


Úkon odevzdání se Neposkvrněné
Neposkvrněná, Královno nebe a země, Útočiště hříšníků a naše nejlaskavější Matko, Tobě svěřil Bůh 

celý řád milosrdenství. Já,... nehodný hříšník, padám k Tvým nohám a pokorně prosím, abys mě celého 

a úplně přijala za svou věc a vlastnictví a udělala se mnou, se všemi schopnostmi mé duše a mého těla 

i s celým mým životem, smrtí a věčností cokoliv se Ti zalíbí.

Chceš-li, použij také mne celého bez jakékoliv výhrady k uskutečnění toho, co bylo o Tobě řeče-

no: „Ona potře tvou hlavu“ a též: „Ty sama jsi na celém světě vyhladila všechny bludy,“ abych se stal 

v Tvých neposkvrněných a nejlaskavějších rukou užitečným nástrojem k probuzení a největšímu vzrůs-

tu Tvé slávy v tolika zbloudilých a lhostejných duších a tímto způsobem přispěl k co největšímu rozší-

ření blaženého království Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Neboť kam Ty vejdeš, tam vyprosíš milost ob-

rácení a posvěcení, vždyť Tvýma rukama stékají na nás všechny milosti z nejsladšího Srdce Ježíšova.

Dovol mi, abych Tě chválil, přesvatá Panno. Dej mi moc zvítězit nad Tvými nepřáteli.

Ó, Maria, bez hříchu počatá, oroduj za nás, kteří se k Tobě utíkáme, i za všechny, kdo se k Tobě 

neutíkají, a zvláště za nepřátele Církve svaté a za ty, kdo jsou Ti svěřeni.

Milí čtenáři, s mládeži občas zpíváme oblíbenou píseň Jana Pavla II. „Zwiastunom z gór“, kde se od-

ráží slova proroka Izaiáše: „Jak líbezné je, když po horách jdou nohy toho, jenž poselství nese a ohlašuje 
pokoj, jenž nese dobré poselství a ohlašuje spásu.“ (Srv. Iz 52,7).

Myslím, že to nejsou jen krásná slova, ale že setkání s poslem dobré zprávy, jež ho naplnilo nadějí a ra-

dostí, zakusil i nejeden z Vás. Dovolte mi, abych se s Vámi podělil o jeden příběh.

Jednou za dob mého středoškolského vzdělávání jsem se vracel s kamarády z internátu na víkend domů. 

Autobus býval většinou silně přeplněn, a protože jsme chtěli získat výhodné místo k sedění, tak jsme se při na-

stupování bezohledně natlačili dovnitř. Se svým počínáním jsme byli spokojeni. Jenže přisednul si k nám jeden 

muž a napomenul nás za naše nevhodné chování. Zastyděli jsme se a ve své ješitnosti jsme se cítili uraženi, ale 

přesto si nás onen neznámý získal svým přátelským tónem. Rozvinul se rozhovor. Mluvilo se o škole, učite-

lích, kamarádech, o vztazích, o životě. Spolužák na jedné ze zastávek musel vystupovat, mé povídání s Karlem 

– již se nám představil – pokračovalo. Ke svému překvapení jsem zjistil, že zná okolí mého bydliště – místa 

i lidi. Dokonce že zná i náš kostelík a některé farníky a že i sám do kostela chodí. Přiznal jsem se, že u nás mi-

nistruji u oltáře, a za své nastupování jsem se zastyděl ještě více. Nakonec mi položil otázku: „A budeš svatý?“ 

„To určitě ne,“ zaprotestoval jsem. „To by ale měli být všichni křesťané,“ ukončil Karel.  Na tento příběh z au-

tobusu rád vzpomínám. Vždycky ve mně probudí přání, aby takových lidí bylo co nejvíce. 

Milí čtenáři, poslem dobrých zpráv o spáse byl jistě veliký rytíř Neposkvrněné o. Maxmilián Kolbe, 

což bylo zvlášť viditelné v „pekle“ osvětimského koncentračního tábora. Může jím ovšem být i každý 

rytíř Panny Marie, byť ten nejmenší, protože své informace čerpá u Panny nejmoudřejší, Matky dobré 

rady, Královny míru.
br. Bohdan

První strana obálky: Milostný obraz Marie Pomocnice z Brezje, Slovinsko

Úmysly modliteb Rytířstva Neposkvrněné na rok 2007
Červenec – Aby doba prázdnin a odpočinku byla pro nás vzácnou příležitostí 

k růstu „v moudrosti a milosti“ a připomínala nám, že „všechno 

je naše, a my že patříme Bohu.“

Srpen – Aby hrdinná oběť sv. Maxmiliána dodávala všem odvahy oslavo-

vat Boha zde na zemi, aby pak On mohl nás oslavit v nebi.

Září – Aby všichni pamatovali na obdržená dobrodiní a uměli se o ně 

dělit ve svém okolí, a takto ukazovali dědictví dobra, které Bůh 

zasil ve světě.
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Archo úmluvy
Květa Kotápišová

Proč nosil na poušti Boží lid

tu vzácnou úmluvy schránku?

Proč ji v tak veliké úctě měl,

choval ji ve zvláštním stánku?

Tam hledal sílu a bezpečí

v nouzi a soužení mnohém.

V ní Boží Zákon měl uložen,

před ní se setkával s Bohem.

Ve schránce úmluvy chovali

částečky nebeské many.

Pro toto všechno v ní vidíme

předobraz Marie Panny.

Maria, kéž jsme Ti podobni

v tom světě nevlídném, strohém!

Ať každý, kdo potká křesťana,

setká se u něho s Bohem!
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DĚDICTVÍ MUČEDNÍKŮ

Se svící v ruce sestoupil Fernando pozdě večer 

do krypty kláštera Santa Cruz. Zůstal hodnou 

chvíli stát před sarkofágy, v nichž navěky odpo-

čívají první králové Portugalska: Alfonso I., který  

v nádherné katedrále v Coimbře přijal starobylou 

korunu Vizigótů, a Sancho I., jenž se stal svému 

lidu starostlivým otcem.

Zamyšleně nechal bloudit mihotavý plamen 

svíce po obrazech, které zdobily schrány s mrtvý-

mi. Panovníci vládli v lesku a nádheře; ale jejich 

léta se rozplynula jako mořské vlny, které se zpě-

něně hnaly proti břehům, jen aby se opět ztratily 

ve vodách věčnosti. Nyní leží chudě a opuštěně 

nehybni ve smrtelném spánku a nezbylo jim nic 

jiného než kamenní psíci u  nohou.

Jak rychle minulo těch pár ubohých desetiletí, 

která tvoří lidský život! Vždyť on jen v přepycho-

vém klášteře u Ria Mondega strávil již osm roků. 

Ukončil svá studia, stoupal  výš a výš ke svatosti, až 

nakonec  přijal z rukou biskupa kněžské svěcení.

Představení  v něm už nyní viděli  jednu z nej-

větších pochodní řádu; nad svými spolubratří-

mi vynikal bystrostí ducha i bohatstvím vědění. 

Pokud by se stal profesorem, bylo by jisté, že slav-

ná tradice vzdělané školy v Coimbře v něm našla 

důstojného pokračovatele.

Náš kanovník měl tehdy pětadvacet. Ještě ně-

kolik desítek let, pak položí také jej mezi zemřelé. 

Jakou úrodu asi jeho život sklidí?

Určitě je něco velkého dát mladým lidem svět-

lo ducha, obohatit je všemi poznatky svatých věd, 

uschopnit je jednou samotné, aby svou prací rozši-

řovali Boží království. Přesto se don Fernando děsil 

stísněného ovzduší přednáškových sálů, za jejichž 

zdmi zvenčí vzal život na sebe všechnu bídu s nou-

zí. Santa Cruz byl svatý ostrov pokoje. Daroval mu 

léta tichého zrání a jeho srdci vrátil klid.

Ale skutečnému žití se vzdálil. Nepoznal ani 

jeho radosti, ani strasti. Jen když příležitostně za-

stával službu vrátného, tlačil se život na fortnu sv. 

Kříže s veškerými obavami a těžkostmi. Viděl při-

cházet lidi, kteří vychrtlýma rukama dychtivě sa-

hali  po kusu chleba, který jim nabídl, jiné, jimž se 

trýzeň svědomí vepsala do tváří, lidi v cárech i lidi 

v okázalých šatech; všechny však hnalo k bráně 

kláštera trápení.

Zemí táhli křižáci. Opevněný hrad Alkazar do 

Sal vyrvali nevěřícím. Děti se vypravily s Boží-

mi prapory v mladičkých rukou vysvobodit místa 

utrpení Pána. Ale dopadly uboze. Hroby, do nichž 

klesla jejich těla, zůstaly navždy žalujícím vý-

stražným znamením pro všechny, kteří je nechali  

bez pomoci.

Před zdmi kláštera se život potýkal s nesnáze-

mi a smrtí, vyčerpával se ranami, které zapříčinila 

chudoba, upadal do temnoty  hříchu a bezradnosti 

duší. Byly to matky, jejichž ruce zely prázdnotou, 

když se hladové děti dožadovaly chleba; mladí 

lidé, kteří ztratili květ svého života v ohni vášní; 

duše, které bloudily tmou, protože jim nikdo ne-

přinesl světlo; ovce, poraněné o trny, neboť jim 

chyběl dobrý pastýř.

Jemu, kanovníku Fernandovi, se vedlo dobře 

v oáze blaha a míru, jež neměla nic společného se 

vším strádáním, v němž žili jeho bratři. Och, zdi 

Santa Cruz byly pevné; nepovolily by náporem 

bídy, která je obklopovala. Dosáhnout něčeho vel-

kého - to byl sen a touha jeho nejranějšího mládí. 

Ale co je to za velikost, která shlíží pohrdavě z po-

hodlné jistoty bohatého kláštera s velkostatkem 

a hospodářskými stavbami na konání a shon ne-

šťastných a trpících?

Ano, ale i v takové době existovali lidé, kteří 

velké věci konali. Fernandovi se zastavovalo 

srdce, když slyšel o kastilském šlechtici Dominiku 

Guzmanovi, který s růžencem v ruce, bosý, v nuz-

ném poutnickém oděvu, prošel Francii a slovem 

své lásky zmohl proti kacířům víc než celé vojsko 

křižáků meči a kopími.

WILHELM HÜNERMANN

čtení na pokračování (4)

Hrdina BožíHrdina Boží svatý Antonín z Padovysvatý Antonín z Padovy
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I o jiném přišla neobyčejná zpráva, o svatém 

Prosebníku z Assisi, který se zřekl všeho bohat-

ství světa a vyvolil si Chudobu za svou nevěstu. 

Ze slov kázání na hoře si učinil životní pravidla 

pro sebe i své bratry. Žil bídněji než nejubožejší 

v zemi; s žebráky a neduživými se dělil o chléb; 

malomocné tiskl k srdci. „Blázen! Blázen!“ pokři-

kovali na něj uličníci a házeli po něm kamením. 

Ale on se usmíval a žehnal těm, kteří jej častovali 

nadávkami.

Doprovázen několika řeholníky se vydal beze 

zbraně do země Saracénů přinést synům Proroka 

radostné poselství Evangelia. Před Damiettou, kde 

křesťanské vojsko stálo proti muslimům, se odvážil 

proniknout do tábora Máleka al Kamila, ačkoliv 

věděl, že byla vypsána odměna na dopadení jed-

noho každého křesťana. Osobní strážci s ním za-

cházeli zle a posmívali se mu; ale sultán Františka 

vyslechl se skrytým obdivem, a nakonec jej  poslal 

zpět do ležení křesťanů. Nebylo pochyb o tom, že 

Prosťáček z Assisi spěje k mučednické koruně.

Jak nedůležitý se sám sobě don Fernando zdál 

vedle takové hrdinské velikosti vynikajícího člo-

věka. Jak plané bylo dosud jeho bytí  ve srovnání s  

životy těchto zakladatelů řádů – Dominika a Fran-

tiška! Náhle jej v hrobce mrtvolně mrazilo. Proto 

vyšel unaveně schody a odebral se do své cely. 

Jenže té noci  jeho oči spát stejně nemohly.

K večeru následujícího dne byl opět pověřen 

úkolem starat se o  příchozí poutníky. Čekal na něj 

bratr Zachariáš z blízkého, nově založeného fran-

tiškánského kláštera sv. Antonína v Olivais a vedl 

hosty. Představil pět spolubratří, kteří přicestovali 

do Portugalska z Toskánska.

„Jsou na cestě do Maroka,“ vysvětloval, „a 

poněvadž v našem malém klášteře pro ně chybí 

místo, prosí o přístřeší na noc.“

„Z celého srdce vás rád vítám, bratři!“ kývl 

Fernando potěšeně. „Ale povězte, co hledáte v ze-

mi Maurů!“

„Chceme kázat nevěřícím o našem milém 

Pánu,“ odpověděl bratr Berard, který malý cestu-

jící konvent vedl.

„Říkáte to jako ti, kteří se vydávají chytat ryby,“ 

odvětil kanovník s úsměvem. „Nemáte strach 

o svůj život?“

„Kdo ztratí život pro Ježíše, získá jej!“ opáčil 

bratr Petr, člověk vysokého vzrůstu a mužného, 

drsného vzhledu.

„Skutečně se nebojíte?“

„Čeho bychom se měli obávat, vždyť nás přece 

Pán drží za ruku,“ namítl Oto.

Fernando pozoroval dlouho beze slov posly 

Boha, tři kněze - Berarda, Petra a Ota i oba bratry 

laiky - Adjuta a Accursia, kteří skromně mlčeli.

Tak tedy vypadali lidé, kteří bez váhání vydali 

svůj život na pospas nejstrašnějšímu nebezpečí, ne 

proto aby zažili dobrodružství nebo získali uznání 

před lidmi, nýbrž kvůli  království Božímu.

Jak pokorně před ním poklekli a prosili o po-

žehnání, když k nim přistoupil. Čím byl on, ka-

novník ze Santa Cruz, vedle takových šlechetných 

duší! Ba dokonce i drobný, ustavičně se poněkud 

naivně smějící bratr Adjutus, který když mu řekli, 

aby se staral o materiální blaho misionářů, byl 

Bohu určitě stokrát milejší než on, učený augus-

tiniánský mnich.

S velkou pozorností si Fernando nechal vyložit 

plán cesty.

„Nejprve se obrátíme na infanta dona Pedra, 

bratra vašeho krále Alfonse,“ vysvětloval Berard.

„Na dona Pedra?“ zeptal se kanovník užasle 

a zkrabatil čelo. Infant je odpadlík. Po jednom boji 

s bratrem byl natolik nečestný, že nabídl své služ-

by vládci Maroka, Miramolimu Abu-Jakubovi, 

jehož vojsko nyní vede.“

„Budeme od něj ve jménu Boha vyžadovat, 

aby odřekl službu Miramolimovi a odjel domů 

do vlasti.“

„Kéž byste to dokázali!“ vzdychl Fernando. 

„Ostuda dvora v Coimbře by skončila!“

Ještě dlouho do noci rozmlouval kanovník s tře-

mi kněžími, sedě na okraji studny na dvoře kláš-

tera. Vodní hladina se třpytila ve světle hvězd. 

Augustiniánský mnich byl stále tišší a tišší, až na-

konec ukončil rozhovor nadobro.

„Potřebujete odpočinek, moji přátelé!“ zvedl se 

don Fernando. „Zavedu vás k vašim lůžkům.“

Následujícího rána se dlouho díval za misionáři, 

kteří se s ním rozloučili se srdečnými slovy díků, 

aby pokračovali v daleké cestě plné nebezpečí. 

Věděl, že je živé už nespatří.
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V příštích měsících často putoval ke klášteříku 

svatého poustevníka Antonína, aby se dozvěděl 

něco o osudu pěti poslů. Zima nastala dřív, než 

dorazila první novina. Křižáci, vracející se domů, 

podali zprávu o pětici statečných misionářů.

Ano, vyhledali dona Pedra v jeho maurském pa-

láci; ale portugalský korunní princ se jim vysmál 

a poradil jim, co nejrychleji se vrátit zpět domů.

Jiní hlásili, že prý menší bratři pronikli až k Mi-

ramolimovi; jenže ten je nechal spoutat. Počítalo 

se  s tím, že už prý nejsou mezi živými. 

Přešla zima a olivovníky v zahradě minoritů už 

bíle kvetly, pak teprve obdrželi konečně spolehli-

vou zprávu. Bratr Zachariáš ji doručil bez váhání 

kanovníku ze Santa Cruz.

„Naši bratři dosáhli palmy mučednictví,“ řekl 

s rozzářenýma očima. „16. ledna přijal Bůh jejich 

duše do nebe.“

„Co se stalo?“ ptal se bledý Fernando.

„Abu-Jacub je záhy po příchodu uvěznil; oni 

ale hlásali dál svým spolutrpitelům a strážcům 

Evangelium, a pokřtili dokonce několik z nich 

vodou spásy. Byli nelidsky biti karabáči i biči; 

přece snášeli s radostným srdcem všechno poni-

žování a soužení. Nechali je mnoho dní hladovět 

a nedali žízní trýzněným ani kapky vody; ale oni 

z posledních sil šeptali jméno svého Mistra. Sám 

Miramolim vstoupil do jejich žaláře, nabídl jim 

svobodu a bohatství pokladů, pokud se obrátí na 

víru islámu; oni však jej ani nevyslechli a pokra-

čovali ve zvěstování radostného poselství víc hr-

dinským utrpením než slovy, kterých už sotva byli 

schopni. Nakonec je tyran odsoudil na smrt, vytrhl 

ve svém hněvu katovi meč a sťal je vlastní rukou.“

Za hlubokého mlčení naslouchal kanovník 

přeslavné zprávě a zůstal němý, i když menší bratr 

už dávno skončil.

„Nemáme důvod truchlit,“ konečně řekl tichým 

hlasem. „Raději se k svatým mučedníkům pomod-

líme, aby nám poskytli část své síly a vroucnosti 

lásky k Bohu.“

O několik týdnů později dojal všechna srdce 

nový vzkaz. Bylo ohlášeno, že infant don Pedro 

se vrací domů a veze s sebou drahocenné ostatky 

mučedníků. Dorazil prý do přístavu španělské pro-

vincie Galicie. Těla bratří minoritů nechal uložit 

do stříbrných relikviářů a dováží je v triumfálním 

průvodu do Portugalska. Za  několik dní údajně 

musí přijet.

Poslové, které princ vyslal jako první  na králov-

ský dvůr, přinesli podrobnější zprávy. Infant zdě-

šený hrdinskou smrtí svědků Kristových se rozho-

dl pro návrat a od svého maurského pána žádal, 

aby jej propustil ze služby. Abu-Jakub se posměš-

ně postavil proti takovému požadavku a pohrozil 

královskému synovi smrtí v případě, že by si do-

volil uniknout. Don Pedro si ale opatřil za vysokou 

cenu vzácné ostatky potají, ukryl je do dřevěných 

skříněk a prchl s nimi do temné noci, doprovázen 

jen několika důvěrnými přáteli.

Trmácení a nebezpečí při útěku bylo hrozné. Vedlo 

nekonečnými pouštěmi, propastmi pohoří Atlas. 

Divoká zvířata útočila na malou karavanu mezků. 

Sluhové Abu-Jakuba byli často nebezpečně blízko. 

Hlad a žízeň nechaly uprchlíky téměř zahynout. Ale 

Bůh je doprovázel neochvějně do Ceuty, kde se jich 

ujala loď a po bouřlivé plavbě na moři přistála k po-

břeží Andalusie. Když se korunní princ dozvěděl, že 

také sultán ze Sevilly - se souhlasem Miramolima - 

je hledá, nechal napnout znovu plachty a vylodil se 

až v galicijském přístavu La Coruna.

Zatím se v královském městě konaly přípravy ke 

slavnostnímu přivítání. Byl slunečný  letní den roku 

1220, když se všechny zvony  v Coimbře rozezně-

ly. V ulicích vedoucích k Riu Mondegu se tlačilo 

velké množství lidí, kteří se hrnuli zdaleka. Nyní 

bylo v záři slunce vidět, jak se mezi eukalypty za-

třpytily stříbrné kříže. Ohromný průvod se s vlající-

mi hedvábnými prapory blížil údolím Coimbry.

„Mučedníci! Mučedníci přicházejí!“ volalo se 

na ně, výskalo vzhůru do blankytného nebe.

Nyní přešlo slavnostní procesí dlouhý most přes 

Mondego: ministranti s dýmajícími kadidelnice-

mi, chór katedrály, řeholníci a kněží ve zlatých 

ornátech, biskup s mitrou a berlou, šlechta města 

v blyštivé zbroji. Slavnostně vystrojené děti sypa-

ly květiny a palmové větvičky na cestu. Sám don 

Pedro vedl mezky, kteří byli obtěžkáni stříbrnými 

relikviáři trpitelů. Jeho tvář byla vážná; z očí pře-

sto svítila pýcha a radost.

Před branami kostela Santa Cruz přijal král 

Alfons II. se svou pobožnou chotí a celým dvo-
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rem mučedníky a sklonil se v hluboké úctě před 

jejich tělesnými ostatky. Pak objal  znovunale-

zeného bratra a rád mu odpustil pohnut  velkým 

okamžikem.

Vzácné ostatky mučedníků uložili do krypty 

kostela vedle sarkofágů králů. Alfons položil svou 

korunu k jejich nohám.

V tichu noci sešel Fernando de Bullones opět 

do hrobky, kde hořelo mnoho svící a světel k po-

ctě svědků Kristovy víry. Rozrušeně poklekl před 

stříbrnými rakvemi a tvář skryl na dlouhou dobu 

do dlaní.

„Otče Františku,“ vykoktal posléze, „jak hrdý 

můžeš být na své syny! Přijmi také mě za svoje 

nejnehodnější dítě. Oni odevzdali život Bohu. 

Nyní jsem na řadě já.“

Druhého rána předstoupil před dona Jana 

Cesara, převora konventu, a prosil, aby mu dovolil 

odejít z kláštera, neboť si prý umínil nosit šat chu-

doby řádu Žebráka z Assisi.

„Zvaž, k čemu se odhodláváš, můj synu!“ odpo-

věděl nadřízený po dlouhém mlčení. „Je to těžká 

a trnitá cesta, kterou sis zvolil. Chudoba chvílemi 

vypadá žádoucí pro přesycené pozemskými stat-

ky. Ve skutečnosti je kruté a těžké ji unést, vydržet 

stálé trápení, které život činí hořkým. Rozmysli si, 

co chceš udělat!“

„Rozhodoval jsem se a zkoušel své srdce mnoho 

měsíců, důstojný otče.“

„Tak tedy jdi a vezmi si s sebou mé požehnání!“ 

odvětil stařec. „S tebou odchází velká naděje zdej-

šího kláštera. Měl bys ale vědět, že dveře našeho 

domu a mého srdce zůstanou navždy dokořán, 

kdyby ses k nám chtěl vrátit.“

„Děkuji  vám, otče!“ Fernando klekl a pokřižo-

val se pod žehnající rukou převora.

Ještě téhož dne odcestoval do chudého domova 

menších bratří ke svatému Antonínovi v Olivais 

a pokorně žádal bratra Zachariáše o řeholní šat. 

Aby se zcela vypořádal s minulostí, přijal jméno 

svatého poustevníka, kterému byl konvent zasvě-

cen. Kanovník Fernando z důstojného rodu de 

Bullones se jmenoval odteď bratr Antonín.

V šedém šatu prosebníka jej vídali nyní často 

v ulicích Coimbry, kde podle rozkazu svého před-

staveného hledal chudé a pomáhal nemocným 

Sv. Antonín dostává hábit bratří menších, A. Minello, Bazilika sv. Antonína
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Drazí bratři a sestry,

co nám říká dnes Pán, zatímco slavíme eu-

charistii v půvabném rámci tohoto náměstí, kde 

je shromážděno osm století svatosti, zbožnosti, 

umění a kultury, spojených se jménem Františka 

z Assisi? Dnes všechno mluví o konverzi, obráce-

ní... Mluvit o obrácení znamená jít do srdce křes-

ťanského poselství a zároveň ke kořenům lidského 

života. Boží slovo, právě hlásané, nás osvěcuje 

a staví nám před oči tři postavy konvertitů.

KRÁL DAVID 
První je David: úryvek, jenž se ho týká, je 

vzat z druhé knihy proroka Samuela a prezen-

tuje nám jeden z nejdramatičtějších rozhovorů 

Starého zákona. Uprostřed tohoto dialogu je palči-

vý rozsudek, jímž Boží slovo pronesené prorokem 

Nátanem, odhaluje krále, který dospěl na vrchol 

svého politického úspěchu, ale který také upadl 

na nejnižší úroveň mravního života. Abychom vy-

hmátli dramatické napětí tohoto dialogu, je třeba 

si uvědomovat historický a teologický horizont, do 

něhož se klade. Je to horizont události lásky, kdy 

Bůh zvolí Izrael za svůj lid tím, že s ním uzavře 

úmluvu a stará se, aby mu zajistil zemi a svobo-

du. David je článkem této historie stálé péče Boha 

o svůj lid. Je vyvolen v těžké chvíli a postaven po 

boku Saula, aby se stal jeho nástupcem. Boží plán 

se týká jeho potomstva, spojeného s mesiášským 

plánem, který najde v Kristu - „Davidovu synu“ 

- své plné uskutečnění.

Homilie Benedikta XVI. během mše sv. 
při pastorační návštěvě Assisi 17.6.2007

Svatý FrantišekSvatý František
a tři bibličtí konvertitéa tři bibličtí konvertité 

v bídných příbytcích. Bylo pro něj krušné, když 

mu bratr Zachariáš poručil, aby prosil o almužnu 

u brány kláštera Santa Cruz. Přesto se podrobil 

ochotně ponížení. 

Při té příležitosti na něj zavolal jeden z kanovní-

ků se zjevnou známkou nelibosti:

„Ó podívejme, don Fernando s mošnou žebrá-

ka! Ty se chceš stát asi opravdu světcem!“

„Don Fernando už neexistuje, nýbrž už jen 

menší bratr Antonín,“ odvětil nový minorita trpěli-

vě. „Pokud ale jednou uslyšíš, že jsem se stal sva-

tým, pak chval Pána!“ Pokorně přijal poskytnuté 

milodary, strčil je do svého žebráckého tlumoku, 

rozloučil se a s radostí odešel.

V Coimbře se však nijak dlouho nezdržel. Velmi 

toužil snést pro Pána jakoukoli bolest, nabídnout 

se v oběť. Na podzim ještě téhož roku byl kvar-

diánem propuštěn ze svatého Antonína, aby v do-

provodu jen mladého bratra laika Filipa nastoupil 

cestu do Maroka. Neměl větší přání než vrátit se 

jako pět mučedníků, jejichž relikvie se nacházejí 

v hrobce Santa Cruz.

z německého originálu Der Gottesrufer 
přeložila Milada Prchalová
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Davidova postava je tak obrazem historické 

i náboženské velikosti. Tím více s tím kontrastu-

je ohavnost, do níž upadne, když zaslepen vášní 

k Batšebě ji vytrhne jejímu manželovi, jednomu 

z nejvěrnějších válečníků a chladnokrevně ho při-

káže zavraždit. Je to otřesné: jak může Boží vy-

volený upadnout tak hluboko? Člověk je opravdu 

velikost a ubohost: je velikost, protože nosí v sobě 

Boží obraz a je předmětem Jeho lásky. Je ubohos-

tí, protože může špatně užívat své svobody, která 

je jeho velkou výsadou a skončí tím, že se postaví 

proti svému Stvořiteli. Boží rozsudek, pronesený 

prorokem Nátanem nad Davidem, rozjasní vnitřní 

tkáně svědomí tam, kde nezáleží na vojsku, moci, 

veřejném mínění, nýbrž kde je člověk sám před 

samým Bohem. „Ty jsi ten člověk.“ Tato slova při-

bíjí Davida k jeho odpovědnosti. Hluboce zasažen 

tímto slovem, se král upřímně kaje a otvírá se na-

bídce milosrdenství. To je cesta obrácení.

Na tuto cestu nás vedle Davida dnes staví 

František. Co vyprávějí životopisci o jeho mla-

dých letech, nic nenaznačuje tak těžký pád jako 

byl ten, který je přičítán starobylému izraelské-

mu králi. Avšak sám František v „Závěti“, psané 

v posledních měsících jeho života, hledí na svých 

prvních 25 let jako na dobu, „kdy byl v hříších“ 

(srov. 2 Test 1: FF 110). Kromě jeho jednotlivých 

projevů, hříchem bylo to, jak chápal a organizo-

val svůj život, celý soustředěný na sebe tím, že se 

honil za marnými sny pozemské slávy. Nechyběla 

mu, když býval „králem slavností“ mezi mladými 

z Assisi, přirozená velkodušnost. Ta však byla na 

hony vzdálena od křesťanské lásky, která se dává 

bezvýhradně. Jak on sám vzpomíná, zdálo se mu 

hořké dívat se na malomocné. Hřích mu zabraňo-

val ovládnout tělesný odpor, aby v nich rozpoznal 

bratry, které má milovat. Obrácení ho přivedlo 

k tomu, že prokazoval soucit a dosáhl milosrden-

ství. Sloužit malomocným až tak, že je políbil, to 

nebylo gesto lidumilnosti, nějaká konverze takřka 

„sociální“, nýbrž opravdová náboženská zkuše-

nost, řízená iniciativou milosti a Boží lásky: „Pán 

mě vedl mezi ně“ (2 Test 2:FF 110). Tehdy se hoř-

kost změnila na „sladkost duše i těla“ (2 Tes 3: 

FF 110). Ano, moji drazí bratři a sestry, obrátit se 

k lásce to znamená přejít od hořkosti ke „sladkos-

ti“, ze smutku k pravé radosti. Člověk je opravdu 

sám sebou a plně se realizuje, tou měrou, jakou 

žije s Bohem a z Boha tím, že ho poznává a mi-

luje v bratřích.

SVATÝ PAVEL

V úryvku z listu Galaťanům se vynořuje jiný as-

pekt cesty obrácení. Vysvětluje nám to jiný velký 

konvertita: apoštol Pavel. Kontextem jeho slov je 

debata, do níž byla zatažena prvotní obec, v ní 

mnozí křesťané z židovství měli sklon spojovat 

spásu s plněním skutků Starého zákona a tak zba-

vit Krista účinnosti i novosti i univerzálnosti jeho 

poselství. Pavel se tyčí jako svědek a posel milos-

ti. Na cestě do Damašku ho zářivá tvář Krista a je-

ho mocný hlas vyrvaly jeho násilnické horlivosti 

pronásledovatele a zažehly v něm novou horlivost 

Ukřižovaného, který smiřuje blízké i vzdálené 

svým křížem (srov. Ef 2, 11-22). Pavel pochopil, 

že celý zákon byl naplněn v Kristu a když přilne 

ke Kristu, naplňuje Zákon. Nést Krista a s Kris-

tem jediného Boha všem národům – to se stalo 

jeho posláním. Kristus „je totiž náš pokoj: obě 

dvě části (židy i pohany) spojil v jedno a zboural 

přehradu, která je dělila...“ (Ef 2, 14). Jeho velmi 

osobní vyznání lásky vyjadřuje zároveň společ-

nou podstatu křesťanského života: „Už nežiji já, 

ale žije ve mně Kristus. Avšak tento život v těle 

žiji ve víře v Božího Syna, protože on mě miloval 

a za mě se obětoval“ (Gal 2, 20). A jak se dá odpo-

vědět na tuto lásku, ne-li obejmout ukřižovaného 

Krista a žít sám jeho život? „Spolu s Kristem jsem 

ukřižován. Už nežiji já, ale žije ve mně Kristus“ 

(Gal 2, 20a).

Když Pavel mluví o tom, že je s Kristem ukři-

žován, naráží nejen na své znovuzrození ve křtu, 

nýbrž na celý život ve službě Kristu. Toto spojení 

s jeho apoštolským životem jasně vysvitne v závě-

rečných slovech jeho obrany křesťanské svobody 

na konci listu Galaťanům: „A pro budoucnost ať 

mě už nikdo (s těmi věcmi) neobtěžuje. Vždyť já 

na svém těle nosím znamení, že náležím Ježíšovi“ 

(Gal 6, 17). Poprvé v dějinách křesťanství se obje-

vuje slovo „Ježíšova stigmata“. V diskusi o správ-

ném způsobu jak vidět a žít evangelium nako-

nec nerozhodují argumenty našich myšlenek, ideje 

nebo slova; rozhoduje skutečný život, společenství 
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s Ježíšem, žité a protrpěné až do  hlubin existen-

ce, jež zahrnuje také tělo. Podlitiny, které dostal 

během dlouhé historie utrpení, jsou svědectvím 

přítomnosti Ježíšova kříže v těle sv. Pavla, jsou 

to jeho stigmata. Nespasí obřezání: stigmata jsou 

důsledkem jeho křtu, důkazem jeho umírání s Je-

žíšem den po dni, bezpečné znamení toho, že je 

novým stvořením (srov Gal 6, 15). Pavel aplika-

cí slova stigmata ostatně naznačuje antický zvyk 

vpálit do kůže otroka znamení jeho majitele. Otrok 

tak byl „stigmatizován“ jako vlastnictví jeho pána 

a stál pod jeho ochranou. Znamení kříže, vepsané 

do dlouhých utrpení na Pavlově kůži, je jeho chlou-

bou. Opravňuje ho jako pravého Ježíšova služební-

ka, chráněného láskou Pána.

Drazí přátelé, František z Assisi nám dnes 

znovu předává tato slova Pavla, silou svého svě-

dectví. Od té doby, kdy mu dá tvář malomocných, 

milovaných pro Boží lásku, vytušit nějakým způ-

sobem tajemství „kenosis“ (srov. Fil 2,7), zmaření 

sama sebe, že se Bůh v těle Syna člověka snížil, 

od té doby, kdy mu pak hlas Ukřižovaného v San 

Damiano vložil do srdce program jeho života: „Jdi 

Františku, oprav můj dům,“ jeho cesta byla jedi-

ným každodenním úsilím ztotožnit se s Kristem. 

Zamiloval se do Krista. Rány Ukřižovaného zrani-

ly jeho srdce, dříve než poznamenaly jeho tělo na 

hoře La Verna. Mohl opravdu říkat se sv. Pavlem: 

„Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus.“

NEVĚSTKA PŘED KRISTEM

A pojďme do evangelijního srdce dnešního 

Božího slova. Sám Ježíš nám, v právě čteném 

úryvku z Lukášova evangelia, vysvětluje dyna-

mismus ryzí konverze a ukazuje nám vzor ženy 

hříšnice vykoupené láskou. Musí se uznat, že tato 

žena se odvážila hodně. To, jak se postavila před 

Ježíše, jak smáčela slzami jeho nohy a utírala je 

svými vlasy, jak je líbala a kropila voňavým ole-

jem, byl skutek, který by měl pohoršovat člověka 

jeho postavení, jenž by měl hledět nemilosrdným 

okem soudce. Naopak ohromuje Ježíšova něžnost, 

s níž jedná s touto ženou, tolik zneužívanou a vše-

mi odsuzovanou. Ona konečně našla v Ježíšovi 

čistý pohled a srdce schopné milovat, aniž by zne-

užívalo. Ona přijímá v pohledu a srdci Ježíše zje-

vení Boha-Lásky.

Aby se předešlo nedorozumění, je třeba pozna-

menat, že Ježíšovo milosrdenství se nevyjadřu-

je tím, že by dalo do závorek mravní zákon. Pro 

Ježíše je dobro dobrem a zlo zlem. Milosrdenství 

nemění rozlišující znaky hříchu, nýbrž ho spalu-

je ohněm lásky. Tento očistný a uzdravující úči-

nek se uskutečňuje, jestliže člověk odpovídá lás-

kou, která zahrnuje Boží zákon, upřímnou lítost 

a předsevzetí vést nový život. Hříšnici z evangelia 

je mnoho odpuštěno, protože mnoho milovala. 

V Ježíšovi nám Bůh přichází darovat lásku a žá-

dat od nás lásku.

Co byl, moji drazí bratři a sestry, život obráce-

ného Františka, ne-li velký úkon lásky? Odhalují 

to jeho ohnivé modlitby, bohaté na kontempla-

ci a chvály, jeho něžné objetí Božského Dítěte 

v Grecciu, jeho kontemplace utrpení na hoře La 

Verna, jeho život podle formy svatého evangelia, 

jeho volba chudoby a jeho hledání Krista ve tváři 

chudých.

Toto je jeho obrácení ke Kristu, až k touze pře-

měnit se v Něho a stát se jeho dokonalým obra-

zem, což vysvětluje jeho typický způsob života, pro 

který se nám jeví tak aktuální také vzhledem k vel-

kým tématům naší doby, jako je hledání pokoje, 

chránění přírody, podporování dialogu mezi všemi 

lidmi. František byl pravým mistrem v těchto vě-

cech. Ale je jím, protože vychází z Krista. Vždyť 

Kristus je náš pokoj (srov Ef 2, 14). Kristus je 

samým principem vesmíru, protože všechno po-

vstalo skrze Něho (srov Jan 1,3). Kristus je božská 

pravda, věčný „Logos“, v němž každý „dia logos“ 

v čase nachází svůj poslední základ. František hlu-

boce ztělesňuje tuto kristologickou pravdu, která je 

u kořenů lidské existence, vesmíru, dějin.

Nesmíme v dnešním kontextu zapomínat na ini-

ciativu mého předchůdce, svaté paměti Jana Pavla 

II., který chtěl shromáždit v roce 1986 představi-

tele křesťanských náboženství a různých vyznání 

světa k setkání v modlitbě za mír. Byla to proroc-

ká intuice a chvíle milosti, jak jsem zdůraznil ve 

svém dopisu biskupovi tohoto města u příležitosti 

20. výročí oné události. Volba slavit ono setkání 

v Assisi byla navržena právě svědectvím Františka 

jako člověka pokoje, na kterého hledí se sympatií 

také jiné kultury a náboženství. Zároveň světlo 
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„Chudáčka“ na tuto iniciativu byla záruka křes-

ťanské ryzosti, neboť jeho život a jeho poselství 

viditelně spočívá na volbě Krista, aby se předem 

odmítlo jakékoliv pokušení náboženského indi-

ferentismu, který by neměl nic společného s au-

tentickým mezináboženským dialogem. „Duch 

Assisi“, který se od té události šíří po světě, se 

staví proti duchu násilí, zneužívání náboženství 

jako záminky pro násilí. Assisi nám říká, že věr-

nost vlastnímu náboženskému přesvědčení, přede-

vším věrnost Kristu, ukřižovanému a vzkříšenému 

se nevyjadřuje násilím a nesnášenlivostí, nýbrž 

upřímným respektem vůči druhému v dialogu, 

v hlásání, které se odvolává na svobodu, na rozum, 

na zasazování se o mír a smíření. Nemohl by to 

být evangelijní postoj, ani františkánský, kdyby 

se nedokázalo spojovat přijetí, dialog a respekt ke 

všem s jistotou víry, kterou každý křesťan, jako 

světec z Assisi, musí pěstovat, hlásat Krista jako 

cestu, pravdu a život člověka (srov. Jan 14,6), je-

diného Spasitele světa.

Františku z Assisi, vypros této místní církvi, 

církvím v Umbrii a celé církvi, která je v Itálii, 

jejímž jsi spolu se svatou Kateřinou Sienskou pa-

tronem, a tolika církví ve světě, kteří si Tě připo-

mínají, milost autentického a plného obrácení ke 

Kristově lásce.

Přeložil Josef Koláček SI

Naši svatí
Mluvíme o sv. Petru, 
a myslíme papeže, který vede církev jako jeho nástupce.
Mluvíme o sv. Pavlu nebo o sv. Bonifáci, 
a myslíme na všechny, kdo hlásají evangelium.
Mluvíme o sv. Benediktu nebo o sv. Hildegardě, 
a myslíme na všechny, kdo zasvětili své životy Bohu.
Mluvíme o sv. Kláře nebo o sv. Františku, 
a myslíme na všechny, kdo sdílejí s chudými jejich chudobu.
Mluvíme o sv. Martinu nebo o sv. Alžbětě, 
a myslíme na všechny, kdo se umějí dělit.
Myslíme na sv. Vincence z Pauly, 
a myslíme na všechny, kdo žijí pro druhé.
Mluvíme o sv. Maxmiliánu Kolbeovi, 
a myslíme na všechny, kdo dávají život za své bratry a sestry.
Mluvíme o sv. Anežce a sv. Zdislavě, 
a myslíme na ty, 
kdo svůj vliv uplatňují ve prospěch těch, kdo jsou bezmocní.
Mluvíme o sv. Vojtěchovi a sv. Václavu, 
a myslíme na ty, kdo se zříkají sebe pro blaho jiných.
Mluvíme o „křesťanech“, 
a míníme všechny, které oduševňuje Duch.

z Malého katolického katechismu
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Tajemství 
Neposkvrněného 
Srdce 
Panny Marie

Symbolika srdce
Srdce obsahuje hlubokou symboliku. Když pomineme jeho 

biologický význam, je znamením duchovního života člověka. 

V Písmu svatém objevujeme zmínku o srdci, které je sídlem 

vůle, rozumu, myšlenek, úmyslů, vědění, citů na 1000 krát. 

Srdce je též symbolem lásky. Je velkou pochvalou, když může-

me o někom říci, že „se řídí srdcem“ nebo že „má dobré srdce“. 

A naopak: říci o někom, že „je člověkem bez srdce“, znamená 

smýšlet o něm velmi špatně. Láska může být zraňována, proto 

se říká: „zranil někomu srdce“. Zraněné srdce je symbolem utr-

pení, které pramení v nevděčnosti za projevenou lásku.

Každý zmíněný význam srdce můžeme spojit se srd-

cem Mariiným. Ona žila hlubokým duchovním životem. 

Evangelia hovoří o tom, že „Maria uchovávala všechno 

ve svém srdci a uvažovala o tom.“ Předmětem Mariina 

rozjímání byly události z Kristova života, na nichž měla 

aktivní podíl. Snažila se zachytit hlubší význam událostí 

kolem Ježíšovy osobnosti. Jan Pavel II. říkal, že „se sna-

žila zachytit spojnici mezi slovy a událostmi, aby lépe po-

chopila jejich význam. Ona meditace se konala pod vlivem 

Ducha Svatého.“ Panna z Nazareta „uchovávala“ a „rozjí-

mala v srdci“ především Boží slovo, které při zvěstování 

přijala, kterému uvěřila a byla mu poslušna.

Neposkvrněné Srdce Panny Marie
O Mariině srdci hovoříme jako o neposkvrněném. Tato sku-

tečnost v sobě zahrnuje dva stupně. Na prvním stupni byla 

Maria od okamžiku početí zvláštním zásahem Boží milosti 

předem uchráněna od postižení dědičným hříchem, a to bez 

její vědomé účasti. Na druhém stupni hovoříme o Marii jako 

o té, která díky zvláštní Boží milosti a své aktivní spolupráci 

s ní byla prosta každého osobního hříchu. Biblické podklady 

k prvnímu nacházíme v První knize Mojžíšově v předpově-

di nepřátelství mezi satanem a ženou, jejíž potomstvo rozdrtí 

hlavu hada. O druhém hovoří evangelium při zvěstování, kdy 

anděl nazývá Marii novým jménem „milostiplná“ neboli plná 

Fatimské události 
z 13. června 1917
Maria řekla Lucii: „Hyacintu a Fran-

tiška si vezmu brzo, ale ty zůsta-
neš ještě nějaký čas zde na zemi. 
Ježíš chce, aby ho lidé poznali a mi-
lovali, a ty mu máš při tom pomoci. 
Chce zavést ve světě úctu k mému 
Neposkvrněnému srdci.“

Při těchto slovech otevřela ruce 
a zalila nás znovu odrazem oné ne-
smírné záře, v níž jsme se viděli jako 
ponořeni v Bohu. Hycinta a František 
stáli v oné části záře, která se zvedala 
k nebi a já v té, která se rozlévala po 
zemi. Před pravou dlaní Panny Marie 
bylo srdce ovinuté trním, které se je 
zdálo probodávat. Pochopili jsme, že 
je to Neposkvrněné Srdce Mariino 
zraňované lidskými hříchy a že si 
přeje odčinění těchto vin.“ 

Zjevení sestře Lucii 
v Ponteverda z roku 1925
„Slibuji všem, kdo se po dobu pěti 

měsíců v první sobotu vyzpovídají, 
přijmou svaté přijímání, pomodlí se 
růženec a stráví 15 minut při rozjímá-
ní 15 tajemství růžence, že jim budu 
blízko v hodině smrti se všemi milost-
mi, které potřebují ke spáse.“ ●
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proměňující lásky Boží, jejímž důsledkem je neobyčejná 

svatost. Odtud pramení velká láska k Bohu symbo-

lizovaná Neposkvrněným srdcem. Toto srdce je 

zcela odevzdané Bohu. Na Boží dotaz a nabídku 

Maria odpovídá slovy: „Jsem služebnice Páně, ať 

se mi stane podle tvého slova.“ Její odpověď vyja-

dřuje nejen souhlas, ale i rozhodné zapojení se do 

plnění Božího plánu. Je to odpověď víry. Starověcí 

Otcové zdůrazňují, že Panna předtím, ještě než poča-

la tělem, počala vírou v srdci.

Milující Mariino srdce
Mariino srdce milovalo i bližního. Po zvěstování 

s láskou „pospíchala spěšně do hor“, aby pomáhala 

své příbuzné sv. Alžbětě. V podobné roli ji pozoruje-

me na svatbě v Káně Galilejské, kde si všímá usta-

raných tváří hostitelů kvůli nedostatku vína. Není 

lhostejná a jde za svým Synem: „Už nemají víno.“ 

Ona má citlivé srdce, dobré oči a vidí lidské po-

třeby. Důsledkem její prosby je první Ježíšův 

zázrak. Je zažehnána obtížná situace a zároveň 

dochází ke zjevení Ježíšovy Božské slávy, skrze 

niž jeho učedníci v něho uvěřili. 

Zraněné srdce
Srdce je možné bolestně zranit. Stařec Simeon Marii 

předpověděl, že jejím srdcem pronikne meč. Umělci nava-

zují na tuto evangelijní scénu a znázorňují Marii se srdcem, 

v němž tkví meč. Ten symbolizuje utrpení, které se bolest-

ně dotýkalo jejího mateřského srdce kvůli mnohým stras-

tem: Herodovo pronásledování, útěk do Egypta, ztráta dva-

náctiletého Ježíše, nepochopení a nepřijetí Ježíšova učení 

a poslání jeho soukmenovci, nakonec Kristovo ukřižování 

a smrt na Golgotě. Simeonova předpověď se nevztahuje 

pouze na její pozemský život, ale můžeme ji spojit s jejím 

nadčasovým mateřským posláním ke všem lidem.

Ve vidění z 13. července uviděly fatimské děti srdce ob-

klopené trním, které je probodávalo. Pochopily, že to bylo 

Neposkvrněné Mariino Srdce zraňované lidskými hříchy. 

Její mateřská láska se dožaduje zadostiučinění. Ve zjeve-

ní Maria rovněž hovoří o potřebě zasvěcení Ruska jejímu 

Neposkvrněnému Srdci a obětování smírného svatého při-

jímání o prvních sobotách. Na tom závisí mír pro svět i pro 

církev. Ve zjevení sestře Lucii v Ponteverda z roku 1925 na-

značila Maria princip této pobožnosti.

Praktické návrhy
– Mariino Srdce jako symbol lásky 

k Bohu je pro nás výzvou, abychom 

i my milovali Boha, modlili se k němu 

a děkovali mu za jeho veliké skutky, 

snášeli životní trápení a spojovali je 

s Ježíšovou obětí za spásu světa.

 – Mariino Srdce jako symbol její ve-

liké lásky k lidem nás vybízí, abychom 

se k ní obraceli o pomoc. Zároveň je 

pro nás výzvou, abychom i my – tak 

jako ona – lidem pomáhali, a to jak 

v perspektivě pozemské, tak nebeské.

– Mariino Srdce raněné lidskými hří-

chy nás vybízí, abychom konali pobož-

nosti prvních sobot měsíce.

P. Siwak, RN
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Fritsch několik minut vychutnával hrozné hlubo-

ké ticho a konečně ho přerušil: »Uprchlík se nena-

šel. De set z vás zemře v bunkru hladu. Příště jich 

bude dvacet.«

Rozsudek byl vynesen. Každý vězeň z bloku 

č. 14 se cítil odsouzen. S čela, od strachu zsinalé-

ho, stékaly ledové potůčky potu.

»Teď přijdu na řadu já...«

»Už jde na mě kat...«

»Pane, ať třeba umřu, ale ne takhle...«

»Psí čumák« si prohlížel první řadu a už si vy-

bral, pak druhou a třetí a do každého vězně zara-

zil svůj zrak a u každého vychutnával hrůzu. Jeho 

kroky zaznívaly poma lým rytmem pohřebního 

průvodu.

Fritsch měl rád te-

atrální gesta. V je-

ho uších zněly wa-

gnerovské melodie, 

zatímco procházel 

řadami stínů jako anděl smrti.

Náhodou se zastavil před jedním smrtelníkem. 

»Otevři hubu!« zařval vždycky svou špatnou pol-

štinou. »Ukaž zuby! Vyplázni jazyk!« a pomalu si 

důkladně prohlížel ústní dutinu své oběti jako řez-

ník dobytek, urče ný na jatky. Chtěl si vybrat ty nej-

silnější? Chtěl vyřadit nejslabší? Kdepak! Vybral si, 

jak ho to napadlo, a »zdravotní inspekce« byla jen 

divadelní kulisa.

Po každé prohlídce úst Fritsch nepochybně uká-

zal pr stem na číslo přišité na vězňově kazajce vlevo 

na prsou.

»Tenhleten,« řekl a Palitsch připsal nové číslo 

k se znamu odsouzených.

Vybraní, jeden po druhém, s obličejem jakoby 

bez krve a ztrhaným zrakem byli vytrženi z řady, 

až se četa smrtelní ků naplnila.

»Na shledanou, přátelé,« pronesl jeden z nich 

a rukou zamával těm, co osudu unikli, »nahoře se 

shledáme, kde vládne opravdová spravedlnost!«

»Ať žije Polsko,« zvolal mladík, »obětuji za ně 

svůj život!«

„Žiji, abych lidem 

říkal, jakým člově-

kem byl sv. Maxmili-

án,“ konstatuje Wla-

dysław Lewkowicz, 

bývalý vězeň kon-

centračního tábora 

v Auschwitz. „Často 

jsme se setkávali po 

večerním apelu. Modlili jsme se společně a on 

nás zpovídal. Samozřejmě tajně. Nejčastěji hovo-

řil o Neposkvrněné, o Prozřetelnosti a o Boží vůli. 

V tom pekle nás povzbuzoval slovy Krista: «Ne-

bojte se těch, kteří zabíjejí tělo, duši zabít nemo-

hou.» Pomáhal nám důstojně žít i důstojně umírat.“ 

Postoj světce, který si v táboře zachoval úsměv na 

tváři, nestěžoval si, neproklínal a navzdory všudy-

přítomnému hladu a žízni nemluvil o jídle, občas 

byl schopen pronést i nějaký ten vtip, promlouval 

k vězňům velmi přesvědčivě.

Jeho vystoupení z řady a nabídka života namísto 

odsouzence, který měl ženu a děti, bylo pro ostat-

ní vězně potvrzením jejich dřívějšího přesvědče-

ní o svatosti redaktora „Rytíře Neposkvrněné“. 

„Sv. Maxmilián měl neobyčejný charakter, který 

ochromil i Němce. Očekávali jsme, že čin otce 

Kolbeho bude odměněn kopancem nebo tím, že na 

smrt nepůjde deset, ale jedenáct vězňů. Avšak jeho 

žádosti bylo vyhověno. To bylo něco neobvyklé-

ho.“ Kněz řádu minoritů si vybral ukrutnou smrt. 

„Nevyhýbal se utrpení, ale zvolil si ještě větší, a to 

namísto jemu neznámého otce rodiny. V táboře 

se pak vyprávělo, že po třech týdnech hladovky 

jeden Němec uviděl u stěny o. Kolbeho a řekl: 

«Ten flanďák ještě žije?» Nato poslal někoho do 

ambulatória a fenolovou injekcí umlčeli modlit-

bu šeptající ústa o. Maxmiliána.“ O jeho smrti se 

Lewkowicz dozvěděl od o. Bartosika řeholního 

spolubratra o. Maxmiliána. „Byla to pro mě veliká 

rána. Hned od počátku byl a zůstal pro mě vzorem 

a silou v utrpení.“

RN 7-8/2007, foto: WSD Kraków

SvSvěědek svatostidek svatosti
Władysław LewkowiczWładysław Lewkowicz

To se ješt...To se ješt...
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A pak ještě bolestné vzlykání zoufalého otce: 

»Ubohá moje ženo, ubohé moje děti, sbohem, sbo-

hem...« Byl to seržant František Gajowniczek, co 

tak naříkal a ruka ma si zastíral tvář.

»Zujte si boty!« nařizovali esesáci.

Dřeváky se sesuly na zem. Také toto patřilo k tomuto 

obřadu; oběti měly být vlečeny k smrti bosé.

V řadách těch, co byli ušetřeni, zatím hrůza 

přenechala místo pocitu úlevy. Po tolika hodinách 

děsného napětí začalo srdce v prsou nejednoho 

opět bušit blahou radostí.

Kdo neprožil osobně hrůzy koncentračního tábo-

ra, sotva dovede pochopit a ospravedlnit jisté dušev-

ní stavy: hlad, který každým dnem se stává krutěj-

ším, tě může při vést tak daleko, že napadneš svého 

druha, vyhladovělého stejně tak jako ty, živoucího 

kostlivce jako jsi ty, jen abys mu vytrhl z rukou kou-

sek chleba; za to může nelidská krutost dohlížitelů, 

kteří si bezdůvodně na tebe zasednou 

a stále metodicky hodinu za ho-

dinou snižují tvou lidskou důstojnost 

podle přesně vypracovaného vědecké-

ho progra mu, poněvadž dřív, než tě zabijí, chtějí tě 

přitisknout a zničit; a přece trvá zoufalé lpění na 

životě, tím spíše když to znamená »ještě žít« – jak 

tomu bylo v případě těch ne vybraných z bloku č. 14 

– uniknout nejkrutějšímu způso bu smrti...

A přece zde v řadách těch, co unikli pozvol-

né agónii bunkru, v tomto okamžiku všeobecného 

uvolnění, uzrálo v jednom člověku zcela nečekané 

rozhodnutí.

Z řady vykročil muž – bylo to »číslo 16670« 

– a roz hodným krokem zamířil k veliteli tábora. 

Jako tiché šu mění větru se neslo od jednoho bloku 

ke druhému šuškání po všech řadách velkého pro-

stranství.

»Kdo to je?«

»Co to dělá?«

»Co vlastně chce?«

»Zbláznil se?«

Ani nejstarší obyvatelé tábora Auschwitz si 

nepamato vali, že by se někdo odvážil bez přímého 

rozkazu porušit řadu, projít středem svých druhů 

a především vystoupit na otevřené prostranství 

a přímo předstoupit před »Psí čumák«.

Přestupek železné táborové kázně byl tak veliký 

a neu věřitelný, že tu byly dvě právě tak veliké a neu-

věřitelné skutečnosti: první byla ta, že nikdo z hlída-

čů, co byli pří tomni a byli zvyklí zmačknout kohou-

tek pušky na první podezřelý pohyb, nevystřelil ránu; 

druhá skutečnost byla, že hrozný Lagerführer Fritsch, 

když viděl bezbranného člověka pevným krokem 

přicházet k sobě, uskočil doza du a mžikem vytáhl 

z pouzdra P 38 s dlouhou hlavní. »Stát!« zařval při-

škrceným hlasem. »Co chce ten špinavý Polák?«

Řadami se opět přeneslo tiché zašumění.

»To je páter Kolbe!...«

»Vskutku, to je páter Maxmilián Kolbe!...«

»Minorita z Něpokalanova...«

»Číslo 16670« dostalo 

konečně jméno. 

Páter Maxmi lián Kolbe, zakladatel Něpokalanova, 

»města neposkvr něné Panny«. Ale co chce ten »špi-

navý Polák« od čisto krevného Germána Fritsche?

Smeknul čepici a postavil se důstojně do pozoru 

před velitele tábora. Byl klidný a usměvavý svýma 

laskavýma očima, vysoký, poněvadž vyhublost ho 

ještě více protáhla, bledý v obličeji, jako by byl prů-

svitný, s hlavou poněkud nakloněnou nalevo.

Řekl téměř potichu: »Chtěl bych zemřít místo 

jed noho z nich« a ukázal na skupinu deseti odsou-

zených do bunkru, seřazených mezi biřici.

V udiveném zraku »Psího čumáku« přeběhl stín 

nejistoty. To, co uslyšel, přesahovalo natolik jeho 

intelektuální schop nosti, že na okamžik měl po-

chybnost, zda se mu to nezdá.

A přece nesnil. Tento všemohoucí muž, který 

nesnesl námitky proti svému rozkazu, neoblomný, 

který nezměnil nikdy své rozhodnutí, krvelačník, 

který svou P 38 zastřelil chladnokrevně každého, 

kdo se mu postavil na odpor, tento muž oslněn 

nikdy nikdy nestalo, aby...nestalo, aby...
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jasem klidného pohledu onoho člověka, neměl 

slov, aby se zmohl na nějakou otázku.

»Warum?« (Proč?)

Nikdy se nestalo, aby Lagerführer přímo mluvil 

s něja kým »číslem« svého tábora, nebo dokonce 

s ním diskutoval.

Páter Kolbe ihned pochopil, že jeho heroický 

postoj by v tom okamžiku mohl všechno zhatit. 

Je lépe ulehčit ka tovi ústupek, který se očivid-

ně ocitnul poprvé v nesnázi, a připravit mu cestu 

odvoláním se na nepsaný, zato však základní pa-

ragraf nacistického zákona: nemocní a slabí musí 

být vyhlazeni.

»Jsem už starý a k ničemu«, odpověděl. »Můj 

život nestojí už za nic...«

»A za kterého chceš umřít?« zahulákal Fritsch 

stále bezradný.

»Za toho. Má manželku a děti...« a prstem uká-

zal za řadu ocelových helmic esesáků na seržanta 

Františka Gajowniczka, který dosud naříkal a ru-

kama si zastíral tvář.

»A ty, kdo jsi?« vyhrkl ze sebe Fritsch.

»Katolický kněz.«

Neřekl »řeholník«, neřekl »minorita«, neřekl 

»zakladatel Rytířstva Neposvrněné«. Jednoduše 

»kněz«. A řekl to s pokorou. A řekl to, aby 

Fritschovi dal záminku, jež by ospravedlnila změnu 

vyřčeného rozhodnutí.

Kněží totiž podle oceňování katů z Osvětimi 

– jest liže si slovo »oceňování« může ponechat 

svůj význam, mluvíme-li o faktech, které se při-

hodily v tomto pekle, ohrazeném drátěným plo-

tem – kněží tedy zaujímali před poslední katego-

rii. Poslední byla vyhrazena podle rasové ho práva 

židům. Ale po »sviňských Židech« 

přišli na řadu hned »sviňští kněžou-

ři«, die schweinerischen Pfaffen, a těm 

byly přiděleny nejnamáhavější práce, 

a na ně dopada ly s velkou oblibou ko-

pance okovaných bot. Pokořeni a po-

šlapáni, byli považováni za lidské od-

padky, a proto ideologická nenávist po 

nich slídila jako po prašivé zvěři.

»Je to Pfaffe (kněžour),« řekl s po-

hrdlivým pošklebkem Lagerführer 

a obrátil se na Palitsche. A z tohoto 

pošklebku páter Kolbe vyčetl jistotu, 

že jeho žádost bude vyslyšena.

»Přijímám,« to byla Fritschova od-

pověď. A Palitsch udělal čáru přes číslo 

5659 seržanta Gajowniczka a na hradil 

ho v seznamu číslem 16670 pátera 

Kolbeho.

Všechno v pořádku. Výpočty vychá-

zejí. Avšak tábor, jak se zdálo, údivem 

zkameněl. To se ještě nikdy v táboře 

Auschwitz nestalo, aby vězeň obětoval 

svůj život za druhé ho, zcela neznámé-

ho vězně.

Poprvé v tmavé říši nenávisti zazáři-

lo oslnivé světlo úkonu lásky.

výňatek z knihy „Kronika 21 dnů“ 

od S. C. Lorita

Ilustrace: Maria Orłowska-Gabryś
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Vytoužené 
nebe
V dopisu svému bratru napsaném r. 1920 o. Max-

milián prosil: „Kdybys mohl někde najít píseň 

k Matce Boží, ale v polském jazyce a s notkami. 

V Itálii jsme ji zpívali francouzsky, je překrás-

ná. Jeden z noviců mi říkal, že ji slyšel v kostele 

řeholnic ve Vilně – polsky, a... plakal pohnutím. 

Takže pokud budeš moci, pošli mi ji.“

 Koho by nezaujal obsah oblíbené písně tak hor-

livě hledané našim světcem? Není příliš známá. 

Autorem textu byl Francouz o. Pietro Janin (1824 

– 1899) z kongregace mariánů. Do polštiny ji pře-

ložila Wanda Łakowiczówna. Píseň má šest slok 

a vyjadřuje touhu po setkání s Matkou Boží v ne-

bi. Zde je úryvek: 

Už brzy Ji uvidím
v mé vlasti nebeské
mou radost, lásku, život 
– Marii, Matku mou!

Vytouženého nebe a setkání s Marií o. Maxmi-

lián dosáhl 14. srpna 1941 v předvečer slavnosti 

Nanebevzetí Nejsvětější Panny Marie. Jeho tělo 

spálili v koncentračním krematoriu a prach roz-

sypali po poli. Je to významné znamení, aby si 

ho člověk nevšimnul, zvlášť ve světle některých 

vyslovených a zapsaných slov Mučedníka z Osvě-

timi. V deníku z r. 1916 si poznamenal myšlenku: 

„Usiluj o dokonalost v nejvyšším stupni, protože 

tak jak zemřeš, tak zůstaneš po celou věčnost, 

a umřeš brzo, když to nebudeš čekat, a půjdeš 

na onen svět sám a nahý.“ Den po primici slou-

žil mši sv. o milost mučednictví (1918). V dopise 

misionářům z r. 1933 je nabádal: „Opakujme 

Neposkvrněné, že jsme pro Ni připraveni ke 

všemu, k jakékoli práci, utrpení, pokoření, k smrti 

hladem... Nejdražší děti, v těžkostech, temnotách, 

slabostech, i při znechucení pamatujme, že nebe, 

nebe se blíží. Každý den je o celý den blíž. Tedy 

odvahu.“ Jednou se svěřil: „Chtěl bych být pro 

Neposkvrněnou rozemlet na prach. A ten prach 

ať vítr roznese na všechny strany, aby z něho 

nic nezůstalo.“ V důvěrném rozhovoru se svými 

spolubratry r. 1937 se podělil o své tajemství, 

které nosil v srdci: „Jsem velmi šťastný a plný 

radosti, neboť mám – a to zcela určitě – zajištěné 

nebe.“ Když roku 1936 opouštěl Japonsko napsal 

tam zbylým misionářům: „Když mě loď odnáše-

la stále dál od pobřeží, pomyslel jsem si – snad 

vás skutečně vidím naposled na této zemi a...

něco mi zavířilo před očima. Ale všechno to je 

pro Neposkvrněnou. Ostatně pravý Něpokalanov 

bude až v nebi.“

Už brzy Ji uvidím!
Pokleknu u Jejího trůnu
a zář Její koruny
pozlatí i hlavu mou.
V nebi, v nebi, v nebi...

o. Roman Aleksander Soczewka, RN
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Historie brněnských minoritů je již od samého 
počátku spojena s dějinami města Brna. Do čes-
kých zemí byli menší bratři uvedeni již před rokem 
1230 a do tohoto období prvního rozmachu řádu 
patří i založení brněnského kláštera. Příchod mi-
noritského řádu do Brna hrál důležitou roli v pro-
cesu utváření Brna jako středověkého města, jenž 
vrcholil právě ve 30. letech 13. století přeměnou 
předměstských vsí a dalšího rozptýleného osídlení 
v kompaktní městský organismus.

Vraťme se společně nyní k počátkům samotné-

ho brněnského minoritského kláštera. Naneštěstí 

se nepřízní osudů novějších i dávno minulých 

zachovalo jen málo dobových zpráv vztahujících 

se k založení kláštera, které jsou navíc značně 

nejasné. Jedním z nejdůležitějších dokladů pro 

nás zůstává barokní kronika kláštera, sepsaná 

P. Stephanem Christem v 1. polovině 18. století, 

jež nám však zaznamenává také starší události. 

Podle zde tradovaných údajů je za zakladatele 

kláštera považován Jan Velen Černohorský z Bo-

skovic, který zemřel v únoru 1240 a byl pohřben 

v klášterním kostelíku sv. Jana Křtitele. Kostel 

brněnských minoritů se stal místem posledního 

odpočinku i pro jeho potomky, a to až do vymření 

rodu Boskoviců koncem 16. století. Tato tradice 

však nesouhlasí s dalšími prameny, v nichž jsou 

za zakladatele kláštera považováni buď „Přibyslav 

znaku tří štik“, nebo dokonce samotný český král 

Václav I., který roku 1232 potvrdil dřívější fundaci 

kláštera a kostela sv. Jana Křtitele.

Z minoritské Christovy kroniky se dále doví-

dáme, že ve 40. letech 13. století se poměry kláš-

tera již značně ustálily a 8. září 1244 se v jeho 

zdech konalo řádové provinciální shromáždění. 

Pokračování stavební činnosti dále dokládá zprá-

va k roku 1251, kdy získali minorité od papeže 

Inocence IV. čtyřicetidenní odpustky.

Důležitou událostí pro brněnské menší brat-

ry bylo posvěcení jejich klášterního kostelí-

ka roku 1257 olomouckým biskupem Brunem 

a ještě téhož roku byl brněnský minorita, lektor 

Bartoloměj, spolu s minoritou Lambertem pape-

žem Alexandrem IV. jmenován inkvizitorem v Če-

chách a v Polsku a klášter se navíc stával místem 

konání duchovních soudů. 

fo
to

: b
B
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Původní kostelík, dostavěný kolem poloviny 13. 

století, vyhořel společně s klášterem při požáru 

města roku 1262. V následujícím období zvláště 

díky donacím krále Václava II. byl kostel spolu 

s klášterem značně zveleben, k čemuž dopomoh-

lo udělení dalších odpustků na odstranění škod, 

tentokrát bamberským biskupem Bertholdem. Při 

té příležitosti došlo k rozšíření patrocinia také na 

Jana Evangelistu. Část přestavby kláštera byla do-

končena již roku 1285. Konání provinciální kapi-

tuly roku 1304 svědčí o dobrém stavu kláštera, ale 

již ve stejné době došlo na neštěstí k dalšímu zni-

čujícímu požáru a můžeme předpokládat, že sho-

řely střechy a stropy klášterních budov, stejně jako 

mobiliář, pokud nebyl řeholníky včas zachráněn.

Podle kroniky se stal po ničivé katastrofě hlav-

ním dobrodincem kláštera opavský vévoda Mikuláš 

(†1318), jenž byl se svojí manželkou Adelheidou 

a synem Janem v minoritském kostele také po-

hřben. Jeho náhrobek se nacházel na místě dneš-

ního hlavního oltáře, ale roku 1600 ho nahradil 

jiný, a to Jana Šembery Černohorského z Bosko-

vic. Stavbu konventu dal dokončit Artleb z Bos-

kovic, který také v klášteře menších bratří nalezl 

místo posledního odpočinku v rodové hrobce. Jeho 

zásluhou byl v roce 1320 konvent uveden do dří-

vějšího stavu a presbytář klášterního kostela byl 

upraven pro bohoslužby, takže se téhož roku mohlo 

v klášteře konat další provinciální shromáždění, při 

kteréžto příležitosti olomoucký biskup, brněnský 

minorita Martin, zmíněný presbytář kostela vysvě-

til a sám zde byl také později pochován.

Práce na kostele byly dokončovány za přispění 

brněnské městské rady kolem poloviny 14. sto-

letí, kdy se v sousedství kláštera usadily bekyně. 

Během tohoto století vznikla i přístavba sakristie 

na jižní straně presbytáře.

Za husitských válek nalezlo útočiště v klášteře 

u sv. Janů mnoho minoritů z Čech a premonstráti 

ze Zábrdovic. Po skončení bojů povolal kvardián 

Jan Hufnagl (†1452) kvůli nedostatku domácích 

řeholníků nové řeholníky z Itálie, čímž došlo k na-

vázání bližšího kontaktu s tamějšími duchovními 

a kulturními proudy. Klášter byl v této době také 

sídlem českopolských provinciálů a proslul svým 

řádovým studiem.

Mor, pohroma příznačná pro středověk i raný novo-

věk, se nevyhnul ani minoritskému klášteru, kde v červ-

nu 1495 zemřelo 18 řeholníků a 6 noviců. Počátkem 

16. století se klášter těšil přízni obyvatel města a do-

cházelo k jeho zvelebování. Svědectvím toho jsou 

i dochované umělecky cenné nástěnné malby v křížo-

vé chodbě, datované k roku 1504 nebo 1508.

Po smrti posledního Boskovice, Jana Šembery 

Černohorského, 30. dubna 1597, získal patronát nad 

klášterem jeho zeť a dědic Karel z Liechtensteinu, 

který se ještě téhož roku zmocnil kláštera dokonce 

násilím. Minoritům byl navrácen téměř po třech mě-

sících, až na zásah olomouckého biskupa Stanislava.

Za stavovského povstání v letech 1619-1620 byl 

pro katolické bohoslužby ve městě ponechán pouze 

minoritský klášterní kostel sv. Janů a kostel domi-

nikánů, do ostatních kostelů byli uvedeni luteráni. 

Roku 1639 odešli z kláštera italští minorité a o šest 

let později došlo během druhého obléhání Brna 

Švédy k poškození areálu. Podle údajů místní kro-

niky došlo počátkem 60. let 17. století k renovaci 

křížové chodby a roku 1678 ke snížení gotické věže. 

V následujících letech se však klášter ocitl prav-

děpodobně v nepříznivé situaci, neboť prodal část 

pozemků na severovýchodní straně kláštera městu 

a na straně východ-

ní měšťanům.

V období 1715-

1716 bylo vybu-

dováno 1. patro 

nad severním kříd-

lem konventu a ro-

ku 1733 dokon-

čil Mořic Grimm 

barokizaci celé-

ho objektu, při níž 

vznikly také stavby 

Lorety a Svatých 

Malba na dřevě 
znázorňující krále 
Václava II. z rodu 

Přemyslovců, 
velikého dobrodince 

brněnských minoritů. fo
to

: b
B
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ZPŮSOBY HÁJENÍ 
EVANGELIJNÍCH HODNOT

Současný, stále více se šířící postmodernistic-

ký pluralismus, zdánlivě přiznávající pravdu všem 

a zdánlivě usilující o dobro všech, je ve své podsta-

tě nástrojem sloužícím k dechristianizaci národů, 

k nahrazení stále zuřivěji napadaného étosu jude-

okřesťanského étosem politické korektnosti. Toto je 

jeho neměnný prvek. Všecko jiné je subjektivní, in-

dividuální a relativní. Lidi uvízlé v jeho spárech ne-

spojuje nic, co by mělo punc stálosti – ani víra, ani 

rozum, ani pravda, ani společné dobro, ani příroda, 

ani vlast. Vše je zpochybněno, vše je dovoleno.

Podobné myšlení není záležitostí čistě jen zá-

padního světa. Díky médiím a filmům, díky osob-

nostem pečlivě vybraným a vytvořeným vlivnými 

masmédii proniká i do myšlení Poláků. Poláků, 

k nimž jsme my, kněží, posláni, abychom jim hlá-

sali neměnnou a vždy aktuální pravdu Kristovy 

radostné zvěsti, abychom tento národ pomohli mo-

rálně uchovat a posilovali jeho pravou víru.

Katoličtí pastorační teologové a sociologové 

hovoří o třech způsobech jak čelit těmto neomar-

xistickým, postmoderním a všelijakým jiným li-

bertinským hrozbám pro katolickou církev.

1) Je možné – říkají – zcela odvrhnout jakékoliv 

formy pluralismu v záležitostech týkajících se nábo-

ženství a následně pak lidem předkládat jednoznačná 

a jednoduchá doporučení, redukovat různorodost ná-

boženského života a zavést do něj jednotná již ově-

řená a osvědčená schémata. Takový postoj, který se 

lidem unaveným obklopujícím je všudypřítomným 

relativismem zdá být hodný použití, by ovšem vedl 

k úplnému uzavření se církve do sebe a přerušení 

kontaktů s okolním světem. Příčilo by se to misijnímu 

poslání církve, která má jít do celého, tolik diferenco-

vaného světa, která má ve shodě se starobylou křes-

ťanskou zásadou – „Crux stat, dum  volvitur orbis“ 

HODNOTY EVANGELIA
UPROSTŘED PROMĚN SVĚTA (6)

Emeritní biskup Prof. Stanislaw Wojciech Wielgus, bývalý ordinář Plocké diecéze v Polsku a bývalý 
rektor Katolické univerzity lublinské (KUL) (1989-1998), se v nadcházející přednášce obrací především 
ke kněžím jako k těm, kdo v každé době mají hlásat i žít křesťanské hodnoty. Dnešní doba, vyznačující 
se myšlenkovým a morálním relativismem a chaosem, je nám výzvou k hlubšímu uspořádání názorů 
a přístupů k aktuálním problémům a záležitostem rychle se měnícího světa.

schodů. Rozkvět konventu vyvrcholil v polovině 

18. století a klášter nezrušil ani Josef II. v rám-

ci svých reforem. Roku 1784 došlo k přeměně 

klášterního chrámu na farní kostel, jehož duchov-

ní správa byla ponechána menším bratřím. V roce 

1872 se do kláštera sv. Janů přestěhovala z Besed-

ního domu česká škola o počtu 531 žáků.

Nacistickou okupaci minoritský areál sice přežil, 

ale na konci druhé světové války byl vážně poško-

zen bombardováním. Komunistický režim v roce 

1950 klášter zabral. Kostel zůstal farním a část 

knihovny převzala Univerzitní knihovna v Brně. 

Konventní budovy byly využívány částečně jako 

internát a zčásti jako kancelářské zázemí Moravské 

galerie. Po pádu komunismu se menší bratři znovu 

ujali svého kláštera, jak to jako jediný řád ve městě 

na stejném místě dělají již téměř 800 let.

Také v dnešní uspěchané době obohacuje mi-

noritský klášter duchovní a kulturní život města 

Brna a snaží se prostřednictvím koncertů, před-

nášek a prohlídek otevřít i široké veřejnosti. 

K samotnému klášteru, stejně jako k bohatému do-

provodnému programu naleznou zájemci další in-

formace na webových adresách: brno.minorite.cz 

a www.fonssalutis.cz nebo přímo v informačním 

středisku v budově tzv. Staré fary, Orlí 17 v Brně. 

Srdečně Vás tímto zveme na oslavy 750. výročí 

posvěcení minoritského kostela a těšíme se na Vaši 

návštěvu koncertů, přednášek či prohlídky areálu.

Martina Kudlíková, historička umění
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- „Kříž stojí, zatímco se svět točí“ – neustále hájit 

obsah katolické víry a ustavičně hledat nové cesty jak 

ji hlásat lidem všech kultur, ras a přesvědčení.

2) Další možností je vytváření alternativních forem 

křesťanství s odvoláváním se na jeho kořeny; rozvíje-

ní nových náboženských hnutí, komunit slučujících 

pro víru zvlášť zapálené lidi, kteří budou žít v úz-

kém kontaktu s Bohem i se sebou navzájem a budou 

věrně zachovávat zásady křesťanské víry a morálky. 

Bezpochyby nová hnutí v církvi jsou pro ni velice 

cenná a v situaci, kdy se víra celé řady společností 

z gruntu mění, nabývají čím dál tím víc na významu, 

takže mohou vbrzku plnit roli kvasu z Kristova podo-

benství, který má za úkol evangeliem prokvasit celý 

svět. Nicméně však tato nová hnutí, nové komunity či 

organizace tvořené v lůně katolické církve představují 

pouhou kapku v moři náboženské lhostejnosti. Proto 

by bylo chybou omezovat se jenom na ně.

3) Konečně tu je třetí možnost. Tou je rozvíjení 

mnohavrstevného katolicismu, tj. takového, který 

bude ve světě potýkajícím se s rozličnými problé-

my působit prostřednictvím všech dostupných akti-

vit, ať už vědeckých, sociálních, ekonomických, po-

litických, kulturních, mediálních, výchovných nebo 

vzdělávacích, pod podmínkou, že budou vycházet 

vždy z evangelia. Bude oslovovat lidi věřící i nevě-

řící, lidi vlažné ve víře, agnostiky, postmodernisty 

i neomarxisty, povede s nimi dialog a bude s ni-

mi spolupracovat na společném dobru, jakož i na 

dobru každého jedince, který bude pomoc, péči, pří-

padně správné vedení zrovna potřebovat. Nesmírně 

důležité bude nenechat se otrávit, nerezignovat, 

vydržet všechny strasti a útoky, smířit se s nepo-

rozuměním a s ranami všeho druhu, vepsat si do 

srdce slova, jež těsně před svou mučednickou smrtí 

napsal svatý Ignác Antiochijský příteli Polykarpovi: 

„Buď pořád takový, jaký jsi. Zůstaň stále stejný, tak 
jako kovadlina, do níž buší kladivo!“

Církev, každý věřící a zvláště pak každý katolic-

ký kněz by měli ve světě sužovaném tolika bolestmi 

přijmout postoj služebníků. Registrujeme, že náš 

svět přečasto bloudí, vzdaluje se od Boha, zmítá se 

pocitech nespravedlnosti v záchvatech vzteku a ne-

návisti, přičemž vědomě či nevědomě Boha ještě 

pořád hledá. Touží totiž po pravdě, spravedlnosti, 

svobodě, milosrdenství a svatosti, jež jsou z Boha.

V tomto smyslu hovoří i papež Jan Pavel II. 

v jedné své promluvě z roku 2002 pronesené 

v Castel Gandolfo. Když pozoroval, jak Evropané 

houfně ztrácejí svou víru, s netajenými obavami 

kromě jiného řekl: „Namísto pravé víry se dnes 
rozšířilo nejasné a k ničemu nezavazující pojetí 
víry, jež se velmi rychle proměňuje v agnosticismus 
anebo praktikovaný ateismus. Za tohoto stavu je 
nezbytně nutná angažovanost katolíků ve veřejném 
životě v jejich zemích. Křesťanské chápání jsoucna 
a člověka musí proniknout vším, co hýbe světem, 
musí se dostat k rodinám, do kultury a škol, na 
univerzity, k mládeži, do médií, musí proniknout do 
hospodářství a politiky. Kristus jde člověku vstříc 
všude tam, kde žije, pracuje, odpočívá, kde něco 
vytváří. Dává smysl každé jeho činnosti a vůbec 
celému jeho životu. A církev má povinnost nést ra-
dostnou zvěst až na konec světa.“

K této službě dnešnímu tápajícímu člověku po-

třebuje církev – doslova jako potřebuje člověk k ži-

votu vzduch – svaté, moudré, milosrdné, rozvážné 

kněze, takové, kteří milují lidi a jsou imunní vůči 

pokušení představované penězi, pýchou, lehkomy-

slností či tělesnou žádostivostí. Kněze, kteří nikdy 

nepřestanou vyhledávat ztracené duše. Úkolem 

kněží a profesorů působících v seminářích je vysí-

lat do světa takto připravený kněžský dorost. 

Ale stane se tak jen díky tomu, že my sami 

takovými kněžími budeme. Možné to bude pouze 

tehdy, když své poslání neomezíme jen na to, že bu-

deme pouhými ukazateli cesty, které sice správnou 

cestu ukazují, ale samy zůstávají nehnutě na jednom 

místě, nýbrž že budeme betlémskými hvězdami pro-

vázejícími svěřené nám mladé lidi ke Kristu. Své pri-

mární poslání naplníme jen tehdy, když o Bohu ne-

budeme jenom psát a mluvit, ale když s ním budeme 

v ustavičném dialogu skrze modlitbu;  budeme-li si 

každý den uvědomovat, že nestačí evangelium znát, 

ale že máme evangeliem žít a praktikovat je ve svém 

životě. Své poslání naplníme pouze tehdy, budeme-li 

moudrými pastýři, to znamená, když dokážeme slou-

čit obsáhlé vědomosti a profesní kompetenci s naší 

osobní kněžskou svatostí; když budeme aktivními in-

dikátory transcendentní skutečnosti, živými důkazy 

o existenci Boha, který je Láska a Moudrost.

(dokončení příště)
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Oč vlastně jde? O to, že od 16. až do 18. stol. žila 

odborná i laická veřejnost v domnění, že existovali 

dva Janové. První, Jan z Nepomuku, byl umučen krá-

lem Václavem IV. r. 1383 kvůli mlčenlivosti a nevy-

zrazení zpovědního tajemství královny Žofie, druhý, 

generální vikář pražského arcibiskupa Jana z Jen-

štejna Johánek z Pomuku, se stal obětí panovníkovy 

zvůle při obraně svobody Církve r. 1393. Svatořečení 

se týkalo toho prvního Jana, proto také kanonizační 

bula z r. 1729 uvádí jako rok jeho úmrtí 1383. 

Realita je ovšem taková, že „dva Janové“ nee-

xistovali. Mučedník zpovědního tajemství a mu-

čedník za práva Církve je jedna a tatáž osoba. Jak 

ale došlo ke zmatku „dvou Janů“? To bylo náležitě 

a důkladně vysvětleno již v 18. stol.

Prameny 14. a 15. stol. znají pouze Jana 

(Johánka) z Pomuku (toto město až později se 

nazývalo Nepomuk). Byl to vzdělaný kněz, absol-

vent univerzity v Padově a stoupenec reformního 

programu asketického arcibiskupa Jana z Jenštej-

na, který si uvědomoval tehdejší zlořády Církve 

a usiloval o nápravu mravů kléru. Jan z Pomuku 

smýšlel podobně, proto si ho Jenštejn vybral za 

svého generálního vikáře. 

Král Václav IV. svévolně zasahoval do vnitrocír-

kevních záležitostí a kvůli tomu se dostával s arci-

biskupem do častých konfliktů. Napětí vyvrcholi-

lo, když se král rozhodl bez souhlasu církevních 

orgánů povýšit kladrubské opatství na biskupství 

a dosadit tam někoho ze svých oblíbenců, nejspíš 

Václava Králíka z Buřenic. Arcibiskup Jenštejn 

spolu s generálním vikářem Janem srdnatě bránili 

práva Církve. To krále Václava, pověstného ab-

normální prchlivostí, rozzuřilo natolik, že navrhl 

arcibiskupovi 20.března 1393 setkání u Mostec-

ké věže. Ten tam přišel i se svým doprovodem, 

v němž se nacházel i sv. Jan. Jenže místo jedná-

ní zahrnul král arcibiskupa nadávkami a poručil 

svým vojákům, aby Jenštejna a lidi z jeho družiny 

zajali. Došlo k šarvátkám, při nichž arcibiskupovi 

mužové Jenštejna a další hodnostáře ubránili, čtyři 

z nich ale padli královým ozbrojencům do rukou. 

Mezi nimi byl i Jan z Pomuku. Všechny dal král 

krutě mučit, Jana z Pomuku týral dokonce osob-

ně. Po mučení byli tři zajatci (Knobloch, Puchník 

a Něpr) propuštěni, ale sv. Jan byl svázán do ko-

zelce, vláčen Prahou a ještě téhož dne utopen ve 

Vltavě. O této události máme zprávu od samotné-

TROCHU APOLOGIE TROCHU APOLOGIE ((1199))::  JE SV. JAN NEPOMUCKJE SV. JAN NEPOMUCKÝÝ……

……PODVODEM PODVODEM „„TEMNATEMNA“?“??  
Již za první republiky slyšeli žáci na všech stupních škol, že prý kult českého národního světce Jana 

Nepomuckého byl uměle vytvořen jezuity v době „temna“, čili v epoše násilné rekatolizace, aby prý „na-
hradil“ kult Jana Husa.  Jan z Nepomuku prý je „falešný mučedník“, který údajně „nikdy neexistoval“. 
Hlavní příčina jeho svatořečení, zpovědní tajemství, je prý legendou a dokonce „podvodem“. Tento po-
hled na sv. Jana Nepomuckého převzali potom i komunisté.
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ho arcibiskupa Jenštejna, jenž o tom píše pape-

ži Bonifáci IX., a od roudnického probošta Petra 

Klarifikátora v jeho kronice.

Ani jeden z těchto autorů nemluví o zpovědním 

tajemství jako o příčině vraždy sv. Jana. Nicméně 

Jaroslav Polc ve své biografii o tomto světci po-

ukazuje na to, že oba prameny líčí, jak král si 

počínal vůči Janovi krutěji než vůči dalším třem 

a vyslýchal jej o samotě. Muselo jít tedy o nějaké 

osobní záležitosti. Že se jednalo o zpovědní ta-

jemství královny Žofie, jíž byl sv. Jan zpověd-

níkem, píše poprvé rektor vídeňské univerzity 

Tomáš Ebendorfer ve 40. letech 15. stol. Podle něj 

v Čechách, i když husitských, se vykládá, že král 

Václav dal zpovědníka své manželky Jana utopit 

ve Vltavě, „poněvadž se zdráhal porušit zpovědní 

tajemství“. V 70. letech 15. stol. potom pražský 

kanovník Pavel Žídek ve svém spise „Správovna“ 

říká jinými slovy totéž. Z toho tedy jasně vyplývá, 

že zpráva o zpovědním tajemství jako příčině mu-

čednické smrti sv. Jana není legenda později vy-

konstruovaná, když ji znají téměř současníci dané 

události jako něco, co je v Praze známé.

Na konci 15. stol. se děkan metropolitní kapi-

tuly Jan z Krumlova pokoušel po zmatcích husit-

ských válek dát dohromady životní osudy zemře-

lých hodnostářů arcibiskupství. Počínal si přitom 

amatérsky a mnoho chybějících dat si pouze do-

mýšlel. Do úředních pramenů nebo kronik se 

nepodíval. Tak uvedl chybně i u kanovníka Jana 

z Pomuku rok úmrtí 1383, kdy byl podle něj „uto-

pen z mostu“. Tento letopočet byl také vyryt na 

náhrobek světcův u sv. Víta. 

To se stalo v 16. stol. osudným kronikáři 

Václavu Hájkovi z Libočan. Ten si nedovedl vy-

světlit rozpor mezi datem úmrtí na náhrobku (r. 

1383) a datem úmrtí ve zprávě Jana z Jenštejna 

a Petra Klarifikátora (r. 1393). Povrchně a bez dal-

ších zkoumání „vytvořil“ proto dva Jany: jednoho 

umučeného r. 1383 kvůli zpovědnímu tajemství 

a druhého, umučeného pro hájení práv Církve. 

Tento omyl po Hájkovi opakovali všichni nadšení 

ctitelé sv. Jana Nepomuckého, zejména Bohuslav 

Balbín v 17. stol. Chybné datum světcovy smrti se 

dostalo i do kanonizační buly r. 1729. 

Teprve ve 2. polovině 18. stol. na základě po-

drobného a detailního rozboru pramenů dva čeští 

vlastenečtí kněží-buditelé – augustinián Eliáš 

Sandrich a piarista Gelasius Dobner – jasně pro-

kázali, že Jan umučený pro zpovědní tajemství 

a Jan zavražděný kvůli obraně Církve je jedna 

a tatáž osoba. Rok 1383 jako datum úmrtí je proto 

omylem, správné datum zní 1393. V té době se 

však zvedala v českých zemích osvícenská vlna, 

nepřátelská vůči středověkému i baroknímu kato-

licismu, zejména vůči kultu Panny Marie a světců, 

který byl prohlašován za „tmářský“ a „barbar-

ský“. V poplatnosti tomuto duchu odmítl Josef 

Dobrovský svatojanský kult jako „legendu“ bez 

ohledu na spolehlivé argumenty Sandrichovy a ze-

jména Dobnerovy. 

Opravdovou štvanici proti sv. Janu Nepomucké-

mu však spustil na konci 19. století časopis „Čas“, 

redigovaný Janem Herbenem. Sv. Jan byl údaj-

ně „světcem temna“, vnuceným českému národu 

habsburskou, tedy cizí státní mocí. Protijanovská 

kampaň také tvrdila, že sv. Jan nebyl dobrým kně-

zem. Půjčoval prý na vysoký úrok, čili lichvařil. 

Jan skutečně půjčoval peníze chudým kněžím, 

kteří neměli na zaplacení úředních poplatků. Jenže 

– jak dokladuje Polc – ani v jednom případě se ne-

jednalo o půjčku na úrok. Další neopodstatněnou 

námitkou je údajné Janovo „mnohoobročnictví“. 

Tehdy bylo velkým nešvarem, že bohatí kněží za-

stávali čtyři i více církevních obročí (z nichž jim 

plynuly zisky), ačkoliv církevní předpisy povolo-

valy jen dvě. Jan skutečně v souladu s církevním 

ustanovením měl pouze dvě prebendy: arcijáhen-

ství žatecké a kanonikát vyšehradský. 

Lživost protijanovské propagandy odhalil už 

před první světovou válkou významný český his-

torik Josef Pekař, jenž se stal vřelým a nadšeným 

zastáncem tohoto národního patrona, i když sám 

nebyl praktikujícím katolíkem. Kult svatojanský 

byl podle Pekaře nejen náboženskou, nýbrž i vlas-

teneckou záležitostí, pevně spjatou s národními 

dějinami a s českým národním obrozením, jehož 

kořeny jsou do značné míry autenticky katolické. 

Není pravda, že před bělohorskou bitvou nebyl 

kult sv. Jana Nepomuckého v Čechách znám. Již 

r. 1575 protestant Kryštof Manlius píše, že jeho 
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hrob je ve velké úctě. R. 1608 Jiří Bartold z Braj-

tenberku sděluje, že Jan z Pomuku patří mezi před-

ní zemské patrony a uvádí tehdy rozšířený hym-

nus k jeho poctě. Nezpochybnitelné ovšem je, že 

k největšímu rozkvětu svatojanské úcty dochází 

po třicetileté válce. Šíří ji především čeští vlaste-

nečtí jezuité Albrecht Chanovský, Jan Tanner a Bo-

huslav Balbín. Jezuité podobně jako piaristé hráli 

ve svých školách 

divadelní předsta-

vení o sv. Janovi. 

Poutě z venkova 

do Prahy ke svět-

covu hrobu síli-

ly, kult svatojan-

ský se stal jakousi 

ryze českou, vlas-

teneckou zále-

žitostí. Při slav-

nostním otevření 

hrobu r. 1719 byla 

nalezena ve svět-

cově lebce nepo-

rušená mozková 

tkáň, tehdy mylně 

vydávaná za jazyk. Tento zázrak urychlil beatifi-

kační a kanonizační proces. Jan Nepomucký byl 

r. 1729 svatořečen. Čeští katoličtí vlastenci, pře-

devším z jezuitského řádu, kteří boj za jazyko-

vá práva Čechů spojovali s bojem za nezávislost 

a svobodu Církve, jež se za vlády Marie Terezie 

a Josefa II. octla v područí státu, viděli ve sv. Janu 

Nepomuckém patrona těchto svých snah. Oslavy 

svátku sv. Jana 16. května bývaly nejen nábožen-

skou, nýbrž i vlasteneckou manifestací. Sám Karel 

Havlíček Borovský, jenž nevynikal láskou ke ka-

tolicismu, napsal známou rýmovačku: „Svatý Jene 

z Nepomuku, drž nad námi svoji ruku, ať nám dá 

Bůh, co dal tobě, by náš jazyk neshnil v hrobě.“

To ovšem nezabránilo po první světové válce, 

kdy Katolická církev byla tendenčně líčena jako 

spojenec Habsburků, vandalským útokům proti 

svatojanským sochám. Obrovské množství jich 

bylo zničeno jako symbol „temna“. Tehdy se opět 

ozval na světcovu obranu Josef Pekař v díle „Tři 

kapitoly o sv. Janu Nepomuckém“: „...kult sva-

tojanský byl více než půldruhého století pravou 

missa sollemnis náboženského a při tom jaksi čes-

ky-náboženského cítění této doby. A co v něm bylo 

estetického půvabu! Co byla Praha 16. května! O to 

vše jste nás svou nenávistnou a omezenou agitací 

ochudili... A viděl jsem sochy svatých rozbité pod 

dojmem vašich slov, viděl ohrožené umělecké pa-

mátky nejvyšší ceny... Namítnete mi snad, že kult 

svatojanský nebyl 

jen poctivou na-

ivností baroko-

vé doby..., ale že 

v něm byl i cíl 

církevně-politic-

ký: zatlačit Husa! 

Ale čeští evange-

líci doby předbě-

lohorské nevěděli 

o Husovi ani stý 

díl toho, co víme 

dnes... mezi dů-

vody, pro něž si 

česká katolická 

Praha svatořeče-

ní Jana z Pomuka 

přála, spolupůsobily důvody dané situací, chvá-

lyhodné a česky vlastenecké... Podle terminolo-

gie Herbenovy musel bych to, co se v našich po-

krokových kruzích děje s Husem a Komenským, 

zváti podvodem nebo zločinem nebo klerikalis-

mem... A slova ještě rozhořčenější bychom uslyše-

li od nich samých, od Husa a Komenského, kdyby 

mohli vstáti z hrobu a viděti, jak národ, jenž se 

k nim okázale hlásí... jak národ Husův vyhazu-

je kříže ze škol a i náboženství ze škol vymítá... 

Ctitelé sv. Jana Nepomuckého, doba kultu svato-

janského měla zajisté, jakkoli paradoxně to zní, 

daleko blíže k Husovi než naši volnomyšlenkáři 

a pravý katolík dneška má naň větší nárok mravní 

než nenáboženský štváč protikatolický.“

Étos svatojanského kultu je zřejmý. Ukazuje, 

jak je krásná věrnost svému poslání až k prolití 

krve. Věrnost, která je spojena s poznáním, kdy 

nutno mluvit a kdy naopak mlčet. Sv. Jan to věděl. 

Mluvil, když bylo zapotřebí bránit arcibiskupa 

a práva Církve, mlčel však, když se jednalo o zpo-

fo
to

: b
B
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Co je to odpuštění?
Každý katolický křesťan ví, že má odpouštět, 

když mu druhý ublíží, ano, má dokonce milovat 

i své nepřátele. Tato slova Pána Ježíše jsou jasná 

a nesnesou dvojznačný výklad. Dokonce i nám 

Bůh odpustí hříchy podle míry našeho odpuště-

ní druhým (Mt 6,14-16). Jenže na druhé straně 

máme zase v evangeliích zaznamenány Kristovy 

výroky, které jsou velice ostré a povrchní čtenář 

by je snadno mohl napadnout jako nenávistné. 

Farizeje, saduceje a zákoníky nazývá „pokrytci“, 

„obílenými hroby“, „zlým a cizoložným poko-

lením“ atd. Tomu, kdo by dal pohoršení dítěti, 

by bylo podle Ježíše lépe zavěsit na krk mlýnský 

kámen a utopit ho v moři (Mt 18,6). 

To jsou silné výrazy. Vylučoval snad Ježíš 

Kristus tyto lidi z požadavku odpuštění a lásky? 

Nikoliv, vždyť za všechny, tedy i za ně, prolil na 

Kalvárii svou krev, na kříži potom prosil Otce za 

odpuštění pro ty, kteří Ho ukřižovali. Na tomto 

jednání Pána jasně poznáváme, co je to láska 

k nepřátelům a odpuštění. Tyto hodnoty nikterak 

neznamenají, jak se stále někteří málo informova-

ní křesťané domnívají, že máme mlčet ke zlu a ne-

odsuzovat je, např. potraty, sexuální promiskuitu, 

pornografii, eutanázii, sociální křivdy, rasovou 

nebo třídní diskriminaci atd. Posláním katolic-

kého křesťana je naopak tyto ohavné hříchy ve-

řejně pranýřovat a nazývat pravými jmény, nebát 

se kvůli tomu jít i do konfliktu podobně jako 

Kristus s předáky izraelského národa. To však 

nikdy nesmí být spojeno s přáním zla lidem, kteří 

se těchto skutků dopouštějí. To by byla nenávist. 

Snad nejlépe v naší současnosti demonstro-

vala opravdový Kristův postoj Konfederace po-

litických vězňů a další jí podobné organizace. 

V konkrétních případech soudců, prokurátorů, vy-

šetřovatelů StB a dozorců, kteří se provinili zloči-

ny proti lidskosti za komunistického režimu, poža-

dovaly soud a odsouzení. Na druhé straně však se 

přimlouvaly za to, aby tito provinilci, převážně už 

staří, nemuseli jít do vězení, což by šlo odůvodnit 

věkem a zdravotním stavem. To je krásný příklad 

odpuštění podle vzoru Kristova: Zlo je zlem a nut-

no ho jasně pojmenovat a odsoudit, jeho pachateli 

však nechci způsobit to, co on způsobil mně, ne-

odplácím tedy zlé zlým. Odpuštění a láska k ne-

přátelům neznamenají v žádném případě rezignaci 

na spravedlnost, na řádné soudnictví a tresty. To 

u Ježíše Krista nikde nenajdeme. 

Nenávist ke hříchu, ale láska k hříšníkovi, to 

je ta opravdová revoluce Ježíše Krista. Od lásky 

k hříšníkovi neosvobozuje ani to, když hříš-

ník ublížil mně osobně, ačkoliv odpuštění bývá 

někdy velice těžké. Bylo by samozřejmě nepřiro-

zené chovat se k němu jako k příteli a projevovat 

mu vřelé city. Přikázání lásky k bližnímu, tedy 

i k nepříteli, mne však nutí nejenom se nemstít, 

ale prokazovat mu dobro, když je zapotřebí, po-

moci mu, když se octne v nouzi. Nejdůležitější 

ze všeho však je modlitba za něj a přání věčné 

spásy. To je ten pravý smysl požadavku lásky 

k nepřátelům a odpuštění. Kristus svoji krev na 

kříži prolil za všechny lidi, proto já mám povin-

nost všem bez výjimky spásu přát, třebas vím, že 

ne všichni jí dosáhnou. I mým osobním nepřáte-

lům, kteří mi ublížili.

R. Malý

vědní tajemství. Obojí mu vyneslo mučednickou 

smrt, která byla zároveň jeho cestou do nebe. 

Prosme proto sv. Jana, abychom na jeho přímluvu 

tak jako on zachovali věrnost v mluvení i v mlče-

ní, abychom jasně rozeznali, kdy je třeba mluvit 

a kdy naopak mlčet. 

S trochou nadsázky lze říci, že sv. Jana 

Nepomuckého postihl stejný osud jako Jana Husa, 

jehož památku měl údajně potlačit: Byli vytvoře-

ni Janové dva. Jenže u sv. Jana Nepomuckého byl 

tento omyl napraven už v 18. stol., kdežto u Jana 

Husa nadále přetrvává místo jeho skutečné his-

torické osobnosti středověkého kněze a nábožen-

ského reformátora románová a filmová karikatura 

protináboženského buřiče liberální nebo socialis-

tické orientace. Tento omyl na svoji nápravu dosud 

stále čeká.

Radomír Malý
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Drahé děti,

někteří z Vás jste už viděli, jak vypadá svěce-

ní nových kněží. Bývá obvykle v katedrále (to je 

hlavní kostel v biskupství) jednou za rok, většinou 

koncem školního roku. Sejde se obyčejně velice 

mnoho lidí, takže i veliký kostel bývá plný a ta-

ké hodně kněží, řeholních sester, ministrantů, dětí 

i dospělých. V předních lavicích bývají rodiče, 

bratři a sestry i jiní příbuzní těch, kteří budou po-

svěceni na kněze. Přijde i mnoho 

jiných přátel.

Ale hlavní je, že je tam otec 

biskup nebo arcibiskup, 

protože jenom on může 

světit nové kněze. Zpívají 

se krásné zpěvy, otec bis-

kup i všichni ostatní 

se modlí za ty, 

kteří se teď sta-

nou kněžími. Ti 

pak po promlu-

vě otce bis-

kupa před 

něho před-

stupují a on 

jim klade 

své ruce 

na hlavy 

a pak se 

modlí krás-

nou modlit-

bu, ve které 

prosí Ducha 

Svatého, aby 

na ně sestoupil a učinil z nich kněze. Toto vklá-

dání rukou a tato modlitba je svátost kněžského 

svěcení. Od té chvíle jsou to Kristovi kněží. Proto 

hned vzápětí spolu s otcem biskupem poprvé ko-

nají oběť mše svaté.

Pán Ježíš se v době svého pozemského života 

setkával s nejrůznějšími lidmi, dětmi a dospělými, 

zdravými i nemocnými, šťastnými i nešťastnými, 

bohatými i chudými, dobrými i zlými. Všechny 

měl nesmírně rád. Nemocným pomáhal a mnohé 

uzdravil, zarmoucené těšil, odpouštěl těm, kdo 

litovali svých hříchů a přicházeli s touhou po od-

puštění, radoval se s ženichem a nevěstou na svat-

bě a žehnal jim, ustanovil mši svatou a sám ji po-

prvé obětoval, říkal, jak máme žít, abychom byli 

šťastní, šířili radost kolem sebe a došli do věčné 

radosti nebeské, z lásky k nám všem vzal na sebe 

naše hříchy a za ně zemřel na kříži, vstal z mrt-

vých, seslal apoštolům shromážděným kolem 

Panny Marie Ducha Svatého, mluvil překrásně 

o Boží lásce k nám všem a slíbil, že s námi bude 

po všechny dny až do konce světa.

Chtěl to všechno dávat nejenom 

těm, kdo žili v době jeho pozemské-

ho života a byli mu blíz-

ko, ale všem lidem na 

celém světě a napořád. 

Proto ustanovil apoštoly 

a posvětil je k to-

mu, aby to vše 

přinášeli ke všem 

lidem. A uložil 

jim, aby vklá-

dáním rukou 

a modlitbou 

světili i další 

své pomoc-

níky a ná-

stupce. Ná-

s t u p c o v é 

a p o š t o l ů 

jsou bisku-

pové, kněží 

a jáhnové 

jsou jejich 

p o m o c n í c i . 

Velmi důležitou a krásnou úlohu mají také řehol-

níci a řeholní sestry.

Pán Ježíš dobře věděl, že někdy bude v některých 

zemích dostatek těchto služebníků, ale jindy nebo 

jinde jich bude málo. Řekl, že svět je jako jeho 

pole a oni jsou jako dělníci na žních. Proto řekl: 

„Žeň je sice hojná, ale dělníků málo. Proste proto 
Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň.“ Vybízí 

nás tedy, abychom se často modlili za dostatek 

nových kněží, jáhnů, řeholníků a řeholních sester. 

Aby dost chlapců a dívek pocítilo v srdci touhu po 

tomto Bohu zasvěceném životě, který je překrás-
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Trápení
V sobotu byla na Hostýně pouť salesiánů Dona Boska 

a jejich spolupra covníků. Můj kostelník, bývalý salesián, se 

tam také vypravil. Protože o sobotách je moc spojů vynechá-

no, vyjel z domu pro jistotu hned v pátek. Na hoře konečně 

sociální ústav vyklidil poutní dům, ale zatím není budova pro 

poutníky upravena. Nevěděl, kde bude spát. Prudký liják ho 

přinutil schovat se do jedné z kaplí křížové cesty. Tam ho na-

štěstí objevil strážce svatého Hostýna, Otec Vladimír Tomeček 

a ubytoval ho v suchu a v teple.

Druhý den se náš kostelník, plný dojmů a zážitků, vracel 

z pouti autobusem s poutníky, jedoucími do našich končin. 

V autobuse řídila program nějaká mladá studentka s mikrofo-

nem v ruce. Zpívalo se a modlil se růženec. „To je moje vnuč-

ka, maturantka,“ pochválila se našemu poutníku vedle sedící ba-

bička. „Ale máme s ní trápení!“ dodala. Protože náš kostelník 

má vnuček víc, trable s mladými mu nejsou neznámé. Soucitně 

přikývl a v duchu mu proběhlo hlavou to, co trápí jeho i man-

želku. Diskotéky, kouření, alkohol a další věci, kterým mladí 

propadají. Ale babička ho nenechala dlouho pře mýšlet a pokračovala: „Představte si, ona chce jít do 

kláštera! Chce být Dce rou Panny Marie Pomocnice - salesiánkou ...“ A babička nemohla pochopit, když 

jí řekl, že on by takové trápení chtěl mít se svými vnučkami...

Když mi to po návratu vyprávěl, vzpomněl jsem si na podobný případ. Říkal mi jeden můj spolubratr 

z Brna, že se tam v jedné rodině několik let modlili za kněžská a řeholní povolání. Nedávno syn, maturant, 

řekl, že plá nuje po maturitě duchovní povolání. A maminka se doslova zděsila. „Prosím tě, co tě to na-

padlo?“ povídá mu. „Ale mami, vždyť se na tento úmysl už dlouhou dobu modlíme!“ „No, to je pravda,“ 

připouští matka, „ale my se přece modlíme za ty ostatní rodiny, aby tam bylo nějaké to kněžské či řeholní 

povolání!“ A tato, jinak dobrá a určitě zbožná máma, si to nemůže srovnat v hlavě, že by Pán takovým způ-

sobem vyslyšel její několikaleté modlitby. Nepočítala s tím, že by se to mohlo týkat její rodiny!

A my všichni společně prosme za ty naše hodné maminky a babičky, aby nebyly nešťastné z toho, 

když jejich děti a vnoučata uslyší Pánovo volání a vydají se na cestu, na kterou On je volá. Aby neříkaly, 

že mají s nimi trápe ní. Takové trápení bude k užitku jak jim, tak celému našemu lidu.

Z deníku otce Jana Topenčíka

ný pro toho, koho Pán Bůh k němu volá. I když to 

znamená něco opustit, Pán Ježíš říká, že kdo pro 

něho cokoli opustí, dostane od něho stokrát víc už 

v tomto životě a pak odměnu věčnou.

Modlitby dětí přijímá Pán Bůh se zvlášť vel-

kou radostí a dává jim velkou moc. Pán Ježíš 

tolikrát ukázal, jak mu na dětech záleží a jak je 

má rád. Proto Vás prosím, děti, abyste se často 

modlily za to, aby přibývalo dost nových „božích 

dělníků“ k této krásné a potřebné službě Bohu 

i lidem. A také za to, aby Pán Bůh i řadu z Vás 

k tomu povolal jako povolal proroky, apoštoly 

a mnohé jiné.

Prosme také Pannu Marii o její přímluvu. Ona 

je zářivým vzorem, ochránkyní a pomocnicí i těm, 

kdo žijí v rodině, i těm, které Pán Bůh povolal 

k zasvěcenému životu jako „dělníky na Boží žni“.

I o prázdninách na Vás velice rád vzpomíná 

a Boží požehnání Vám srdečně přeje a vyprošuje

Váš P. Bohumil Kolář
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Oblečení vzbuzuje emoce odjakživa. Týká se 

to jak několikatýdenních miminek tak náctileté 

mládeže. A rozhovory o oblékání i výběr „obleč-

ků“ jsou výbornou záminkou k uvádění dětí 

do vážných témat. Mám nyní na mysli 

zodpovědnost, vkus, vnímání rodinného 

rozpočtu, úctu ke gustu jiných, rozlišo-

vání stylů, posouzení toho, co je na po-

vrchu a toho, co leží hlouběji, vztah 

ke kultuře atd. 

Jistě se někdo zeptá, co má 

společného šatník se zodpověd-
ností. Odpověď je jednoduš-

ší, než si myslíme. Oblékání 

může být již od nejmlad-

ších let příležitostí, kdy se 

dítě učí rozhodovat a tím 

brát na sebe odpovědnost. 

Rodiče vysvětlují ma-

lému dítěti situaci a tá-

žou se, zda si dnes chce 

vzít bílou nebo modrou 

blůzičku. Důležité je, že 

nabízíme dvě možnosti, 

z nichž si má dítě vybrat. 

Trochu starší dcerky se 

můžeme zeptat: „Co si 

dnes vezmeš do školky? 

Šatičky nebo sukýnku?“ 

Cílem je, aby dítě mělo 

podíl na rozhodnutích, 

která se jej týkají, aby se 

učilo volit z nabídky, již 

v tomto věku určují ještě 

rodiče. S věkem se situace dítěte stává složitější – 

zvětšuje se vliv jiných lidí (především vrstevníků) 

na rozhodnutí ohledně oblékání, ale dokud rodiče 

své dítě živí, rozhodují oni o tom, kolik peněz jsou 

připraveni uvolnit na šatstvo a jaké jsou oprávněné 

potřeby jejich potomka.

Otevírá se prostor k debatám o penězích – o ro-

dinném rozpočtu, o tom, kolik čeho si může-

me dovolit, za co chceme utratit 

námi vydělané peníze. Teenagerům 

je vhodné pravdivě vysvětlit, v jakém 

vztahu jsou příjmy a výdaje a jaký to 

má dopad na naši rodinu. „Když si chceš kou-

pit značkové boty, tak vezmi na vědomí, že tento 

měsíc ti na ně mohu přispět 500,- Kč a další také 

500,- Kč, zbytek si musíš ušetřit z vlastního ka-

pesného.“ „Celkem módní halenky lze poří-

dit i v secondhandu.“ „Vidím, že bys chtě-

la mít pravé značkové rifle, kdybych jen 

mohla, vykouzlila bych ti je...“

Nevyzývavý oděv přizpůsobený okol-

nostem svědčí o dobrém vkusu. Dopo-

ledne, do školy i do práce 

nosíme oblečení pros-

té a střízlivé. Banál-

ní pravidlo - ale bo-

hužel není respekto-

váno. Na gymnáziu, 

kde učím, se už od 

ranních hodin setká-

vám s líčením jako na 

večerní ples, se třpyti-

vou bižuterií, s plážo-

vými tričky a minisuk-

němi v křiklavých bar-

vách. Často si děvčata 

beru stranou, upozor-

ňuji je na nevhodnost 

jejich oděvu, a i když 

mám dojem, že moc 

nechápou, o co mi jde, 

tak druhý den přece 

přicházejí v poněkud 

delších sukních a mé-

ně křiklavých halenkách. Dospívající mládež jistě 

ocení naše připomínky, zvlášť když jim jasně 

a taktně sdělíme, co od nich očekáváme, místo 

toho, abychom jim pouze vytýkali pro nás nepři-

jatelné věci. „Pavlíno, prosím tě, aby sis ve škole 

ofinu připínala sponkou. Vždyť když ti vlasy pa-

dají do očí, nemůžeš číst.“ „Dominiko, zítra se do 

školy zkus obléci tak, jako bys pracovala v ban-

ce.“ „Lukáši, tílko bez rukávu se hodí na tělocvik, 

do třídy si vezmi košili s krátkým rukávem.“ „Na 

Šatník našich dětí
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výlet do Krakova si obuj buď tenisky nebo sandá-

ly.“ Nakonec ještě dodám, asi celkem zbytečně, 

že děti nejen poslouchají, ale především se dívají 

a nejvíce se učí z chování svých rodičů a učitelů, 

takže je třeba, abychom pravidla, která vyžaduje-

me od svých dětí, sami dodržovali.

Oblékání - to je také móda a způsob, jak pre-

zentovat svou odlišnost. V módě pro teenagery by 

se rodiče měli orientovat alespoň zběžně, protože 

pro dorůstající děti je velmi důležitý názor jejich 

vrstevníků a není dobré, jestliže své dceři koupí-

me, byť s nejčistším úmyslem, něco, co se v jejím 

prostředí absolutně nenosí. Doporučuji tedy jít na 

nákup oděvů spolu se svými potomky s podmín-

kou, že si předem stanovíme částku, kterou jsme 

ochotni investovat. Při takovém nákupu můžeme 

poznat přání našeho dítěte, dozvědět se různé po-

drobnosti ohledně současné módy pro dospívající 

a jejích trendů. Na druhé straně máme možnost 

seznámit  děti s našimi kritérii, jimiž se řídíme při 

volbě oděvu.

Ještě připojím několik slov na podceňova-

né téma: tolerance pro vizáž druhého člověka. 

Jedním ze způsobů, jak ji projevit, je vylíčení 

rozdílů pouhým konstatováním. „Mně se líbí ko-

šilové halenky a sportovní sukně, ty dáváš před-

nost romantickým šatům.“ „Alena má ráda těsné 

blůzky a úzké kalhoty, a ty trička a skejťácké kal-

hoty.“ „Marek často chodí v černém, občas si 

vezme tričko s nápisem, ty máš rád oblečení volné 

a barevné.“ Zevnějšek vypovídá o našem myšlení 

a o tom, jací jsme. Stává se, že díky popisu vzhle-

du dětí se následně dozvíme něco více z jejich ži-

vota. To přeji Vám i sobě.

Jolanta Basistowa

Źródło 25/2007 

Krok důvěry
Udělala jsem krok do propasti, avšak ukázalo 
se, že jsem se ocitla na mostě.

Tanec je mojí láskou. Chtěla jsem mu podřídit 

velkou část svého života, a to i za cenu mateřství, 

které jsem ze svého vědomí vytěsňovala.

Před čtyřmi lety jsem přijala Ježíše jako svého 

Spasitele a Pána. Avšak neodevzdala jsem mu 

každé zákoutí svého života, aby tam vstoupil se 

svým mocným působením. Na jedné straně jsem 

silně věřila, že Bůh působí v lidském životě a mě-

ní to, co tam není správné, na druhé straně jsem se 

bála, že zrovna má láska ke společenskému tanci 

není tak úplně v pořádku. Tréninky častější než 

mše sv., večerní párty, a především kult vyspor-

tovaného těla usilovaly o prioritní místo před tou-

hou blízkého poznání Boha a čistého pohledu na 

druhého člověka. Chtěla jsem vidět nitro, ale stále 

jsem koukala na vnějšek.

Konečně přišel okamžik, kdy mi Pán poručil 

volit. Na jedné misce pomyslných vah ležela má 

milovaná práce a taneční prostředí, na druhé Bůh 

a... velká neznámá. Modlitební podpora mnoha 

lidí mi dovolila volit správně. Udělala jsem krok 

do propasti, avšak ukázalo se, že jsem se ocitla na 

mostě. Je mi jasné, kdo ho tam postavil! Během 

týdne jsem dostala tři nabídky práce, jakou bych 

nikdy nečekala. Dovolilo mi to přiblížit se více 

Pánu, jenže kdesi hluboko zůstával jistý neklid 

– až strach. S čím to souviselo? Totiž nedovedla 

jsem si představit, že bych se měla stát matkou. 

Důsledky byly nasnadě: přestat chodit do práce, 

ztráta fyzické kondice, změna postavy a v krajním 

případě snad i úplné zřeknutí se tance kvůli vy-

chovávání dětí. Vždyť pak bych stále obviňovala 
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Již delší dobu se chystám poděkovat Panně 

Marii a sv. Norbertovi za narození zdravé vnučky. 

Synovi i snaše už bylo kolem čtyřiceti let.

Děkuji též za všechny obdržené milosti během 

svého života.
věrná čtenářka a rytířka Rozália Eckelhartová 

Před rokem umřel můj milovaný manžel na 

nádor mozku. Každá vzpomínka na něho ve mně 

vyvolávala úzkost a strach z budoucnosti, k to-

mu ke všemu se jakoby ozvěnou přidávala ještě 

velká bolest hlavy. Své obavy i bolení hlavy jsem 

svěřila Bohu prostřednictvím Panny Marie a sv. 

Judy Tadeáše v modlitbě novény. Srdce i hlava se 

zklidnily a já děkuji Bohu za jeho laskavost a mi-

losrdenství ke mně. Stále však prosím o větší víru 

a trpělivost v každodenním životě.
Nataliya z Brna

Ráda bych, i když opožděně, veřejně poděkova-

la Panně Marii za vyprošení zázračného uzdravení 

naší dcery, která tak nešťastně upadla na schodech, 

že si prorazila lebku a nastalo silné krvácení do 

mozku. I když měla okamžitou pomoc, upadla do 

hlubokého bezvědomí, a než ji převezli do Brna, 

kde ji ihned operovali, začaly jí vypovídat skoro 

všechny vnitřní  orgány. Po operaci byl její stav 

velice vážný a lékař, který ji operoval, nám nedá-

val skoro žádnou naději. Bude prý záležet na tom, 

kdy se probere z bezvědomí. Dali jsme ihned slou-

žit mše svaté a celá společenství se modlila za její 

uzdravení. Vždyť se sama stará o své čtyři děti, po-

něvadž jí manžel zemřel, když děti byly ještě malé.

Prosili jsme Pannu Marii, aby se u svého Syna 

a Pána Boha přimluvila za uzdravení. Naše prosby 

byly vyslyšeny. Když se pátý den po operaci pro-

brala, sám lékař uznal, že je to zázrak. Její  stav se 

stále zlepšoval, orgány začaly pomalu samostatně 

pracovat. Samozřejmě, že po tak těžkém úrazu 

některé trvalé následky zůstaly, ale žije, pracuje 

a sama se stará o své děti.

Pane Ježíši Kriste, Panno Maria, moc děkujeme 

za její uzdravení.
Květa z Jihlavy

Ďakujeme Panne Márii Zázračnej medailky, ku 

ktorej sme sa úpenlivo utiekali o prímluvu a pomoc, 

za prijatie nášho vnuka Michala na vysokú školu, 

a to napriek veľkému nepomeru medzi počtom uchá-

dzačov a numerom clauzu – počtom možných prijatí. 

Panna Mária Zázračnej medailky je vždy bytosťou,  

na ktorú sa obraciame v naších potrebách! Podobne 

ďakujeme aj za prímluvu Papa Wojtylu, ktorého tiež 

své děti ze ztráty svého „pokladu“: fyzické krásy 

a kondice, kariéry. „Nechci ukřivdit ani jim ani 

sobě, takže nejlepším řešením bude, když nebudu 

mít děti vůbec,“ uvažovala jsem.

Pod vlivem vnitřního hlasu jsem se rozhodla jet 

na duchovní cvičení Hnutí čistých srdcí. Tam jsem 

měla možnost pozorovat šťastnou rodinu s veselou 

kupou dětí. Největší dojem na mě učinila mladá ma-

minka oné hromádky dětí, která se vzdala své dobře 

vyhlížející kariéry a oddala se – ne „obětovala“ – vý-

chově dětí. Čerpala z toho tolik lásky, že jí celá zá-

řila. Byla krásná. „Vždyť láska je smyslem života,“ 

pomyslela jsem si. Okamžitě jsem se rozhodla svě-

řit dosud „pouze můj“ tanec do Ježíšových rukou. 

Ať s ním udělá, co se mu zlíbí. Důvěřuji mu, že mě 

naplní takovou láskou k mým budoucím dětem, že 

tanec se při ní stane jen příjemným doplňkem.

Domnívám se, že moje modlitba byla vyslyšena, 

protože jsem poprvé byla s to chopit se duchovní 

adopce počatého dítěte. Přemýšlela jsem, proč jsem 

toho tolik let nebyla schopna – jeden desátek růžen-

ce denně s krátkou modlitbou, to přece není moc ve 

srovnání se záchranou života. A přece donedávna 

byla ve mně jakási zábrana... Byla. Teď už není.

Navíc při každodenní účasti v Nejsvětější Oběti 

Bůh uzdravuje můj pohled na druhého člověka. Je 

to velmi dlouhý proces vyžadující mnoho úsilí. 

Stále znova se učím hledat Krista v druhém člo-

věku, neboť jestliže vztahy s lidmi nebudou v po-

řádku, potom ani vztah k Bohu nebude pevný. 

Bude stát na pouhých představách a ne na pravdě, 

jak by měl. Takže volím pravdu o sobě, o jiných, 

o Všemohoucím!

Anežka, svědectví z „Miłujcie się!“ 3/2007
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prosíme o prímluvu. Sv. Jozef, patrón rodín, dobre 

chápe naše problémy a potreby a tiež je predmetom 

naších naliehavých prosieb o prímluvu.
Vladimír Krčméry, st., Bratislava

Již dlouho mám touhu vyjádřit své poděkování 

Panně Marii, sv. Josefu a všem svatým za uzdra-

vení své vnučky.

Děkuji též za všechny dary a milosti, kterými jsme 

stále obdarováváni. „Kde lidská vůle bezmocná, 
tvá kyne ruka pomocná, Maria.“

čtenářka Milada z Hořic 
Prosím Pannu Marii, Božskou Trojici a sv. Otce 

Jana Pavla II. a vás všechny, kdo budete číst tyto 

řádky o pomoc svými  modlitbami pro mého syna, 

který je závislý na alkoholu. Odmítá léčbu. Měl 

negativní vzor ve svém otci – alkoholikovi, který 

sice byl na protialkoholním léčení, ale nepomohlo 

mu to.Týral nás doma všechny. Syn byl moc hodný, 

citlivý chlapec, ale v dospělosti se u něho projevily 

geny po otci a začal pít. Snad mé prosby o pomoc 

jej navrátí do normálního života v Kristu.
utrápená, těžce nemocná maminka z Prostějova

Milí přátelé a rytíři Neposkvrněné,

mám věřícího kamaráda, který se asi za dva mě-

síce bude ženit. To by byla radostná událost, kdyby 

vážně neonemocněla jeho maminka. Už před lety se 

léčila na rakovinu a tato nemoc se znovu vrátila. Jsou 

hluboce věřící rodina a vše s vírou přijímají, ale jistě 

by on i jeho budoucí manželka rádi sdíleli své štěstí 

s maminkou a přijímali od ní rady do života.

Proto prosím vás čtenáře i rytíře Neposkvrněné, 

sv. otce Pia, sv. Zdislavu a zvláště orodovnici naši 

přesvatou Pannu Marii, abyste se za kamarádo-

vu maminku i celou rodinu přimlouvali u našeho 

Pána Ježíše. Děkuji. 
rytířka Jana

Velká radost ovládla náš dům, když se zjistilo, že 

čekám druhé dítě. Avšak rychle byla pokažená starost-

mi o miminko. Nejprve to bylo podezření na mimodě-

ložní těhotenství, potom nebezpečí samovolného po-

tratu. Na řadu přišly léky, nakonec nemocnice. Celou 

tu dobu jsem se modlila růženec, korunku k Božímu 

milosrdenství a řadu dalších modliteb, v nichž jsem 

prosila o život a zdraví pro naše dítě.

Těhotenství bylo zachráněno, takže jsem se 

mohla vrátit domů ke svému tříletému synu, kte-

rému se již hodně stýskalo. Jenže jsem doma moc 

nepobyla. V pátém měsíci jsem upadla do bezvědo-

mí. Štěstí, že jsem neztratila dítě. Výsledky vyšet-

ření říkaly, že dítě je v pořádku, ale tentokrát můj 

život byl v ohrožení kvůli porodu. Strach, zoufal-

ství, bolest, slzy... zvláště, když jsem se dívala na 

syna. Po návratu z nemocnice domů se mi dostal 

do rukou výtisk „Rytíře Neposkvrněné“, kde se ho-

vořilo o zázračné medailce Panny Marie. S vírou 

a důvěrou jsem si ji pověsila na krk a Panně Marii 

jsem slíbila, že pokud všechno dobře dopadne, tak 

veřejně poděkuji v „Rytíři“. V sedmém měsíci tě-

hotenství jsem se opět dostala do nemocnice. Hrozil 

předčasný porod. V 37. týdnu těhotenství přišly po-

rodní bolesti. Měla jsem vysoký tlak a celá roztře-

sená a v křeči jsem se dostala na operační sál. Bylo 

nutné provést císařský řez, a protože jsem byla ve 

stavu, že mi nebylo možné dát narkózu, vnímala 

jsem celý průběh zákroku. Tělem zmítala třesavka, 

myšlenky roztěkané... pokoušela jsem se modlit, ale 

nic se nedařilo. Nakonec jsem s důvěrou, jaké jsem 

byla schopná, řekla v duchu Bohu: „Ať se teď stane 

cokoli, buď vůle tvá, Pane.“ A sebe i dítě se vším 

všudy jsem svěřila Neposkvrněné a jejímu Synu. 

Jaký pokoj a klid na mě v tom okamžiku sestoupil, 

to se nedá popsat slovy. Operace dopadla dobře. 

Dobrý Bůh nás obdaroval zdravou dceruškou a já 

jsem se ze všeho dostala bez zdravotních následků. 

Dnes chci splatit svůj dluh.

Děkuji Panně Marii a jejímu Milosrdnému Synu 

za dar života i zdraví pro naši dcerku, za moji ochra-

nu v nebezpečí smrti, za podporu v těžkých životních 

okamžicích a za všechny milosti a vyslyšené prosby. 

Děkuji též své patronce, sv. Anně, za přímluvu.
Vděčná Anna R., Bytom, Polsko 

(přeloženo z polského Rytíře Neposkvrněné7-8/2007)

Svou vděčnost vyjadřují: Marie z Pece pod 

Sněžkou, Marianna Macsingová.

O modlitbu prosí: Václav Hron, Vladimír H., 

Silvestr Kotek, Marie Komárková.

Milý čtenáři, pokud jsi i Ty ve svém životě 
zakusil Boží pomoc, napiš nám do redakce, 

aby se i jiní mohli dovědět, jak dobrý je Bůh.
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Řád bratří menších konventuálních, který se u nás nazývá Řád mi-

noritů, slavil v průběhu května a června v Assisi, v klášteře Sacro 

Convento, kde se nachází hrob sv. Františka, svoji řádnou 199. gene-

rální kapitulu. Cílem každé takové generální kapituly, která se schází 

každých šest let, je sepětí v bratrské lásce a shromáždění ve jménu 

Páně. Jde o projev účasti všech členů Řádu na dobru celého bratrského 

společenství a jejich péči o toto dobro. Bratři rozmlouvají o tom, co se 

vztahuje k životu společenství, k životu duchovnímu a apoštolskému. 

Naše Generální kapitula 2007 se skládala z tří částí. První byla za-

měřena na minulost (bratří nás informovali o stavu Řádu v posled-

ním šestiletí), druhá část se zabývala volbou generála, jeho definitoria 

(rady), a třetí část kapituly byla věnována pohledu do budoucna tzn. 

plánům, určování směru další služby a činnosti. Sešlo se nás okolo 

130. Nejstaršímu účastníku kapituly bylo 98 let a nejmladšímu 33.

Kapitula během svého zasedání zvolila generálním ministrem o. Marca 

Tascu, dosavadního provinciála Padovské provincie, a určila prioritu řádu 

na příští šestiletí, kterou je zaměření na formaci k „misii“.  ●

119. generální ministr 
Řádu minoritů 
po sv.Františku

O. MARCO TASCA 
OFMConv.

1957 – narozen v Sant’

Angelo di Piove 

1981 – věčné sliby

1983 – kněžské svěcení

2005 - 2007 – provinciá-

lem Padovské provincie

26.5.2007 – zvolen 119. 

generálním ministrem 

Řádu minoritů. 

Řád minoritů se nachází na všech kontinentech (kromě Antarktidy), v 63 zemích světa. Ještě před 50 le-
ty působil pouze ve 30 zemích světa. Momentálně má 4624 členů, z toho je nejvíce Poláků a Italů, 
pak Američanů, Rumunů a Indů. V době posledních šesti letech bratři pracovali ve 42 misiích.
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Příručka dějin Evropy neobjektivní a protikatolic-
ká. Evropská unie ohlásila vydání společné příručky ev-

ropských dějin, jež má být závaznou školní učebnicí pro 

všechny členské státy. Její text je již hotov. Nesouhlas 

s ním vyjádřilo zatím jen Polsko. V příručce se píše 

o Katolické církvi a jejím dědictví většinou negativně, za 

vrchol lidských dějin je označována Velká francouzská 

revoluce a rozvoj liberální společnosti. Přímo skandální 

však je, že komunismus se zde prezentuje jako „spoje-

nec“ demokracie. Jeho zločiny jsou buď zcela ignoro-

vány nebo zlehčovány. Zcela se zamlčuje spojenecká 

smlouva Stalina s Hitlerem let 1939-41, komunistická 

zvěrstva jsou označována za „přehnaná“, prý byla zdů-

razňována proto, aby se odvedla pozornost od zločinů 

nacismu. Kromě toho se v příručce věnuje téměř nulová 

pozornost historii malých národů, např. českým dějinám. 

Na prvém místě stojí historie Francie, Německa a Velké 

Británie, v podstatně menší míře historie Itálie a Španěl-

ska, historie ostatních evropských národů je vzpomínána 

jen ve vztahu k historii těchto velkých národů. Přínos 

malých národů pro evropskou civilizaci je zcela ignoro-

ván, např. není zde ani zmínka o tzv. Konfederaci varšav-

ské z r. 1572 v katolickém Polsku, která znamenala první 

legalizaci náboženské svobody na světě. Místo toho se 

nekriticky vynáší přínos bezbožeckého osvícenství, aniž 

se uvádí, že Velká francouzská revoluce se svým proti-

katolickým terorem znamenala právě absolutní popření 

těchto zásad. 

podle Gość Niedzielny 19/2007 zpracoval -rm-
Arcibiskup odsouzen k smrti. Předseda Italské 

biskupské konference, janovský arcibiskup  Angelo 

Bagnasco dostal dopis, v němž je vedle jeho fotografie 

s namalovaným hákovým křížem náboj. V řeči mafie 

to znamená trest smrti. Stalo se tak v souvislosti s ar-

cibiskupovým veřejným vystoupením proti legalizaci 

homosexuálních sňatků, jak navrhuje levice. Arcibiskup 

prohlásil, že uzákonění tohoto přání může otevřít dveře 

legalizaci pedofilie a dětské pornografie. Na ulicích ital-

ských měst se objevily nápisy žádající Bagnascovu smrt. 

Papež Benedikt XVI. vyjádřil statečnému arcibiskupovi 

svoji podporu.

GN 19/2007
Před čím varují poslanci EU? Letošní, v pořadí IV. 

Světový kongres rodin se konal v polské Varšavě. Jeho 

cílem byl zápas za práva přirozené monogamní rodiny 

a proti všemu, co ji ohrožuje, jako např. potraty, ho-

mosexuální sňatky, pornografie atd. Protože svoji účast 

přislíbila i pracovnice ministerstva zahraničí USA Ellen 

Sauerbreyová, poslalo jí 19 poslanců Evropského par-

lamentu dopis, v němž ji vyzývají k odmítnutí účasti, 

neboť se prý jedná o prezentaci „extrémistického pohle-

du, který se dotýká nejcitlivějších členů společnosti“. 

Autoři dopisu zde vypočítávají jako „extrémistické“ pře-

devším odmítání potratů a antikoncepce a ostře napadají 

zejména kardinála Alonse Trujilla, prefekta vatikánské 

Kongregace pro rodinu, za tento postoj.

GN 19/2007
Britští katoličtí biskupové napadají potratový 

zákon. Arcibiskup anglického Cardiffu Peter Smith a ar-

cibiskup skotského Edinburgu kardinál Keith O´Brien 

vydali společné prohlášení, v němž odmítají zákon Velké 

Británie, povolující potraty. Zároveň upozornili, že tento 

zákon před 40 lety mohl projít jen díky lžím a podvo-

dům. Zastánci potratů argumentovali, že prý ženy ma-

sově umírají v důsledku nelegálních potratů, a proto 

je třeba toto zlo legalizovat. Dnes fakta ukazují, že se 

jednalo o cílený podvod, říkají oba hodnostáři. Dále oba 

biskupové prohlásili, že politikové katolického vyznání, 

kteří jakýmkoliv způsobem podporují potraty, nesmějí 

přistupovat ke sv. přijímání.

GN 24/2007 
Dokument o náboženské svobodě. V 11 zemích 

světa je systematicky potlačována náboženská svobo-

da, 7 dalších je sledováno pro podezření v tomto směru. 

Tento údaj publikovala Mezinárodní komise pro ná-

boženskou svobodu při Státním departementu USA. 

V první „jedenáctce“ se nacházejí Severní Korea, Barma, 

Eritrea, Irán, Pákistán, Čína, Saudská Arábie, Súdán, 

Turkmenistán, Uzbekistán a Vietnam. V „sedmičce“ 

jsou potom Afgánistán, Bangladéš, Egypt, Indonésie, 

Nigérie, Kuba a Bělorusko. 

GN 21/2007
„Svatí“ musí pryč. Státní kanál francouzské televize 

France 2 odstranil ze zpráv o počasí informaci o tom, 

jakého svatého si ten den připomínáme. Odůvodněno to 

bylo údajným „náboženským pluralismem“.

GN 22/2007
Rabín boří mýty. Židovský rabín David Dalin, ži-

jící v USA, napsal knihu „Mýtus hitlerovského pape-

že“. Ostře odsuzuje pomlouvačnou kampaň proti papeži 

Piovi XII. a poukazuje na jeho obrovské zásluhy na zá-

chraně především italských Židů. Díky Církvi a osobně 

papeži Piovi XII. 80 procent Židů v Itálii zachránilo 

svůj život v církevních institucích, zejména v klášterech, 

někteří dokonce na území Vatikánského státu. Dalin také 

publikuje dokumenty, jak Vatikán intervenoval ve pro-

spěch Židů v celé Evropě.

GN 37/2006

ZPRÁVY 
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Vatikánský rozhlas pro Vás denně vysílá na středních vlnách 1530 kHz, 1467 kHz

a na krátkých vlnách 4005 kHz, 5890 kHz, 7250kHz (75m, 51m, 41m)

* česky v 5.10 hod a v 19.30 hod * * slovensky v 5.25 hod a v 19.45 hod *

*Radio PROGLAS - sv. Hostýn 90,6 MHz, Brno 107,5 MHz, Praděd 93,3 MHz*
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var. symbolem, což je vaše IČP.

Výrobní náklady jsou 18 Kč/1 výtisk. Příspěvky na rok 2007: Dobrovolné dary.

Tyto je možno zasílat na adresu redakce:

Konvent minoritů v Brně

Minoritská 1, 602 00 Brno,

e-mail: immaculata@minorite.cz; tel.: 542 215 600

Čtenáři ze Slovenska

mohou posílat předplatné na adresu:

Kláštor Minoritov, Košická 2, 054 01 Levoča

http://immaculata.minorite.cz

Poštovní poukázkou typu C (žlutou) s poznámkou „příspěvek na Immaculatu“ v rubrice „zpráva pro příjemce“ 

nebo převodem na účet 50013424/6200 s variabilním symbolem, kterým je Vaše IČP (jedná se o číslo vytištěné při 

zaslání Immaculaty v levém horním rohu adresního štítku, podle kterého poznáme, kdo nám příspěvek poslal). Dle 

našich finančních možností budeme posílat náš časopis i těm, kdo nemohou poslat žádný příspěvek a o časopis si 

požádají. Z důvodu nečitelnosti adres nemůžeme mnohdy Vaši korespondenci vyřídit. Prosíme Vás proto o čitelné 
psaní. Děkujeme. Zprávy týkající se změny v distribuci časopisu posílejte na adresu redakce v Brně, nikoli na 
adresu distributora. Stálé čtenáře prosíme, aby při poštovním styku s námi uváděli své číslo IČP nebo aby nám po-

slali svůj adresní lístek, který obdrželi spolu s naším časopisem.

Všem dobrodincům, kteří přispěli finančním darem na krytí výrobních 
nákladů, vyjadřujeme srdečné Pán Bůh zaplať.

Prosíme všechny čtenáře, kteří obdrží náš časopis, aby jej zapůjčili také svým 
přátelům a známým, a takto umožnili Neposkvrněné získávat srdce lidí pro Ježíše.

Chceš se ještě více přiblížit k Pánu Ježíši? Dovol Jeho Ma min ce, aby se tě ujala. Ode-

vzdej se s dů věrou do jejích neposkvrněných rukou a staň se jejím rytířem. Pokud se 

rozhodneš, požádej o zapsání do knihy Rytířstva Neposkvrněné v Národním centru 

MI, Minoritská 1, 602 00 Brno.

Členství v MI se navzájem nevylučuje s členstvím v jiných mariánských sdruženích.

OBSAH
Archo úmluvy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Hrdina Boží svatý Antonín z Padovy (4)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Petr našich dnů – Svatý František a tři bibličtí konvertité . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Naši svatí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Fatimské události . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Tajemství Neposkvrněného Srdce Panny Marie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Svědek svatosti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

To se ještě nestalo, aby...  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Vytoužené nebe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

750 let posvěcení brněnského minoritského kostela . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Hodnoty evangelia uprostřed proměn světa (6)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Trochu apologie (19): Je sv. Jan Nepomucký podvodem „temna“? . . . . 20

Co je to odpuštění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Milé děti: Dělníci na Božím poli  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Trápení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Šatník našich dětí  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Krok důvěry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Poděkování  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

119. generální ministr Řádu minoritů po sv. Františku  . . . . . . . . . . . . . 30

Zprávy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31





14. - 16. 9. 200714. - 16. 9. 2007
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Pá 14.9. – Odjezd ráno z Brna, Zduńska Wola, Něpokalanov
So 15.9. – Varšava, Krakov
Ne 16.9. – Osvětim-Auschwitz, Harmęże. (Návrat ve večerních hodinách.)

Cena: 2000,- Kč. V ceně ubytování na pokojích, snídaně a večeře.
Závazné přihlášky do 17.8.2007 (záloha 500,-Kč). Počet míst je omezen.

Kontakt a podrobnější informace: 
Konvent minoritů v Brně, Minoritská 1, 602 00 Brno, 
tel.: 542 215 600, immaculata@minorite.cz


