. Dokonale znal také islám, 
ještě jako mladý odešel studo-
vat korán do  španělské Cordoby, 
která se nacházela pod maurskou 
(muslimskou) vládou. Vedl přísný 
asketický život a vyžadoval ho také 
od  jiných. Když se stal papežem, 
změnil si jméno na  Silvester a  za-
vedl toto jako všeobecné pravidlo 
i  pro své nástupce. Argumentoval 
tím, že náměstkové Kristovi by se 

měli jmenovat po  nějakém kato-
lickém světci, což u  občanských 
jmen v  Římě nebývalo vždycky 
běžné, proto papež při zvolení by 
měl přijmout nové jméno. Toto Sil-
vestrovo ustanovení přetrvalo až 
do současnosti.

Papež Silvester se pokusil o princi-
piální reformu církve v  Římě, kde 
nemravný život některých papežů 
se stal nakažlivým pro klérus i  lid. 
U  duchovenstva se rozšířila simo-
nie, tj. kupování církevních úřadů 
(název pochází od  kouzelníka Ši-
mona, jenž podle Skutků apoštol-
ských si chtěl koupit od  apošto-
lů duchovní moc), obyvatelstvo 
i kněží se oddávali neřestem všeho 
druhu. Silvester vydal nařízení pro-
ti simonii a  proti ostentativnímu 
porušování 6. a  9. přikázání. Ne-
uspěl, římská šlechta a  měšťan-

stvo r. 1001 proti němu povstaly 
a vyhnaly ho. O dva roky později 
zemřel. K  Silvestrově neoblibě 
přispěl také fakt, že byl do úřadu 
protlačen německým císařem, 
jehož Římané chápali jako oku-
panta. 

ZMATKY V ŘÍMĚ  
AŽ DO R. 1045

Po smrti Silvestra II. došlo 
k  vzájemným politic-

kým i ozbrojeným bo-
jům o „právo“ na pa-

pežský stolec mezi 
nejmocnějšími 

ř í m s k ý m i 

patricijskými rody. Vítězem se stal 
rod Tuskulánský, z  něhož pochá-
zela až do  40. let 11.  století větši-
na papežů, většinou průměrných 
nebo mravně nekvalitních osob 
oddaných mamonu. 

Takovým byl i  Benedikt IX. (1032–
1044), který nastoupil na  Petrův 
stolec ve věku pouhých 18 let. Jeho 
až chorobná hrabivost a lakota po-
puzovaly proti němu stále počet-
nější část římského obyvatelstva. 
Do  čela nespokojenců se postavil 
ušlechtilý kněz Gracián, velký bo-
jovník proti simonii kléru. Ve snaze 
zabránit povstání proti Benedikto-
vi a krveprolití učinil papeži, jehož 
znal jako posedlého penězi, návrh, 
aby rezignoval za 1000 kop stříbra. 
Benedikt souhlasil, Graciánovi se 
podařilo mezi lidem stanovenou 
částku shromáždit. Římské oby-
vatelstvo poté spontánně zvolilo 
Graciána papežem, ten přijal jmé-
no Řehoř VI. 

Tím skončila éra ponížení papež-
ského úřadu a nastala epocha vel-
kolepé reformy, která trvala zhruba 
200 let. Pro církev bylo štěstím, že 
tento úpadek se nedotkl jí celé 
a  zůstal omezen pouze na  Řím, 
respektive střední Itálii. V  jiných 
částech Evropy naopak utěšeně 
vzkvétaly misie a  klášterní život, 
jehož nejvýraznějším projevem 
bylo hnutí vzešlé z kláštera ve fran-
couzském Cluny, které blahodárně 
ovlivnilo i samotné papežství a vý-
voj v  Římě. O  tom pojedná další 
část seriálu. 

K článku bylo použito:
Buehlmeyer, Carl. Die Kirchengeschichte I. Paderborn 1958. 
Johnson, Paul. Papiestwo. Warszawa 1998.  
Woods, Thomas E.: Jak Katolická církev budovala 
západní civilizaci. Praha: Res Claritatis, 2008.Pomník papeže Silvestra II.  

ve francouzském Aurillacu.Fo
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NOVÁ ŠANCE
aneb pětka nemusí být vždycky špatná.
text: S. M. Anežka Novoměstská OSF

„Ty, Stando,“ zeptal se Pavel svého 
staršího bratra, „rozumíš tomu, co 
dneska říkal pan farář v  nábožen-
ství, že Bůh je zároveň milosrdný 
i  spravedlivý? Mně to nějak ne-
jde do  hlavy. Přece když je někdo 
spravedlivý, tak nemůže druhým 
všechno odpustit. A když je k dru-
hým milosrdný, tak zase nemůže 
být vždycky spravedlivý.“ „Taky mi 
to vrtá hlavou,“ odpověděl Stan-
da.  „Mami,“ obrátil se na maminku, 
která připravovala večeři. „Vůbec 
tomu nerozumíme. Jak může být 
Bůh zároveň milosrdný i  spraved-
livý?“ Maminka se otočila od plot-
ny a  řekla: „Ani pro mě to nebylo 
snadné pochopit, ale pomohla mi 
v tom jedna příhoda: 

Když jsem chodila do  šesté třídy, 
měli jsme pana učitele Procház-
ku, který nás učil dějepis. Byl to 
opravdu dobrý učitel, dokázal nám 
poutavě vyprávět o historii a vědě-
li jsme, že mu záleží na  tom, aby-
chom se něco naučili. 

Jednou ráno, když jsme začínali 
hodinou dějepisu, přišel a po přiví-
tání nám rozdal papíry. ‚Napíšeme si 
písemku,‘ řekl a hned psal na tabuli 
otázky. ‚Pane učiteli,‘ vykřikla Maruš-
ka, ‚tohle jsme přece probírali tepr-
ve předevčírem a nevěděli jsme, že 
bude písemka!‘ ‚To je pravda,‘ volali 
ostatní, ‚ještě jsme se na to nestihli 

naučit.‘ ‚Tiše,‘ řekl pan učitel. ‚Pusť-
te se do  psaní. Máte na  to dvacet 
minut.‘ Neradi a  s  brbláním jsme 
se dali do práce. Moc nám to nešlo 
a po dvaceti minutách většina z nás 
odevzdala skoro prázdné papíry. 
Pan učitel je vzal do ruky, prolisto-
val a viděl, že jsme se skutečně ne-
učili. ‚Mládeži,‘ řekl, ‚vidím, že by to 
dnes byly skoro samé pětky. Nějak 
jste zapomněli, že je potřeba se učit 
průběžně, že?‘ ‚My se polepšíme!‘ 
slibovali jsme jeden přes druhého. 
‚Tak nám to dneska odpusťte,‘ při-
mlouvala se Maruška. Pan učitel se 
rozhlédl po  třídě: ‚Zdá se vám to 
nefér, že jsem přinesl písemku bez 
ohlášení? Spoléhal jsem se na  to, 
že se poctivě připravujete na kaž-
dou hodinu. Je to přece vaše zod-
povědnost. Zasloužíte si pětku,‘ 
řekl přísně. ‚Ale tentokrát‘ – podíval 
se na nás a zvedl obočí – ‚vám udě-
luji milost.‘ Vzal písemky do  ruky 
a  roztrhl je. Jak se nám všem ule-
vilo! ‚V úterý si napíšeme novou pí-
semku,‘ řekl pan učitel. ‚Doufám, že 
budete lépe připravení a že se ode 
dneška budete učit průběžně.‘ 

V  pondělí odpoledne se většina 
z  nás poctivě učila. Byli jsme rádi, 
že nám dal pan učitel novou šan-
ci. Jen Honza a  Jirka jezdili celé 
odpoledne na  kole. V  úterý před 
písemkou se ještě před ostatními 
vytahovali: ‚Určitě nám to pro-
jde! Procházka je dobrák, ten 
nám pětku nedá.‘ Když 
pan učitel opravil, co 
jsme napsali, tvářil se 
spokojeně a  pochválil 
nás: ‚Mám radost, že jste 
to vzali vážně. Většina 
z  vás se opravdu snaži-

la. Jenom Honza a  Jirka 
mě zklamali. Nedá se nic 

dělat, musím vám napsat pětku.‘ 
‚Pane učiteli, ještě nám to jednou 
odpusťte!‘ žadonili kluci. Pan Pro-
cházka přišel k  jejich lavici a  řekl: 
‚Myslíte, že by to bylo spravedlivé? 
Zkuste si vzpomenout, co jste dělali 
včera místo učení!‘ Kluci se na sebe 
podívali a  ušklíbli se. ‚Jestli budete 
takhle pokračovat,‘ řekl pan učitel, 
‚nepovede vás to k  ničemu dob-
rému. Tentokrát jste dostali pětku, 
protože jste si to zasloužili. Ale jsem 
si jistý, že zrovna vy dva máte na to, 
abyste měli dobré známky. Stačí, 
abyste se trochu víc snažili.‘ Kluci se 
netvářili moc nadšeně, ale k  naše-
mu překvapení se postupně začali 
víc učit a představte si, že nakonec 
oba vystudovali vysokou školu.“

„Mami,“ ozval se Pavel, „ty myslíš, 
že to Pán Bůh s  námi někdy dělá 
podobně jako ten váš pan učitel? 
Že nám odpouští, ale zároveň chce, 
abychom se poctivě snažili?“ 

„Právě tak to s námi dělá, protože 
nás má rád,“ řekla maminka. „Aha,“ 
usmál se Standa, „tak to už trochu 
chápu: Bůh nás dobře zná a  ví, 
kdy nám má odpustit a kdy k nám 
má být přísný, protože to zrov-
na potřebujeme.“ „No vidíte, tak 
jsme na  to společně přišli,“ řekla 
maminka s  úsměvem a  postavila 

na stůl večeři. 

Milé děti, ze srdce vám 
přeji, abyste měli k  Bohu 

velkou důvěru, že mu na vás 
záleží a  že vám dá vždycky 
to, co nejvíc potřebujete. 
K tomu vám vyprošuji Jeho 
požehnání a  mateřskou 
pomoc Panny Marie.

Vaše sestra Anežka 
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VELKÝ PÉŤA
Jak se z malého Péti stal velký brácha.
text: Bc. Jana Lokajová

Když se Petr narodil, celý svět ho 
obdivoval. Měl blonďaté vlásky, 
modré oči a  tak krásně se smál 
na celý svět, že mu netrvalo dlou-
ho a  každého brzy okouzlil. Ma-
minka své první děťátko hýčkala 
jako v  bavlnce. Jen co Péťa zakři-
čel, hned se mohla přetrhnout, aby 
mu nějak ulevila nebo mu dala, co 
zrovna potřeboval. A že toho bylo! 
Nakrmit, přebalit, obléct, když cí-
til chladno, svléct, když zase příliš 
horko, pohoupat, zazpívat, po-
hladit nebo pomazlit. Tatínek byl 
na svého synka hrdý a rád se s ním 
chlubil.

Všechny babičky Péťu milovaly, 
pravidelně jej jezdily navštěvovat 
a vozily mu dárky. Jen co si vzpo-
mněl, že něco potřebuje, brzy to 
dostal. A tak se Péťa rychle naučil, 
že mu celý svět leží u  nohou. Ro-
dina s ním jezdila na výlety, byla to 
doba limonád, hranolků a neome-
zené zábavy na kolotočích.

Jednoho dne ale tatínek přivezl 
prazvláštní stvoření, které ma-
mince vyskočilo z břicha. Byla to 
Adélka, Peťova nová 
sestra. Malý kluk sice 
věděl, že něco tako-
vého přijde. Maminka 
už nějakou dobu tloustla 
a občas utrousila něco jako: „Až 
budeme mít miminko...“ Ale kdo 
měl vědět, že to miminko bude 
pořád, ale považte, opravdu ne-
ustále v  maminčině náručí. Kdo 
měl tušit, že bude křičet a vezme 
Péťovi nejen čas s maminkou a ta-
tínkem, ale bude mu brát i hračky, 
jídlo, knížky, a dokonce mašinky.

Když přijížděly babičky a dědeč-
kové, situace se dál zhoršova-
la. Oni totiž nejdřív postávali 
u  postýlky a  houpali miminko, 
místo aby se věnovali Péťovi 

a postupem času začali chlapce ještě 
napomínat: „Půjč Adélce toho med-
vídka. Nestrkej Adélku. Poděl se.“ 

Péťa vůbec nechápal, co se to stalo. 
Uměl už jezdit na koloběžce, kreslit 
auto a oblékat se, zatímco to mimi-
no jen koukalo, kňouralo a batoli-
lo se od  ničeho k  ničemu. Nebyla 
s ním kloudná řeč, a přesto ho měl 
každý rád. Dokonce to někdy vypa-
dalo, že ho měli radši než Petříka. 
Péťa byl naštvaný a zklamaný. My-
slel si, že ho maminka s tátou pod-
razili, když domů přivezli Adélku. 
Mají ho vůbec rádi?

Naštěstí čas dokáže zahojit spous-
tu bolestí a  zklamání. Péťa si 
na  Adélku-vetřelce pomalu začal 
zvykat a udělal příslušná opatření. 

Své nejoblíbenější hračky si dával 
vysoko, kam Adélka nedosáhla. 
Začal pomáhat tátovi na  zahradě, 
aby si s ním užil co nejvíc času. Lezl 
mamince na klín vždycky, když se-
stra usnula, aby mu maminka vy-
právěla. Babičky a  dědečkové dál 
brávali Péťu na  výlety a  dopřávali 
mu spoustu radostí.

Dokonce i Adélka se postupně na-
učila různé zábavné kousky. Kutá-
lela s balony, časem se do nich na-
učila i kopat a házet s nimi. Dávala 
Péťovi ochutnat ze svých svačinek. 
A  naučila se hrát si s  panenkami. 
To si Petřík oddechl, když ji vláčky 
přestaly zajímat. O Vánocích si Péťa 
všiml, že zatímco Adélka dostává 
úplně nezajímavé holčičí hračky, 
na  něj vždy čeká nějaké parádní 
auto se spoustou zajímavých funk-
cí. Tak to vypadá, že ani Ježíšek 
na Péťu nezapomněl.

Jednou ve školce slyšel, jak si jeho 
kamarád Filip stěžuje, že si doma 
nemá s  kým hrát a  rodiče na  něj 
nemají čas. Tomu Péťa vůbec nero-
zuměl, měl přece Adélku. Byla sice 
ještě trošku nemotorná, ale i  tak 

si užívali spoustu legrace. Třeba 
když mamince předváděli, jak 

křičí dinosauři. Když mamin-
ka zase narostla a  doma se 

jednoho dne objevil malý 
Martínek, Péťa už věděl, co 
ho čeká. A  měl s  nového 

brášky radost.

Pán Bůh to tak chce, abychom 
na  světě nebyli sami, ale uči-
li se vyjít se svými sestrami 

a  bratry. Přeje si, abychom se 
uměli dělit nejen o  hračky a  slad-
kosti, ale i  o  lásku, pozornost, ra-
dosti a starosti. Díky našim souro-
zencům a kamarádům nás učí, jak 
mít rád druhé lidi a jak si nenechat 

ubližovat. 

5|2016|č. 147



28

5|2016|č. 147

Z
 D

O
P

ISŮ
 O

D
 V

Á
S

PODĚKOVÁNÍ
❧ Děkuji za 10 pravnoučat, s pros-
bou o  křest svatý pro ně. Jsem 
vděčná, že i  při špatném zdravot-
ním stavu můžu přijít do  kostela 
a přijímat Eucharistii. Za  to všech-
no děkuji Pánu Ježíši a Panně Marii. 
Zároveň prosím čtenáře Immacula-
ty o modlitbu.

čtenářka Veronika

❧ Zdravím Vás a  chtěla bych po-
děkovat celé redakci za  krásné 
a  milostiplné čtení v  časopisu Im-
maculata. Každé číslo mě potěší 
v  této nelehké době – pracovní 
i  rodinné. Moc děkuji Pánu Ježíši, 
Panně Marii a všem našim svatým 
přímluvcům za  pomoc, vyslyše-
né prosby a  za  naději, s  kterou 
se k  nim obracíme. Moc děkuji 
za  syny, za  úspěšnou maturitu 
mladšího z  nich. Zároveň prosím 
za  jejich opravdovou víru, lásku 
k lidem a obrácení manžela.
Panno Maria, tvá přímluva je ne-
ustálá, tolikrát jsem to pocítila. No-
sím medailku a je opravdu zázrač-
ná. Chvála Pánu Bohu.
Moc děkuji, že jsem s Vámi mohla 
prožít pouť na Svatém Antonínku – 
tisíckrát děkuji, určitě nejen za sebe.

rytířka Jana

❧ Vážení přátelé, chtěla bych tou-
to cestou poděkovat Panně Marii 
(obzvlášť radostně v den jejích na-
rozenin) za splněné prosby a stálou 
pomoc. A za vnučku, která se dceři 
narodila až ve 36 letech a dělá nám 
velikou radost. A také za obrovskou 
pomoc při výchově dítěte přijatého 
z dětského domova.

Vaše čtenářka Eliška

❧ Plním svůj slib daný více jak 
před deseti lety a chci veřejně po-
děkovat Pánu Bohu a Panně Marii 
za  uzdravení z  vážné nemoci. Dě-
kuji za  zdárnou operaci, dobrého 
lékaře, sestry a  spolupacientky, 
které mi Pán Bůh poslal a  byly mi 
velkou oporou v těch, pro mně těž-
kých, dnech. Díky nebeský Otče, 

díky nebeská Matko, Panno Maria! 
Z celého srdce díky!
Také z  celého srdce děkuji Pánu 
Bohu, že se nenaplnila prognóza 
lékařů, daná našemu jedinému vnu-
kovi ve dvou letech, že bude fyzicky 
a možná i mentálně postižený. Dnes 
je mu šestnáct let, je chvála Bohu 
zdráv a ve škole velmi dobře prospí-
vá. Díky za vyslyšení našich modliteb!

rytířka Marie

❧ Chtěla bych poděkovat Panně 
Marii za  přímluvu u  jejího Syna 
Pána Ježíše za  zdárné dokončení 
zkoušek a  získání zaměstnání pro 
mou dceru. A ještě prosím za svoji 
vnučku, aby Pán vyslyšel modlitbu 
na  její úmysl. A  také za  zdraví pro 
celou moji rodinu. Děkuji.

čtenářka a rytířka Marie

❧ Milí přátelé, děkuji Vám, že jste 
se modlili za mne a moje oči. Byla 
jsem na  operaci obou očí, vidím 
a  děkuji Pánu Bohu, Pánu Ježíši 
a všem, ke kterým jsem se modlila 
a kteří byli se mnou při operaci.

vděčná Milada

❧ Chtěla bych touto cestou podě-
kovat Pánu Bohu, Ježíši i Panně Marii 
za  vše, co jsem za posledních 20 let 
obdržela, za  požehnání a  pomoc 
v  těžkých životních situacích v  naší 
rodině. Prosím o Boží pomoc a ochra-
nu Panny Marie do dalších dnů svého 
života, o dar zdraví a víry pro rodinu 
i o poznání Boží vůle. Za vše děkuji.

rytířka Ludmila

ÚMYSLY MODLITEB M. I.

Listopad: Abychom i ve chvílích temnoty a nejistoty dokázali 
vzývat Boží milosrdnou lásku.

Prosinec: Aby nás Vtělení a Narození Krista vedly k rozjímání 
o Božím milosrdenství vůči všem lidem. 

O MODLITBU PROSÍ

❧ Chtěla bych touto cestou po-
prosit o  modlitbu za  dceru, která 
má zdravotní problémy a  čeká ji 
těžká životní zkouška, a za druhou 
dceru, která vykonává náročné po-
volání. Děkuji.

vaše věrná čtenářka Ludmila

❧ Moc prosím o modlitbu za dar 
zdraví pro všechny nemocné členy 
naší rozvětvené rodiny. 

čtenářka Ludmila, Ostrava

❧ Prosím o modlitbu za uzdrave-
ní mé dcery.

rytířka ze Šumavy

❧ Moc prosím o modlitbu za naši 
dceru Marii a  zvláště za  vnuky, 
kteří jsou z  rozhodnutí sociálních 
pracovníků mimo domov, aby se 
mohli co nejdříve vrátit do vlastní 
rodiny. Děkuji.

rytířka a čtenářka Marie

❧ Milí, s  radostí chci poděkovat 
Panně Marii Žarošické, Duchu Sva-
tému, andělům strážným a  také 
bratru Bohdanu Heczkovi a  paní 
Jitce Navrátilové za modlitbu a slo-
va útěchy. Při letošní pouti do Ža-
rošic se nám stala nehoda, auto 
po  technické stránce neschopné 
provozu, ale s  pomocí Boží i  Vás 
všech jsme v noci těch asi 200 km 
šťastně ujeli a vše dobře dopadlo. 

rytířka Helga
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 Vatikán: Křesťany spojuje také 
ekumenismus krve, řekl papež Fran-
tišek ještě před generální audiencí 
delegaci mezinárodního ekumenic-
kého sdružení Christian World Co-
mmunions: „Když teroristi a  světové 
mocnosti pronásledují křesťanské 
menšiny anebo křesťany, neptají se: 
Jsi luterán? Pravoslavný? Katolík? 
Presbyterián? Vědí pouze jedno: Jsi 
křesťan. Nepřítel se nemýlí a  umí 
dobře rozpoznat Ježíše. To je ekume-
nismus krve.”
Dnes jsme svědky takového ekume-
nismu, vyzdvihl papež ve vzpomínce 
na  pravoslavné koptské bratry, kteří 
byli zavražděni na libyjské pláži. „Jsou 
to naši bratři. Vydali svědectví o Ježí-
ši a zemřeli se slovy: Ježíši, pomoz mi! 
Vyznali Ježíšovo jméno. Existuje tedy 
ekumenismus modlitby, ekumenis-
mus na  cestě a  ekumenismus krve, 
kterému nás učí nepřítel.“
Hledání shody i  vyjadřování nesou-
hlasu na  teologické rovině je rov-
něž velmi důležité, nepopíral papež, 
ale jednotu už dnes můžeme nalézt 
v  lásce k  bližnímu a  pomoci mnoha 
potřebným, obětem nespravedlnos-
tí a  válek, zdůraznil papež František 
v krátkém spontánním pozdravu

Radiovaticana,12. 10. 2016

 USA: Do  amerických kin směřuje 
protipotratový film „Zbavený hlasu“.  
Hrdinou je válečný vysloužilec z bojů 
na  Blízkém východě, který se vrací 
domů a  chce otevřít kurzy výuky 
boxu. Když ale zjistí, že blízko jeho 
bydliště se nachází potratová klinika, 
ruší svůj původní záměr a rozhodne 
se věnovat zbytek života boji proti 
potratům. Naráží na  nepochopení 
společnosti včetně vlastní rodiny 
i protestantské farnosti, ocitá se do-
konce ve  vězení, nicméně jeho boj 
končí přece jen vítězně.

Gość Niedzielny, 42/2016

 Francie: Ministryně pro rodinu 
Laurence Roszigatová navrhuje 
úředně zakázat všechny internetové 
portály, které bojují proti potratům, 
jako „extremistické“.

pch24.pl, 28. 9. 2016

 Polsko: Legislativní návrh orga-
nizace „Stop aborcji“ (SA) na  úplný 
a bezpodmínečný zákaz potratů ne-
postoupil do  druhého čtení Sejmu. 
Proti hlasovalo 352 poslanců, z toho 
186 z vládnoucí strany Právo a Spra-
vedlnost (PiS). SA vyjádřila nad tím 
své zklamání, neboť strana PiS před 
hlasováním tvrdila, že návrh podpo-
ří. Své zklamání vyjádřila i biskupská 
konference, která návrh podpořila 
s drobnou připomínkou, aby z textu 
byl odstraněn požadavek trestního 
stíhání žen, jež podstoupily potrat. 
Média spekulují, že poslanci se zalekli 
agresivního protestu žen, zastánkyň 
potratů, které zorganizovaly ve  vel-
kých městech manifestace v černém 
oblečení, jež v  některých případech 
končily fyzickým napadením obrán-
ců nenarozeného života. SA se nemí-
ní vzdát a  požadavek na  definitivní 
zákaz potratů chce opět při nejbližší 
příležitosti předložit.    

pch24.pl, 6. 10. 2016

 Pákistán: Nejvyšší soud odložil 
projednání případu katolické matky 
5 dětí Asie Bibi, vězněné od  r. 2009 
a odsouzené k trestu smrti za údajné 
„rouhání se proroku Mohamedovi“, 
jehož se měla dopustit tím, že v dis-
kusi u  studny ve  své vesnici obha-
jovala Božství Ježíše Krista. Nejvyšší 
soud, k  němuž se již dříve odvolala, 
rozsudek zrušil a vrátil případ k pro-
jednání soudu nižší instance, jenž ji 
původně k  smrti odsoudil. Nyní se 
ale Asia Bibi odvolala znovu k  Nej-
vyššímu soudu s  požadavkem, aby 
prohlásil celý proces za  vykonstruo-
vaný a neplatný od samého počátku.

pch24.pl, 13. 10. 2016

 Brazílie: Dva kněží Francisco Teno-
rio a  Joao Nolla (37 a  35 let) byli za-
vražděni neznámými pachateli. Důvo-
dem podle policie je pravděpodobně 
jejich práce s  mladými narkomany, 
které usilovali osvobodit od závislosti 
na drogách. Proto dostávali výhrůžné 
dopisy od narkomafie.

Gość Niedzielny, 42/2016

 USA: Webový portál LifeSiteNews 
zveřejnil „Vyznání rodin věrných 
Kristu“ obsahující pravdy katolické 
víry týkající se rodiny a  manželství, 

které jsou dnes terčem útoků. Vy-
znání vypracovala britská Asociace 
katolických rodin a  LifeSiteNews 
s přispěním několika vysokých před-
stavitelů katolické církve. Jde o  jed-
noduše a  stručně formulovanou 
neměnnou nauku církve, kterou jako 
katolické rodiny máme právo jedno-
značně slyšet od všech svých pastý-
řů – včetně papeže.

ResClaritatis, 7. 8. 2016

 USA: V  Oklahoma City katolíci 
uspořádali mohutný protest spojený 
s  modlitebním bděním proti zámě-
ru satanistické sekty postavit vedle 
budovy tamního Kongresu pomník 
Baphometa, tj. satana v  podobě še-
redného kozla. Úřady daly k tomuto 
rouhání svůj souhlas.

pch24.pl, 30. 9. 2016

 Pákistán: Vládní Úřad pro kontrolu 
médií nařídil uzavřít 11 křesťanských 
televizních stanic s odůvodněním, že 
jsou „ilegální“. Skutečný důvod je ale 
pravděpodobně ten, že křesťanské 
televizní stanice referují o případech 
pronásledování křesťanů v zemi.

katholisches.info, 13. 10. 2016    

 Vatikán: Den poté, co nizozemští 
ministři spravedlnosti a  zdravot-
nictví podali návrh na  legalizované 
usmrcování starých lidí, papež Fran-
tišek téměř symbolicky přijal více 
než sedm tisíc seniorů. „Církev hledí 
na staré lidi s láskou, uznáním a hlu-
bokou úctou,“ řekl papež. „Staří lidé 
totiž dosvědčují, že také v nejtěžších 
zkouškách nikdy nesmíme ztrácet 
důvěru v  Boha a  lepší budoucnost.“ 
Připomněl také, že je důležité pod-
porovat mezigenerační vazby. „Mluv-
te se svými vnoučaty,“ povzbuzoval 
přítomné, „možná se vám zdají jinak 
založení a  poslouchají jinou hudbu, 
ale potřebují vás, vaše slova a moud-
rost... Přinášejme svědectví o tom, že 
každé životní období je Boží dar, má 
svou krásu a důležitost, byť může být 
poznamenáno křehkostí.“

Radiovaticana, 15. 10. 2016

 Vatikán: Papežská rada pro mezi-
náboženský dialog podepsala spo-
lečné prohlášení s představiteli taois-
mu. Dialog mezi křesťany a  taoisty 

ZPRÁVY
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se může stát „svítícím majákem“ pro 
celý dnešní svět, raněný válkami, ne-
návistí, podezřeními a obavami, a tak 
„společně čelit“ sekularizaci, krizi ži-
votního prostředí a lhostejnosti. Pro-
hlášení poukazuje na  obecné hod-
noty, které spatřuje ve spravedlnosti, 
pokoji, jednotě, bratrství, svobodě 
a náboženské harmonii.

Radiovaticana, 17. 10. 2016

 Německo: V  sobotu 24. září byl 
v  německém Würzburgu blahoře-
čen otec Engelmar Unzeitig z kong-
regace misionářů Mariannhill, který 
se narodil v roce 1911 v Hradci nad 
Svitavou (tehdejším Greifendorfu) 
a  zemřel ve  svých 34 letech jako 
mučedník v  koncentračním táboře 
v  Dachau. Jak řekl kardinál Angelo 
Amato, který celebroval beatifikač-
ní liturgii, jeho mučednická smrt je 
svědectvím víry, lásky a síly. Bývá na-
zýván také mučedníkem lásky a ně-
meckým Maxmiliánem Kolbem.

Radio Vaticana, 26. 9. 2016

 Rakousko: 11. září při oslavách 
památky Jména Panny Marie ve  ví-
deňské svatoštěpánské katedrále 
zazněla naléhavá výzva kardinála 
Schönborna Evropanům: Jsme jako 
marnotratný syn, který prohýřil své 
dědictví. Islamisté nemohou za naše 
slabiny, mohou je však zneužít. Nadě-
je spočívá v návratu Evropy ke Kristu, 
evangeliu a lásce k bližnímu. 

Res Claritatis, 26. 9. 2016

 Čína: Čína plánuje nové restrikce 
pro náboženské organizace, které 
počítají se zvýšením trestů, které 
mohou být uděleny za „ilegální ná-
boženskou činnost“. Všechny stá-
tem uznané náboženské organizace 
„musí dodržovat princip nezávislosti 
a samosprávy“, uvádí se v pravidlech. 
Náboženské organizace jsou povinny 
podporovat čínské vlastenectví a oče-
kává se, že misionáři, kterým bude 
umožněno v  zemi působit, přijmou 
tuto čínskou perspektivu. Duchov-
ním, kteří nejsou vládou uznáváni, je 
zakázáno provozovat „činnost nábo-
ženských pracovníků“. S  rozšířením 
stávajícího dohledu nad nábožen-
skými organizacemi by nová pravidla 
měla zahrnovat omezení výstavby 

bohoslužebných objektů a  přístupu 
náboženských organizací k internetu.
Nový návrh nařízení – vydaný v době, 
kdy vatikánští úředníci údajně aktiv-
ně jednají s  Pekingem o  jmenování 
a uznání katolických biskupů – vzbu-
zuje u čínských katolíků mimořádné 
obavy. Zdá se, že pravidla ospravedl-
ňují tvrdší vládní politiku vůči „pod-
zemním“ katolickým duchovním, 
kteří nezískali souhlas vládou pod-
porovaného Vlasteneckého sdružení.

Res Claritatis, 10. 10. 2016

 Velká Británie: Katoličtí biskupo-
vé Anglie a Walesu zpřístupnili na in-
ternetu nové stránky nadepsané 
„Umění dobré smrti“ (Art of Dying 
Well). Lze na nich najít řadu duchov-
ních rad i článků z praktické oblasti 
péče o  umírající, osobní svědectví 
i slova povzbuzení pro ty, kdo ztratili 
své blízké. Zakládají se na zkušenosti 
nemocničních kaplanů, lékařů i dal-
ších lidí, kteří měli možnost nahléd-
nout do této oblasti. 

Radiovaticana.cz 8. 11. 2016

 ČR: V  nakladatelství Matice cyrilo-
metodějská právě knižně vyšel druhý 
svazek čtyřsvazkového díla Mystické-
ho města Božího od Marie z Agredy. 
Tento díl popisuje události od sezná-
mení Panny Marie s tajemstvím Vtěle-
ní až po návrat Svaté rodiny z Egypta 
do  Nazareta. Ústředním tématem 
jsou vánoční události. Je zde popsá-
no zvěstování Panně Marii, početí 
Krista, návštěva Alžběty, úvahy Josefa 
při pohledu na těhotnou snoubenku, 
cesta Josefa a Marie do Betléma, zro-
zení Krista, návštěva tří králů, Josefův 
sen, útěk do Egypta, působení a život 
Svaté rodiny v  Egyptě. Tento svazek 
obsahuje také úžasnou studii ďábel-
ského pokoušení, kterému byla Marie 
vystavena a kterému jsme každoden-
ně vystavení i my.

www.maticecm.cz ,18. 10. 2016

 ČR: Římskokatolická církev v  celé 
České republice za  poslední rok in-
vestovala do  školství částku, která 
převyšuje 100 milionů korun. Nej-
více prostředků šlo do  rekonstrukcí 
objektů stávajících církevních škol či 
školských zařízení, další peníze pak 
směřovaly do nákupu budov.  

Další finanční prostředky církev kaž-
dý rok vynakládá na rozvojové pro-
jekty, školní či mimoškolní aktivity 
studentů a  podporuje rovněž stu-
denty z rodin v obtížné situaci.

Tiskové středisko ČBK, 26. 8. 2016

 ČR: Kazatelem poutní mše svaté 
v  den slavnosti sv. Václava ve  Staré 
Boleslavi byl emeritní biskup Kolína 
nad Rýnem kardinál Joachim 
Meisner. V mimořádně naléhavé pro-
mluvě mj. řekl, že „vědomí, že jsme 
stvořeni, vrhá silné světlo na  naše 
rodiny. Ony jsou nejdůležitějšími 
a  nejperspektivnějšími institucemi 
a zřízeními v Evropě. Rodina s otcem, 
matkou a dětmi je rovněž pravzorem 
pro všechny další společenské for-
mace, ve státě nebo v církvi.“

RC, TS ČBK, 29. 9. 2016

 ČR: Ve dnech 12. až 15. října navští-
vil Českou republiku kardinál Ray-
mond Leo Burke patron Maltézského 
řádu a  člen několika úřadů Římské 
kurie. Jedním z  hlavních bodů nabi-
tého programu bylo jeho vystoupení 
na konferenci „Nejmenší z nás: Právní 
ochrana osob před narozením“, která 
se konala v  Brně, kde přednesl pří-
spěvek na  téma „Evangelium života 
a  nová evangelizace“. Navštívil také 
Jihočeskou univerzitu, kde měl před-
nášku s  názvem „Setrvat v  pravdě 
Kristově: manželství, přirozený zákon 
a nauka církve“.

RC, 14. 10.2016

 ČR: Ve  dnech 28. 9. – 1. 10. 2016 se 
v  Uherském Hradišti konal festival 
o  víře Františkánské misie s  mottem 
Bůh v  UH. Připravila ho společně asi 
stovka dobrovolníků z  celé republi-
ky (misionářů z  řad františkánských 
řeholníků a  terciářů i  laiků). Během 
čtyřdenní akce se představili například 
loutkoherec Víťa Marčík, hudebník Pa-
vel Helan nebo brněnský kadeřník Jan 
Špilar. Ve čtvrtek zde slavil mši svatou 
olomoucký arcibiskup Jan Graubner. 
Pro zájemce byl připraven bohatý 
program na náměstí i v okolí. Zájem-
ci mohli také požádat o  modlitbu 
na konkrétní úmysl, popovídat si v ka-
várně nebo si prohlédnout výstavu fo-
tografií nazvanou „Očima mnichů“.
www.frantiskanskemisie.cz, 2. 10. 2016
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