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Úmysly modliteb Rytířstva Neposkvrněné na rok 2008
Duben – Aby láska Boha k Neposkvrněné vybízela každého muže a každou ženu k úctě k lidské osobě a životu a aby nám stále připomínala, že jsme
stejně jako Ona naším Spasitelem a Pánem bezvýhradně milováni.
Květen – Aby všichni lidé co nejrychleji objevili, že mají Matku Neposkvrněnou, která svou nejčistší láskou zahrnuje každého člověka, svěřovali
se Jí jako děti a spolu s Ní se nechali vést Duchem Svatým.
Červen – Aby vroucí láska Ježíšova Srdce objímala prostřednictvím Neposkvrněné všechny lidi, hojila jejich zranění a posvěcovala všechny oblasti
jejich života.

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 řečeno: „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 vzrůstu Tvé slávy v tolika zbloudilých a lhostejných duších a tímto způsobem přispěl k co největšímu rozšíření blaženého království Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Neboť kam Ty vejdeš, tam vyprosíš milost obrácení 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,
o Velikonocích oslavujeme Kristovo vítězství nad smrtí, těšíme se, že v něm máme věčný život.
V rozhovoru s nevěřícími přáteli se ovšem dozvídáme, že v jejich chápání musí být věčný život něco
strašného, že by nechtěli donekonečna prožívat každodenní strasti a trápení, že by chtěli být z tohoto
koloběhu jednou vysvobozeni, a to že se děje ve smrti, kterou vše končí.
Ano, ani my se nechceme donekonečna trápit, jenže nechceme ani umřít jen tak a konec. Toužíme
po šťastném, naplněném životě. Ježíš v evangeliu podle sv. Jana o tom říká: Já jsem dobrý pastýř. Já
jsem přišel, aby ovce měly život a aby ho měly v hojnosti (srv. Jan 10,10-11). Jde nám o hojnost, kterou
nám Ježíš přislíbil a ukázal; hojnost lásky, štěstí, naplnění po všech stránkách, které převyšuje každé
pomyšlení, jak praví Písmo: Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují (1 Kor 2,9). Naši kamarádi na tomto místě si jen povzdechnou, že na světě
všechno pomíjí. Dívají se na svět pouze pozemskýma očima a nevidí, že garantem života v hojnosti je
sám Bůh. V jistém smyslu mají pravdu, bez víry nelze přijmout Boha ani jím nabízený život. Potřebují
uvěřit, ale zdá se jim, že víra nemá žádné pořádné základy. Na čem tedy stojí naše víra? Na svědectví
věrohodných svědků, kteří přebývali s Kristem za jeho pozemského života a po jeho zmrtvýchvstání
s ním jedli a pili, své svědectví nakonec zpečetili vlastní krví.
Milý čtenáři, ať už jsi věřící nebo ještě ne, přeji Ti pravou velikonoční radost pramenící z víry a naděje na věčný život v hojnosti. Kristus Tě zve do domu svého Otce: Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí!
Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak nebylo, řekl bych
vám to. Jdu, abych vám připravil místo. A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu
vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já (Jan 14, 1-3).
br. Bohdan
První strana obálky: Gotická Madona z Buxheimu, Německo (kolem r. 1340).
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VELIKONOCE
Jiří Vícha

Ano jsi to Ty
Plášť noci
třeskem světla roztrhaný
v tom hrobě dohořívá

Srdce zvonů
horečkou radosti tlukou
a mrtvé
ze spánku ruší
Ve svých hrobech
z boku na bok
se neklidně převalují
tušením jitřenky

Ano jsi to Ty
Rychleji než myšlenka
jdeš k nám po moři
ve vlnobití
ticha
s tělem lehčím
než jarní vánek
S tělem utkaným
ze Země
a ze Světla
S tělem
jež ruka Ducha uhnětla
za úsvitu
toho prvního dne
nového času stvoření
Ano jsi to Ty
Z bezčasí a beztíže
plný nesmrtelnosti
v bílých vločkách
podobných sněhu a maně
přicházíš k hostině
svatební
A večeříme spolu

Foto: Purmar | Dreamstime.com

Zem probuzená
prudce dýchá
radost
do ptačích hrdel
a pupenců stromů
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Hrdina Boží svatý Antonín z±Padovy

WILHELM HÜNERMANN

čtení na pokračování (8)
Zázraky v Rimini
Antonín putoval bez ustání nekonečnými stezkami, trýzněn slunečním žárem, zmáčen lijáky, cuchán bouřemi a rozmary počasí, v zimě promrzlý
chůzí ve sněhu, který pokryl horské stezky. Živil
se chlebem milosrdenství, pil ze studánek u cesty,
nocoval ve stájích a stodolách, v jeskyních skal,
v nuzných krčmách.
Byl jako jeden z velkého bratrstva vyobcovaných a vyděděných. Znal píseň žebráků proklínajících svou chudobu a v zuřivé nenávisti nadávajících na boháče, kteří před nimi uzamkli srdce
i dveře. Vypadal tak uboze - kráčel bosý, v rouše
chudoby, že děti se mu posmívaly a psi na něj poštěkávali, on však všude hlásal poselství velké radosti, jaké přinesla temnému světu Boží láska.
Otevřít srdce zahořklých a zatvrzelých světlu
pravdy a milosti bylo těžké. Příkrý nepoměr mezi
přepychem majetných a bídou potřebných rmoutil
duše chudých bratrů.
„Přestaň s tím svým žvaněním,“ reptal starý
tulák, s nímž strávil noc ve stohu slámy před městem Rimini, „vždyť všechno je dílo pekel, kam se
podíváš!“
„Svět je Boží dílo, můj bratře!“
„Že je Boží, říkáš?“ rozesmál se hořce stařec. „Bůh přišel na svět, není-liž pravda, to přece
víš!? Ale svět jej přibil na kříž. Jak může být tedy
Božím dílem? Všechno je dílo ďábla. Slunce, které
tě spálí; chlad, který tě roztřese a prostoupí ti
do morku kostí; déšť, bouře, oheň a moře, zvířata
i lidé. Vše je čertovská práce - to ti povídám a mně
můžeš věřit, protože jsem už mnohé zažil a viděl
hodný kus světa.“
„Jak můžeš takhle mluvit? Bůh všechno stvořil
a co nejlépe pro člověka báječně uspořádal. Co bychom byli bez světla a tepla slunce, bez požehnání
mračen, bez ohně, vody a větru, bez zvířat a spolubratrů? Všechno je Boží dar a za to všechno mu
patří dík a úcta.“
„Mluvíš jako preláti v kostele. Ó ano, oni mají
pádný důvod chválit stvoření. Nazývají se služeb-

níky Božími, ale jsou dětmi ďábla. Proto je rozmazluje svět, proto chodí v drahých kožešinách
a hedvábných purpurech s vlečkami a jezdí v nádherných kočárech jako hrabata nebo knížata. Bydlí
v mramorových palácích a jsou přesyceni bohatě prostřenou tabulí světa. A ubohý, pošlapaný,
o všechno obraný lid v nich má vidět Boží posly?
To si opravdu myslíš? Ježíš, jak stojí psáno v Bibli,
se narodil ve chlévě, neměl kam složit hlavu a zemřel zbědovaný a bez pomoci na kříži. Zatímco
jeho služebníci chodí v purpuru a hedvábí, zdobí
se stříbrem a zlatem a proměnili domy Pána v paláce, aby každý věděl, že Bůh už nebydlí v chudobě, nýbrž v bohatství. Když je tomu tak, co s ním
má ten ubohý muž společného? Já ti ale povídám,
je to všecko dílo satana a ze všeho nejvíce církev,
to pekelné mámení.“
„Opravdu chceš být tak pošetilý, že bys pokládal za šťastné ty, kteří se oblékají do nachu a jemného plátna? Skutečná radost chodí dnes v šatu
žebráka.“
„Jsi blázen!“ smál se tulák. „Kdybys byl řekl,
poslední dobrá duše na zemi, poslední malinký
kousíček milosrdenství nosí žebrácký hábit, tak
bych ti ještě uvěřil; neboť kde jsou chudí, tam je
dnes i slitování. Ale radost? Ne, bratře, radost nám
není souzena. Bída a bolest jsou naším denním
chlebem, až člověk sejde hroznou smrtí opuštěn
jako ubohý pes v nejposlednějším koutě.“
„Kdo našeho Pána bude v chudobě následovat, nemůže být bez radosti!“ odporoval Antonín.
„Znám člověka, který má na rukou i nohou rány
Ježíšovy. Je chudý jako ty, žije rovněž z almužen,
bydlí v prosté chatrči, ale jeho srdce přetéká radostí. Nikdy jsem neviděl člověka, který by Boha tak
chválil jako on a velebil vděčněji jeho dílo.“
„Kdo je ten, o němž mluvíš?“
„František, Prosebník z Assisi, zakladatel Řádu
menších bratří! Také já nosím jeho hábit - šat chudoby a radosti.“
„Ty jsi mnich?“
„Ano a hlásám evangelium o radosti chudoby.“
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Starý světoběžník se dlouze odmlčel, pak se jen
nevěřícně pousmál a řekl:
„Jsi tak jako tak blázen; protože jen blázen může
mluvit o radostné chudobě. O mniších a jeptiškách
mnoho nevím; je to už dlouho, co mé nohy naposled zabloudily do kostela. Odvykl jsem si v něm
hledat Boha. Ale znám taky takové, kteří přicházejí
bosí v žebráckých šatech a vykládají nám o Bohu.
V dřívějších letech jsem prochodil celou Francii.
Tam jsem je viděl - učitele očištěného křesťanství.
Museli to být praví Boží poslové, neboť byli pronásledováni ohněm a mečem. Jenže o radosti jsem
se od nich nic nedozvěděl. Od nich jsem slyšel, že
svět je dílem zla, že všechno, co kolem sebe vidíš,
je pekelné dílo. Nehlásají radost, nýbrž pokání; ne
poselství života, ale soudu a zatracení. Proklínají
ty, kteří se od světa nechtějí odvrátit a milují stvořené věci. Učí chudobě - to ano; ale o její radosti
nic nevědí.“
„Proto je jejich učení špatné, staví se proti Bohu
a pravdě. Z lidí nešťastných dělá ještě větší nešťastníky a těm, co stojí na pokraji zoufalství, bere poslední naději.“
„Je pozdě, chci spát,“ vrčel stařec. „Nejsem
vzdělaný, třebas jsem se taky dost nacestoval
po světě. Ale jdi do Rimini! Tam poznáš člověka,
který ti dokáže, jak velmi se mýlíš.“
„Jak se jmenuje?“
„Bonillo. Často jsem mu naslouchal a většina města mu věří. Ale ty mu asi raději půjdeš
z cesty?!“
„Ba ne, příteli, právě kvůli němu se do Rimini
vypravím. Chci mu ukázat, že jeho učení není
Boží.“
Zatímco stařec už dávno spal, Antonín byl ještě
vzhůru, ležel a přemýšlel o všem, co slyšel. Ano, to
bylo to trudné evangelium katarů, kteří sebe sami
zvali čistými a protiřečili skutečné víře v Krista.
Jak velmi chápal, že jejich nauka dojala chudé
a nešťastné! Copak ale mohli věřit církvi, jejíž zástupci už nechtěli nic vědět o chudobě apoštolů!
Jak mnoho pastýřů nehledalo Boha ani duše, ale
pozemskou moc a slávu! Jak veliká propast byla
mezi lidmi - velkými a malými! Jak ale měli chudí
najít své pastýře, když ti se nacházeli na druhé straně propasti uprostřed velkých a mocných a život
vedli v nádheře a hojnosti?
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Bylo velkým činem otce Františka, že se spolu se
svými syny rozhodně postavil na stranu maličkých,
řádu dal název Menší bratři a své bratry oděl do šatu
chudoby. Nikdo nevěděl víc než František o kráse
a dobrotě všeho kolem, co kacíři nazývali ďábelským dílem, ale byl si vědom také velkého hříchu
doby, která ztratila srdce v pozemských statcích.
Antonín byl na cestě do Rimini, města, které mu
bylo známé jako mohutná bašta kacířství. Ve tmě
noci sepnul ruce a modlil se:
„Pane, dej mým slovům sílu i žár a mé lásce
moc, abych ukázal světlo těm, kteří kráčejí ve stínu
smrti!“
Nazítří se vydal časně zrána do Rimini. Den co
den Antonín hlásal radostné poselství evangelia
ve městě kacířů. Jeho kázání doprovázely zvony
dómu, zůstával však osamělý, neboť pod kazatelnou bylo prázdno.
„Chci vyjít do ulic i na náměstí a mluvit ke spolubratrům,“ vysvětloval biskupovi, který – když
kněze viděl přicházet s velkou nadějí – si teď kvůli
malému úspěchu bezmála zoufal.
„Nedělej to!“ varoval představený pastýř. „Lid
je fanatický ve své pobloudilosti. Ukamenují tě!“
„Tak je naučí má krev, když utichnou ústa.“
Na trhu, na mostech města, u dřevníků v přístavu nebo u rybářských chatrčí bylo od nynějška
možné vídat muže v žebráckém šatu, který stojí
na balvanu nebo na prázdné bedně a vykládá evangelium.
Zahaleči a darmošlapové se kolem něj shromažďovali, naslouchali mu a s krčením ramen odcházeli dál. Stoupenci bludného učení na něj rozhněvaně
doráželi, poroučeli mu mlčet. Trhovkyně po něm
házely shnilým ovocem a uhlím, děti mu mazaly
oděv špínou z ulic.
Častokrát se večer vracel unaven do bídné
kůlny, kterou si vybral jako přístřešek a pln pochyb se vrhal na hromadu páchnoucích pytlů – své
lůžko. Nebyla všechna jeho námaha zbytečná?
Nezůstaly jeho připomínky, promluvy a snahy bez
sebemenšího úspěchu?
Tady už musel pomoci sám Pán. Co kdyby dal
slovům svého učedníka váhu zázraky, o něž by se
mohla opřít? Copak to nebyl Ježíš, jenž dal sílu
kázáním apoštolů? Nemohl by také v Rimini dát
znamení, aby uvěřit museli? Zatím se Antonín ne-
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odvažoval, tísněn pocitem že toho není hoden, poprosit o zázrak.
„Kdybych byl jako Otec,“ mumlal si i za setmění pro sebe, „kdybych podobně jako Ježíš
nesl na údech rány Ježíšovy, poslouchali by mě.
Nejsem toho ale hoden - nemám nic víc než své
chudé slovo.“
Příštího dne se po bezesné noci ještě celý rozlámaný ploužil opět do přístavu.
„Tak se na to podívejte, ten blázen je zase tady!“
zvolal starý námořník a odplivl si před ním.
„Nech nás poslechnout, jakou pohádku nám
poví dnes?“ posmíval se nosič.
„Copak víš zase dobrého o prokletém světě?“
bručel rybář a posadil se na svůj převrácený člun.
„Svět pochází od Boha!“ začal Antonín, když
se mnozí s pohrdavým výrazem shlukli kolem
něj. „Příroda je okraj jeho roucha. Pěkné a dobré
jsou hvězdy na nebi, hory a údolí, voda, oheň, vítr
a moře!“
„Vyjeď si se zpuchřelou loďkou přes oceán,
když se strhne bouřka, poznáš, jak pěkné je moře,
vichr, hromy a blesky!“ bavil se zpustlý námořník.
„Ďáblovy jsou, povídám!“
„Znám bouři i moře, můj příteli,“ odpověděl
kněz trpělivě. „V nich byla Boží ruka, která mě
zkoušela.“
„Přitom ti zřejmě uplaval rozum, že nám přednášíš takové nesmysly!“ odporně ječel jiný.
„Všechno kolem,“ pokračoval Antonín dál, „je
pro nás, bratři a sestry, znamením věčné dobroty
a hlubokou studnicí radosti. Ovšem chybuje, kdo
se spokojí s pozemskými radostmi, neboť stvořené
věci by nám měly být pouze žebříkem, po jehož
příčkách stoupáme výš k nestvořenému světlu; ale
mnohem víc se plete ten, který stvoření světa připisuje ďáblu. Hlasatelé takové nauky nejsou poslové Boha, nýbrž satana a přicházejí sem přestrojeni
za svaté.“
Dav, který kazatele s posměchem a z legrace obklopil, pořád rostl. Sedě na oslu k nim přijel jakýsi
muž, jehož obličej už tak vzbuzující hrůzu se ještě
víc zakabonil, když zaslechl hlas minority.
„Nedejte na jeho slova, bratři!“ zvolal pronikavým hlasem na okolostojící. „Jsou to lži, které vám
předkládá.“
„On vás urazil, mistře Bonillo!“ žalovali mu
s křikem. „Máme se do něj pustit?“
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„Nechte ho, je to blázen!“ zabručel kacíř. „Hej,
ty!“ obrátil se na kazatele. „Věříš skutečně tomu,
že hmotu stvořil Bůh: moře, které nás pohlcuje;
skály, které nás udolávají; divoká zvířata, která nás
rozsápávají?“
„A zajisté i blechy a štěnice, které nás koušou?“
nadávala jedna šeredná žebračka.
„Všechno je Boží!“ kývl řeholník. „Proto si zvolil stvořené věci za nástroj svého smilování: vodu,
kterou jsme křtěni; olej, který přináší umírajícímu
spásu; chléb, v němž je bytostně přítomen.“
„Tak ty skutečně věříš upečenému Bohu ve vašich kostelích?“ zeptal se heretik.
„Bůh přebývá v plátku hostie,“ odpověděl
Antonín. „A pokud před ní nepoklekneš, udělá to
tvůj osel; jelikož také on je Boží tvor.“
„Dobrá!“ poškleboval se Bonillo. Uvěřím tvému
Bohu v chlebu, pokud před ním můj osel klekne.“
„Jen osel ctí upečeného Boha!“ hlučel dav.
„Bůh sám rozhodne!“ opáčil Antonín s pevnou
důvěrou. „Pokud tvůj osel před Tělem Páně nepoklekne, tak to nepřičítej Nejsvětější Svátosti, ale
mým hříchům.“
„Jak jsi chytrý, necháváš si pootevřená zadní
vrátka, kterými můžeš uniknout!“ vedl jízlivé řeči
blouznivec. „Ale sázka platí a vy všichni jste ji
slyšeli!“
„Všechno stvořené pochází od Boha!“ pokračoval kněz ve své řeči nedávaje se mást. „Také zvířata
v lese, ptáci v povětří, ryby v moři!“
„Nechceme tě už dál poslouchat!“ volalo na něj
shromáždění. „Když chceš kázat, pak přednášej
třeba rybám! Ty to možná bude bavit!“
Řeholník na chvíli oněměl. Přemýšlel o smyslu
toho, že František zvěstoval ptákům a lesním zvířatům radostné poselství podle slova Pána: Hlásejte
evangelium všemu tvorstvu! Proč by jej nemohl
sdělit rybám?
„Slyšels, máš kázat rybám!“ neslo se k němu
nevraživě. „No tak, dej se do toho, jinak tě hodíme
do vody, abys jim byl blíž.“
„Nebudeš mít ale mnoho posluchačů!“ šklebil se
rybář stále ještě sedící na převrácené loďce. „Dnes
v noci jsem nedostal do sítě jedinou makrelu.“
„K rybám!“ řval smíchy dav.
Na bledé tváři menšího bratra se objevila ojedinělá záře, pak se rozhodně obrátil, natáhl ruku
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nad tiše slunečním jasem se lesknoucí mořské vlny
a začal zvučným hlasem:
„Chvalte, ryby, Pána a velebte svého
Stvořitele!“
„On to opravdu dělá!“ vřeštěli tlačící se lidi. „Ať
vidíme, jestli jej ryby chtějí slyšet!“
„Poděkujte mu, milé ryby, že vám umožnil žít
v tak neohraničeném živlu, že vodu učinil průzračnou a čistou, abyste své cesty našly ve všech hlubinách oceánu.“
„Podívejte se přece, dívejte!“ zakřičel někdo
a ukázal na vodu, z níž jedna dvě ryby zvedly své
hlavičky.
„Lapají mouchy!“ volal heretik.
Čím déle Antonín mluvil, tím víc ryb se stále
vynořovalo. Shromažďovaly se u mořského břehu,
jako by mu naslouchaly.
„Mezi všemi tvory dal Pán největší svobodu
vám!“ rozváděl kazatel svou řeč. „Když v čase
potopy zahynula všechna ostatní zvířata, vás jediné zachoval beze škody. Jednou z vás zachránil svého proroka, skrze vás daroval slepému
Tobiášovi znovu světlo jeho očí. Vy jste podaly
svému Vykupiteli stříbrný peníz, kterým mohl zaplatit daň za sebe a své apoštoly. Tím, že Pán pojedl právě z vašeho masa, dokázal svým apoštolům
skutečnost svého zmrtvýchvstání.“
Obyvatelé moře vytvářeli kolem kazatele stále
se zvětšující kruh.
„Zázrak, zázrak!“ vzkřikli přihlížející nadšeně
a padli na kolena.
Moře začalo pěnit. Každá vlna přinášela nové
ryby, velké i malé a jejich hlavy, které se z vody
nořily, se stříbřitě třpytily ve slunečním svitu.
„Sám Pán se nad vámi procházel, neboť kráčel
po Genazaretském jezeře,“ mluvil dál Antonín,
„a zvláštním způsobem vám žehnal. Rybářem lidí
učinil svého prvního učedníka a váš obraz se stal
symbolem všech, kteří se k němu hlásí.“
„Zázrak, zázrak!“ zahučelo a přerušilo dmutí
vln. Antonín zvedl svou paži a učinil nad rybami
znamení kříže. Ty, jako by na to čekaly, se rázem
všechny ponořily do hloubky a odplavaly. Voda došuměla, vlny se rozplynuly a klidné, modré moře
se tiše položilo k nohám kazatele.
„Zázrak, zázrak!“ stále znělo. Ti, kteří se mu
dosud posmívali, se teď nejvíc tlačili k muži v žebrácké kutně, objímali jeho nohy a volali:
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„Mluv k nám, zázračný muži! Řekni, co máme
učinit, svatý posle!“
„Ďábelské kumšty, čáry pekel!“ křičel do toho
bludař, ale nikdo na něj nedal. „Budeme vidět, kdo
vyhraje sázku!“ ječel s klením Bonillo, pobídl své
zvíře kopnutím do slabin a ujel pryč.
Zpráva o neslýchaném zázraku se rychle rozšířila po celém městě. V chrámu, kde nyní Antonín
opět kázal, se nashromáždil lid a zaplnil jej až
do posledního místa. Stovky lidí se tlačily kolem
bran, do nichž však už nebylo možné vstoupit.
Katedrála byla příliš těsná. Proto musel Antonín
opět kázat na náměstích nebo podél mořského
břehu; dokonce vstoupil do člunu a poučoval lid
podobně jako kdysi Mistr.
Občas projížděl kolem také Bonillo na svém
oslu, snažil se zachránit, co se dalo, našel ale málo
pochopení. Jednoho dne na kazatele zavolal:
„A co bude s naší sázkou, mnichu?“
„Buďte zticha! Neslyšíte nic?“ přerušil své kázání Antonín, který tentokrát mluvil před schody
dómu. Tichý zvoneček vyzváněl z vnitřku katedrály. Kněz, který byl na cestě k nějakému nemocnému, vyšel s ministrantem z kostela a kráčel
s Nejsvětější Svátostí v rukou davem, který mu pln
hluboké úcty ustupoval.
„Poklekněte!“ přikázal Antonín nahlas. „Prochází
kolem vás Pán!“
„Teď uvidíme!“ těšil se na vítězství bludař. Ale
sotva dořekl slovo, osedlané zvíře se náhle zachvělo a i přes to, že jeho pán trhal opratí, padlo
na kolena. V kleku vytrvalo tak dlouho, dokud bylo
kněze vidět.
„Zázrak! Zázrak!“ šumělo náměstím. „Osel uctil
Nejsvětější Svátost.“
Bonillo, v němž by se krve nedořezal, zbledl
a odcválal.
Bitva mezi Božím poslem a vůdcem bludařů
byla rozhodnuta. V Rimini už kacíři neměli co
dělat. Město se opět přihlásilo k pravdě. Bůh sám
dosvědčil nevídaným divem učení svého kněze.
Ve tmě noci spřádal Bonillo nový, ošklivý plán.
Věděl, že dokud Antonín žije, bude vítězit.
Rozhodl se tedy odklidit jej z cesty.
S pravou maskou farizeje se k němu druhý den
přitočil a pravil:
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„Jsi-li skutečným učedníkem Ježíše, jistě nepohrdneš tím, když tě pozvu ke svému stolu jako
hosta. Pán také jedl s celníky a hříšníky.“
„Přijdu!“ odvětil Antonín klidně.
„Nevěř mu, zamýšlí něco nekalého!“ radili
knězi. Ten ale s laskavým úsměvem každé varování odmítal.
„Můj život je v rukou Božích.“
Večer Bonillo přijal menšího bratra ve svém
domě a zavedl jej do pokoje, kde se sešlo už několik jeho přátel.
„Napij se na přivítanou!“ řekl a podal hostu
pohár vína.
Antonín Božím duchem poznal, že nápoj je otrávený; se vším klidem to hostiteli Bonillovi pověděl, přičemž mu vytkl bohaprázdnost jeho ničemného plánu.
„A kdyby tomu bylo opravdu tak?“ usmíval se
zbloudilec. „Co by se ti mohlo stát zlého? Neřekl
snad Pán svým služebníkům: Vypijete-li něco smrtelně jedovatého, neuškodí vám to! Ano, máš pravdu. V poháru je jed. Ale napij se přesto, pij, ty
pravý posle Ježíše Krista!“
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Nato Antonín učinil s důvěrou v Boží pomoc
nad pohárem slavnostní znamení kříže, zvedl oči
k nebi a zašeptal krátkou modlitbu. Pak číší svlažil
rty a vyprázdnil ji až do dna.
Heretik tomu přihlížel bez dechu. Potil se, jelikož si myslel, že mnich určitě každou chvíli klesne
bezvládně na podlahu. Antonín zatím odložil pohár
a řekl zvesela:
„Děkuji za přípitek, kterýms mě uvítal, milý
bratře!“ Vtom padl bludař před minoritou na kolena a prosil za prominutí.
„Odpouštím ti, jak odpouští Bůh, pokud jej
upřímným srdcem hledáš!“ odpověděl Antonín
a tiše odešel.
Podivná událost nemohla zůstat utajena. Mnozí
kajícníci, kteří se přicházeli k menšímu bratru zpovídat, mezi sebou s údivem nalezli bývalého velkého zbloudilce Bonilla.
Rimini coby tvrz kacířů bylo znovuzískáno pro
Boha.
z německého originálu Der Gottesrufer von Padua
přeložila Milada Prchalová

Sv. Antonín znamením kříže zneškodňuje jed, který mu byl podán v jídle. Mal. G. Trevisan.
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Homilie Benedikta XVI. na Květnou neděli, nám. sv.Petra v Římě

Drazí bratři a sestry, rok co rok nám evangelium Květné neděle vypráví o Ježíšově vjezdu
do Jeruzaléma. Spolu se svými učedníky a s rostoucím zástupem poutníků vystoupil z Galilejské
nížiny do Svatého města. Evangelisté nám jako
tři stupně tohoto výstupu podali tři Ježíšovy předpovědi jeho utrpení, což zároveň naznačuje onen
vnitřní výstup, ke kterému dochází při tomto putování. Ježíš je na cestě ke chrámu, k místu, na kterém - jak praví Deuteronomium - Bůh chtěl, „aby
přebývalo jeho jméno“ (srov. 12,11; 14,23). Bůh,
který stvořil nebe a zemi, si dal jméno a učinil, aby
jej lidé mohli oslovovat, ba dokonce se jej takřka
dotýkat. Žádné místo Jej nemůže pojmout, a přesto, nebo právě proto si on sám dává místo a jméno,
aby on osobně, pravý Bůh, mohl být uctíván
jako Bůh mezi námi. Z vyprávění o dvanáctiletém
Ježíšovi víme, že nazýval chrám domem svého
Otce, svým domovem. Nyní do tohoto chrámu
opět přichází, ale jeho cesta vede dále: posledním
cílem jeho výstupu je kříž. Je to výstup, jenž je
v Listě Židům popisován jako výstup do svatyně,
kterou nepostavil člověk, před tvář Boha. Výstup
až k Bohu vede skrze kříž. Je to výstup „lásky až
do krajnosti“ (srov. Jan 13,1), kde je pravá hora
Boží, definitivní místo setkání Boha a člověka.
Při vjezdu do Jeruzaléma vzdává lid Ježíšovi
poctu jakožto Davidovu synu slovy poutnického
Žalmu 118: „Hosana synu Davidovu! Požehnaný,
který přichází ve jménu Páně! Hosana na výsostech!“ (Mt 21,9). Potom vchází do chrámu. Ale tam,
kde by měl být prostor pro setkání Boha a člověka,
nachází prodavače zvířat a směnárníky, kteří obsadili místo určené pro modlitbu svými obchodními
záležitostmi. Zvířata byla pochopitelně prodávána
proto, aby byla v chrámě obětována. A poněvadž
se v chrámu nemohlo používat mincí, na kterých
byl obraz římského císaře, který protiřečil pravému
Bohu, bylo zapotřebí směnit je za mince, na kterých
tyto modlářské obrazy nebyly. To všechno se ale

Foto: A. Mari

Bůh Izraele je
jediným Bohem všech národů

mohlo konat jinde. Prostor, ve kterém k tomu docházelo, měl totiž podle svého určení být nádvořím
pohanů. Bůh Izraele je totiž jediným Bohem všech
národů. A třebaže pohané nevstupovali až do vnitřku chrámu, mohli se alespoň na nádvoří víry účastnit modlitby k jedinému Bohu. Bůh Izraele, Bůh
všech lidí vždycky očekával i jejich modlitbu, jejich
hledání, až jej budou vzývat. Nyní tam však dominovaly obchody – záležitosti legalizované kompetentními autoritami, které měly z výtěžku prodavačů
svůj prospěch. Prodavači jednali správně podle platného ustanovení, ale ustanovení samo bylo zkažené. „Chamtivost, která je modloslužbou“, říká List
Kolosanům (srov. 3,5). Toto je modloslužba, kterou
Ježíš potkává a v souvislosti s níž cituje Izaiáše:
„Můj dům ať je domem modlitby“ (Mt 21,13; srov.
Iz 56,7) a Jeremiáše: „ale vy z něho děláte lupičské
doupě“ (Mt 21,13; srov. Jer 7,11). Proti špatně interpretovanému ustanovení klade Ježíš své prorocké
gesto a brání tak opravdové ustanovení, které se nachází v Zákoně a Prorocích.
To všechno má dnes sloužit k zamyšlení také
nám křesťanům: je naše víra dostatečně čistá a ote-
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vřená, takže z ní také „pohané“, lidé, kteří dnes hledají a tážou se, mohou vytušit světlo jediného Boha,
účastnit se na nádvoří víry naší modlitby a stát se
snad svým tázáním také jeho ctiteli? Proniká také
naším srdcem a naší životní praxí ono vědomí, že
chamtivost je modloslužbou? Nenecháváme snad
různými způsoby vstupovat modly také do světa
naší víry? Jsme připraveni nechat se vždycky znovu
očistit Pánem, dovolíme mu vyhnat z nás a z církve
všechno to, co mu protiřečí?
Při vyčištění chrámu jde však o víc než o boj
proti přestupkům. Veřejně je vyhlášena nová
éra dějin. Nyní začíná to, co Ježíš odpověděl
Samaritánce na její otázku ohledně pravého uctívání: „Nastává hodina – ano, už je tady – kdy opravdoví ctitelé budou Otce uctívat v duchu a v pravdě.
Vždyť Otec si vyžaduje takové ctitele“ (Jan 4,23).
Skončila doba, kdy byla Bohu obětována zvířata.
Odjakživa byly zvířecí oběti jen ubohou náhražkou, gestem nostalgie po pravém způsobu, jak
uctívat Boha. List Židům o Ježíšově životě a díle
klade jako motto jeden verš Žalmu 40: „Dary ani
oběti jsi nechtěl, ale připravils mi tělo“ (Žid 10,5).
Namísto krvavých obětí a daru pokrmů přichází
Kristovo Tělo, on sám. Pouze „láska až do krajnosti“, pouze láska, která se skrze lidi naprosto dává
Bohu, je pravým kultem, pravou obětí. Uctívat
v duchu a v pravdě, znamená uctívat spolu s tím,
který je pravda; uctívat ve společenství jeho Těla,
ve kterém nás Duch Svatý spojuje.
Svatý Matouš, jehož evangeliu letos nasloucháme, poukazuje v závěru svého vyprávění o Květné
neděli, po vyčištění chrámu, ještě na dvě nepatrné události, jež mají opět prorocký charakter a znovu nám jasně ukazují pravou Ježíšovu
vůli. Bezprostředně po Ježíšových slovech o domě
modlitby pro všechny národy, evangelista pokračuje slovy: „v chrámu k němu přistoupili chromí
a slepí a on je uzdravil“. Kromě toho nám Matouš
říká, že děti v chrámu provolávaly: „Hosana synu
Davidovu“ (Mt 21,14). Proti obchodu se zvířaty
a finančním záležitostem Ježíš klade svou uzdravující dobrotu. Ona je pravým očištěním chrámu.
On nepřichází jako bořitel; nepřichází s mečem revolucionáře. Přichází s darem uzdravování. Věnuje
se těm, kteří se kvůli své nemoci ocitli v krajní
situaci svého života a na okraji společnosti. Ježíš
ukazuje Boha jako toho, který miluje, a jeho moc
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jako moc lásky. Říká nám tak, co bude navždy
součástí pravého kultu Boha: uzdravování, služba,
dobrota, která uzdravuje.
A potom jsou zde děti, které vzdávají Ježíšovi
poctu jakožto Davidovu synu a provolávají
Hosana. Ježíš řekl svým učedníkům, že ke vstupu
do Božího království je třeba se znovu stát dětmi.
On sám, který objímá celý svět, se stal maličkým,
aby nám vyšel vstříc, aby nás nasměroval k Bohu.
Abychom uznali Boha, musíme se vzdát pýchy,
která nás oslepuje a která nás vzdaluje od Boha,
jako by on byl naším konkurentem. Abychom se
setkali s Bohem, je třeba abychom se stali schopnými dívat se srdcem. Musíme se naučit vidět srdcem mladým, které není zatíženo předsudky ani
vlastními zájmy. V maličkých, kteří s takovýmto
svobodným a otevřeným srdcem uznávají Boha,
tak církev spatřuje obraz věřících všech dob, svůj
vlastní obraz.
Drazí přátelé, připojme se k tehdejšímu procesí
mladých, procesí, které prochází celými dějinami.
Spolu s mládeží celého světa jděme vstříc Ježíši.
Nechme se od něho vést k Bohu, abychom se
od Boha samotného naučili, jak být opravdovými
lidmi. Děkujme spolu s ním Bohu, protože nám
s Ježíšem, Synem Davidovým, daroval prostor pokoje a smíření, který objímá celý svět. Prosme jej,
abychom se stali i my spolu s ním a počínaje jím
posly jeho pokoje, aby v nás a kolem nás rostlo
jeho Království. Amen.
Přeložil Milan Glaser
česká sekce Vatikánského rozhlasu

Děkujeme Ti, Otče svatý,
za Tvé svaté Jméno,
kterému jsi dal přebývat
v našich srdcích,
a za poznání,
za víru a nesmrtelnost,
s kterou jsi nás seznámil
skrze svého služebníka Ježíše.
Didaché,
(prvokřesťanská kniha o víře z 1.-2. stol.)
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VÍTĚZSTVÍ LÁSKY
V časných ranních hodinách čtrnáctého dne měsíce Nisanu zmizel z hrobu ležícího poblíž Golgoty
Ješua, syn Josefa a Marie z Nazaretu. Stráž setrvávající u hrobu není s to celou událost vysvětlit.
Charakteristické rysy hledaného: nekonečná
láska k lidem – v ní jsou spatřovány motivy
jeho jednání. Celý svůj třiatřicetiletý život vyzýval k lásce, nekompromisně se stavěl proti jakékoli
formě nenávisti a pohrdání člověkem. Za tento nelítostný boj se zlem byl odsouzen k smrti na kříži.
Rozsudek byl vykonán!
Velké napětí však vyvolávají informace o nezvratných důkazech o životě hledaného. Tato svědectví nepocházejí pouze z prostředí učedníků hledaného, ale rovněž i od lidí, kteří jej dříve neznali.
Není vyloučeno, že hledaný bude vyhledávat útočiště v lidských srdcích. Upozorňujeme, že za poskytnutí pomoci skrývajícímu se hrozí věčný život
v nebi. Při jakémkoli kontaktu s odsouzencem je
dotyčný v ohrožení nákazy láskou!
Drazí bratři a sestry! Je jednoduché dojímat se
osudy uprchlíka z pohledu svobodného člověka, jak
tomu je např. ve filmu Uprchlík s Harrisonem Fordem
v hlavní roli, avšak zdi vězení a smrti obklopovaly
každého z nás. Cesta na svobodu byla vytyčena nevinnou krví Ježíšovou. S radostí nasloucháme prorockým slovům Zjevení sv. Jana hovořících o tom,
že smrti už nebude, ačkoliv si málokdo dá tu námahu
prošetřit fakta, z nichž vzešla naděje na život věčný.
Důsledkem hříchu našich prarodičů byla smrt, poněvadž člověk se dobrovolně vzdálil od Pramene života. Po tisíciletí předávaná štafeta smrti tento výrok
vepsala do života každého jedince. Všichni se dostali
do obklíčení zdiva smrti a nikdo, naprosto nikdo se
sám nemohl z tohoto začarovaného kruhu dostat!
Naděje se objevila v momentě, kdy Někdo s neposkvrněným štítem dobrovolně nasedl na tento
kolotoč smrti. Všimněme si, že Jeho přítomnost se
zde neomezila pouze na prohlášení: „Jste volní,
výrok byl zrušen!“ Rozsudek zůstal rozsudkem,
tady nešlo o uplácení, tady šlo o věrnost slovu
daného Bohem! Kristus přijal tento ortel na sebe.
Exekuce byla provedena!

Od onoho okamžiku se může této exekuci každý
člověk uchránit, tzn. že může svým životem naplnit
slova Apokalypsy a uniknout druhé smrti, uniknout
věčnosti bez Boha, čili peklu. Může, pokud ovšem
chce! Podívejme se na to, jak moc záleží na nás
samotných.
Ať chceš, nebo ne, Bůh tě miluje! Bůh tě miluje stejně, když Mu na Jeho lásku odpovídáš, ale
i tehdy, kdy se k Němu obracíš zády. Bůh tě miluje! Dokladem toho je kaluž krve, kterou zanechal
v místě, kde se utkal se smrtí. Rudá barva evokuje slovo „láska“, jež je jediným smysluplným
vysvětlením všeho toho, co pro tebe Bůh vykonal. Dnes se v tomto místě nacházejí dveře, jimiž
můžeš vyjít z vězení smrti. Bůh dveře zhotovil, ale
nenutí tě, abys jimi prošel. Jeho tajemstvím je leda
to, jak nesmírně moc trpí, když se této šance vzdáváš, když z možností, jež se ti nabízejí, dennodenně vybíráš zlo.
V hradbách smrti byla učiněna průrva. Byla tak
již vytvořena šance. Celý problém vězí v onom lidském „chci“. Slovní ujištění – to je strašně málo.
Na dveřích vedoucích do života visí jmenovka
„láska“. A nestačí o její existenci pouze vědět.
Ježíš nás nebude hodnotit na základě znalosti přikázání lásky, leč na základě jeho dodržování. Tuto
teorii činí věrohodnou až naše „chci“ uvedené
do praxe. Neobvyklost těchto dveří dosvědčuje
ještě jedna skutečnost – jsou totiž dvojité. Novum
v Kristově poslání spočívá na souvztažnosti lásky
k Bohu s láskou k bližnímu. Těmito svým způsobem dvojitými dveřmi lze projít teprve tehdy, když
se otevírají oboje najednou. Budu schopen takto
milovat? Dokážu to?
Hledaný, ze smrti vstalý hledá útočiště v lidských srdcích. Proč? Aby nás právě k takovéto
lásce uschopnil. Aby nás miloval a aby miloval
v nás! Nádherně pozlacený kalich, liturgické nádobí mimořádné umělecké hodnoty nenahradí naše
srdce. V tomto tabernáklu se On stává pro nastalý
čas vězněm.
Otevřeš mu své srdce?
Andrzej Papież, překlad Libor Rösner
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Osmé slovo:
Život

Od Boha lze čekat víc
To, co v Ježíšově životě budilo zdání definitivního konce, se stalo začátkem. Začátek odkazuje
na to, co má přijít. Spasitelovo velikonoční proměnění pochopíme až jednou. Budoucnost neznáme,
můžeme ji jen dychtivě očekávat, můžeme se na ni
těšit. Učedníci jdoucí do Emauz říkají: „A my jsme
doufali…“ (Lk 24,21). V jejich slovech můžeme
rozpoznat rozčarování, hořkou pachuť pociťované
porážky. Ježíš se k nim připojuje, nejprve jim trpělivě naslouchá, dává jim možnost, aby se ze svého
smutku vypovídali. A pak jim postupně dokazuje,
že od Boha lze očekávat mnohem víc, než oni sami
až dosud tušili. Mnohem víc!
Jak jsme jim podobni! Těžko, přetěžko dokážeme ono „víc“ svým srdcem, rozumem či svou
představivostí uchopit. Žijeme v našem ohraničeném světě a jsme v něm tísněni rozličnými termíny, jsme determinováni zúženým obzorem našich
soukromých ambicí, omezeností vědění, malodušností vlastního srdce. Pronásledují nás deziluze,

Foto: Lawrence OP

Střídmost evangelních svědectví o Kristově Zmrtvýchvstání je zarážející. V porovnání se zevrubným,
působivým a realistickým popisem Ježíšova utrpení
a skonu je v případě jeho Zmrtvýchvstání použit
zcela jiný sloh. Evangelisté vypravují o této události stroze, bez sebemenších známek triumfalismu či
projevů vítězů, jimž se dostalo satisfakce. Dominují
zde úžas a radost. Stalo se cosi, co nespadá do kategorie čistě jen historických událostí, cosi, s čím
se nedá vyrovnat tuctovým reportérským stylem či
studenou vědeckou analýzou. Máme co do činění
s tajemstvím, kterému je nutné věřit. Popis Zmrtvýchvstání v evangeliích nenajdeme! Samotnou
událost zahaluje temnota Veliké noci. Existují pouze
dvě skutečnosti dokazující, že Kristus žije: prázdný
hrob a svědectví žen a mužů, jež Zmrtvýchvstalého
Pána spatřili. To nám musí stačit. Nedávno jsem
uviděl dva malé kvítky šafránu nesměle se prodírající zbytky špinavého sněhu. Je to dost na to, aby
člověk uvěřil, že jaro je za dveřmi.

jež z nás systematicky vymítají životodárnou energii a nejednou nás srazí na kolena. Jedině naděje je
s to uchopit ono „víc“, které skýtá Zmrtvýchvstalý.
Velikonoční naděje praví, že zlo, hřích ba ani smrt
nemají budoucnost. Budoucností světa, budoucností církve, budoucností mou je Bůh.

Zdánlivě se nic nezměnilo
Lidský život jde se všemi svými trampotami,
radostmi, smutky, se svým utrpením, stárnutím či
umíráním dál. Zdánlivě beze změn. Avšak stalo
se něco rozhodujícího – a sice v rovině zcela
a naprosto nejzásadnější. Člověk byl osvobozen
od hříchu, zla, lži, nenávisti, zoufalství a smrti.
Ježíšovo utrpení opět učinilo lidskou tvář jasně
zářivou. Člověku byla dána schopnost stávat se
člověkem stále pravdivějším, a to jak lidským, tak
i Božím. V jedné staré liturgické modlitbě se říká,
že Kristova tvář se odráží v tvářích jeho přátel.
V poslední novozákonní knize – ve Zjevení sv.
Jana čteme: „Hle, otevřel jsem před tebou dveře,
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a nikdo je nemůže zavřít“ (Zj 3,8). Biblický symbol „otevřených dveří“ je neobyčejně sugestivní.
Dveře, to je pozvánka k vejití, to je výzva ke svobodě člověka. Jsou otevřené pro každého. Kříž
a Zmrtvýchvstání jsou dvě skutečnosti jedné a té
samé události, kterou nazýváme Pascha Krista
Ježíše. Kříž a Zmrtvýchvstání jsou dvě křídla jedněch a týchž velikonočních dveří, dvě části jednoho
a téhož oltáře. O Velikonocích nesmíme zapomínat
na Kříž. Naopak, teprve až když na něj hledíme
ve světle Zmrtvýchvstání, tak se nám otevírají oči
a dochází nám jeho nejhlubší smysl. Ježíšova smrt
byla absolutním odevzdáním Otci Jeho daru – lidství. Tento dar Otec přijímá a vzápětí jej Kristu
i nám všem vrací – jako nový a proměněný život,
osvobozený od hříchu a smrti.

Osmý den v týdnu
Ježíš na kříži pronesl sedm slov, resp. vět. Neřekl
však tehdy slovo poslední. To osmé slovo přináleží
Zmrtvýchvstalému. V evangeliích je rozeseto v několika výpovědích, jež se dají shrnout asi takto: žiji,
jsem s vámi na věky. Ve skutečnosti mluví Bůh neustále. Žádné jeho slovo není slovem posledním.
Zmrtvýchvstání znamená, že historie Ježíše Krista
trvá napořád. Jeho osmé slovo můžeme slyšet stále.
Dosud volá jménem Marii z Magdaly, svoluje, aby se
pochybující Tomáš dotkl jeho ran, ptá se Petra, jenž
ho zapřel, zda jej miluje, dosud vysvětluje emauzským učedníkům Písmo a láme před nimi chléb...
Pro Židy znamenalo číslo sedm plnost, uzavřený celek. Je sedm dní v týdnu a sabat (sobota) jako
sedmý den v týdnu byl pro ně posvátný. Ježíš vstal
z mrtvých v neděli, tedy prvního dne nového týdne.
Křesťané odvolávající se na tento symbolický fakt
nazvali neděli „osmým dnem“. „Sv. Basil tvrdí,

že neděle je vskutku symbolem toho jediného dne,
který nastane po skončení nynějšího času, dne trvajícího už napořád, dne, v němž nebude ani svítání,
ani stmívání, symbolem nikdy nekončícího času,
který nikdy nebude postižen stárnutím. Neděle je
ustavičným zvěstováním věčného života, jenž křesťanům uchovává naději a dodává jim sil na cestu.
(…) Slavení neděle – prvního, ale zároveň i osmého
dne – přivádí křesťana na cestu k životu věčnému,“
připomínal Jan Pavel II. A jeho nástupce dodává:
„Církev nás učí, že Eucharistie je součástí neděle. Náš volný čas se stává prázdným, není-li v něm
místo pro Boha.“
Křesťanství je mohutnou vlnou, dávající život,
valící se na hřbitov světa. Osmé slovo se každého
osmého dne v týdnu rozléhá v chrámových lodích
kostelů na celé zeměkouli. Ježíš pro nás neustále
láme chléb a vysvětluje Písmo. V Kolíně přirovnal
Benedikt XVI. Eucharistii k jadernému reaktoru.
Ježíšovo umučení bylo prvním výbuchem dobra
vítězícího nad zlem. Tento první případ proměnění nelásky v lásku či smrti v život je počátkem
dalších a dalších změn. Chléb s vínem se na oltáři
stávají Jeho Tělem a Krví. Tělo a Krev jsou nám
dány, abychom se i my proměnili – abychom se
stali Kristovým Tělem, Jeho příbuznými. Postupně
tento řetězec změn promění celý svět.
Když zbožné ženy spěchaly k mužům, aby jim
oznámily, že hrob je prázdný, sám Ježíš je zastavil
(Mt 28, 8-9). Evangelista uvádí, že „ženy přistoupily, objímaly jeho nohy a klaněly se mu.“ Tyto
dobré duše si přály tímto způsobem vyjádřit to, co
žádnými slovy člověk vyjádřit prostě nedokáže:
nezměrnou lásku. Připojme se k nim!
GN 16/2006
přeložil Libor Rösner

❈ Rozdmýchej oheň své víry. Kristus není postava minulosti. Není vzpomínka ztracená v dějinách. On
žije! Svatý Pavel říká: „Iesus Christus heri et hodie, ipse et in saecula.“ Ježíš Kristus jest tentýž včera i dnes,
i navěky!
❈ Procházíš kritickou etapou: neurčitý strach, nesnáze v přijetí tvého životního plánu, ubíjející práce,
protože ti nestačí 24 hodin denně, abys splnil všechny své povinnosti...
– Zkusil ses řídit radou apoštola Pavla: „Ať se vše dělá důstojně a v pořádku“; to jest, v přítomnosti Boží,
s Ním, skrze Něho a pouze pro Něho?
Josemaría Escrivá de Balaguer
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Neposkvrněná,

aneb vykoupená vznešenějším způsobem

Maria se v Lurdech nazvala Neposkvrněným
Početím. Takto potvrdila o čtyři roky dříve vyhlášené dogma o Neposkvrněném Početí. Jaký
význam má tato pravda pro nás, lidi věřící? Jak
dozrávala v církvi? Jaké těžkosti překonávali ti,
kteří ji hájili?

Biblický základ
V Bibli neexistuje text, který by doslova tvrdil,
že Matka Boží byla počatá bez prvotního hříchu.
Avšak existuje text, který říká, že Maria byla zcela
naplněná milostí. Jsou to slova anděla Gabriela,
vyřčena při zvěstování: „Buď zdráva, milostiplná!“
Učitelský úřad církve je mnohokráte interpretoval
jako potvrzení faktu, že Maria nikdy nepodléhala
hříchu (osobnímu ani dědičnému) a byla zcela naplněná Boží milostí.

Zrání doktríny
V církvi se velmi brzo objevilo přesvědčení,
že Nejsvětější Maria Panna, která byla vyvolená stát se matkou samého Boha, svatyní, v níž se
měl počít a přebývat Boží Syn, nemohla nikdy být
podřízena Satanovi ani hříchu. Poprvé se taková
intuice objevila již v jednom z nejstarších apokryfů v tzv. „Protoevangeliu sv. Jakuba“ (2. stol.). Její
autor schválně mylně učil o Mariině neposkvrněném početí (bez účasti otce), protože nechtěl připustit myšlenku, že by Maria mohla být počatá
ve stavu dědičného hříchu.
O bezhříšném začátku Mariina života hovořil ve svém kázání jako první biskup Theóteknos
z Livias v Palestině (6. – 7. stol.). Na Východě,
v Byzanci byl v 7. stol. zaveden svátek Nejsvětější
Panny Marie. Kazatelé ve svých promluvách
na tento den nazývali početí Panny z Nazareta
svatým a neposkvrněným. Tato myšlenka se mezi
jinými objevila v kázáních tak významných církevních Otců jako sv. Ondřej z Kréty, sv. German
z Konstantinopole nebo sv. Jan z Damašku (8.
stol.).
Z Východu se svátek početí Boží Matky dostalo na Západ, kde od 9. stol. bylo již známé.

V onom svátečním dni prostý lid stále častěji
ctil Mariino početí jako neposkvrněné. Existenci
tohoto svátku ve Francii potvrzuje ve 12. stol.
sv. Bernard z Clairvaux ve svém „Listu kanovníkům z Lyonu“. Pravda o Neposkvrněném Početí
uzrávala tedy mezi prostým lidem, který veden
Duchem Svatým byl vnitřně přesvědčen, že Maria
nebyla hříchu nikdy podřízena. Je ji tedy třeba ctít
jako Neposkvrněnou. Avšak uprostřed teologů tato
pravda narážela na značné potíže.
Hlavní těžkosti lze zahrnout do tří bodů. Za prvé
panovalo přesvědčení, že dědičný hřích se předává prostřednictvím žádostivosti, která provází
manželské soužití rodičů. A tudíž každý, kdo má
otce i matku, musí být počat v prvotním hříchu. Za druhé, teologové poukazovali na dogma
o všeobecnosti prvotního hříchu, o čemž píše
sv. Pavel (v Adamovi všichni zhřešili, srov. Řím
5,12). A za třetí, argumentovalo se, že Kristus je
Vykupitelem všech lidí (to je dogma katolické
víry). Kdyby tedy Maria byla počatá bez hříchu,
nepotřebovala by být vykupována a Kristus by
nebyl jejím Vykupitelem.
Prvním teologem, který se snažil vyřešit ony nesrovnalosti, byl sekretář sv. Anselma z Canterbury,
mnich Eadmer (11.-12. stol.). Ve svém traktátu
„O početí svaté Panny“ přijal princip víry prostého
lidu: jestliže Bůh mohl uchránit Matku svého Syna
od dědičného hříchu, pak to také učinil.

Přispění bl. Jana Dunse Skota
Teologem, který k objasnění otázky Neposkvrněného Početí přispěl nejvíce, byl bl. Jan Duns
Skot (1265-1308).
Hlavním argumentem proti přijetí pravdy
o Neposkvrněném Početí Panny Marie byla již
předložená neschopnost uvést do souladu skutečnosti, že všichni lidé potřebují Kristovu spásu
a lidem vyznávanou víru v bezhříšnost Marie, počaté bez dědičného hříchu. Tento názorový postoj
zastávali všichni významní středověcí teologové
v čele se sv. Bernardem z Clairvaux a sv. Tomášem
Akvinským. Domnívali se, že Maria byla počatá

č. 96 (2/2008)

13

NEPOSKVRNĚNÁ

v prvotním hříchu, ale byla z něho očištěna a následně posvěcena již v mateřském lůně.
Obtíže vyřešil teprve minoritský teolog bl. Jan
Duns Skot. Především odstranil námitku vyplývající z teorie o fyzickém předávání dědičného hříchu.
Konstatoval, že hřích leží v rovině mravní, nikoli
fyzické; vězí v duši, ne v těle. Odtud plyne závěr,
že postačí, aby duše byla očištěna nebo uchráněna
od hříchu, a tak se celá osoba stane čistá. Jestliže
tedy Bůh uchránil Mariinu duši od nákazy hříchu,
pak celá její osoba byla hříchu prostá.
Avšak největší zásluhy Dunse Skota se týkaly
výkladu nauky o vykoupení Panny Marie. Totiž
rozšířil chápání pojmu vykoupení. Vysvětloval,
že vykoupení není jen osvobozením od hříchu, ale
také uchráněním před ním. A právě tímto způsobem byla vykoupena Maria. Ona jako každý jiný
člověk taktéž potřebovala spásu, ale byla vykoupena vznešenějším způsobem než ostatní lidé.
Všichni jsme osvobozováni z hříchu. Maria díky
privilegiu Neposkvrněného Početí, byla před hříchem uchráněna. Vzhledem k Marii se Kristus
stal dokonalým prostředníkem, protože nedopustil, aby byla hříchem jakkoli dotčena. A tudíž
Neposkvrněné Početí Nejsvětější Panny Marie nezmenšuje dokonalost Spasitele a jeho spasitelského díla, ale oslavuje mimořádnost jejího vykoupení Kristem. Výsledkem Dunsova úsilí tedy byl
soulad dvou pravd – o všeobecné potřebě vykoupení, vyplývající z dědičného hříchu, a o Mariině
Neposkvrněném Početí.
Vyřešení teologického problému přineslo církvi rozmach zbožnosti spojené s Neposkvrněným
Početím, zvláště mezi prostým lidem. Byly zakládány četné kostely, oltáře a umělecká díla ke cti
Neposkvrněné; byla zakládána bratrstva a sdružení uctívající Marii v tajemství Neposkvrněného
Početí. V 17. stol. vznikala na mnoha univerzitách
hnutí hájící tuto pravdu před protestantskými námitkami. Zvlášť významný přínos v šíření mariánské doktríny a úcty měly františkánské řády.

Vyhlášení dogmatu
Pravda o Neposkvrněném Početí se postupně
začínala objevovat v dokumentech Učitelského
úřadu církve. Roku 1477 papež Sixtus IV. potvrdil, že víra v Neposkvrněné Početí Nejsvětější
Panny Marie je všeobecným přesvědčením věří-

cích a není možné ji napadat. Stejný papež také
odsouhlasil slavení svátku Neposkvrněného Početí
Matky Boží a také mešní formulář k této slavnosti.
Tridentský koncil (1546), když učil o všeobecnosti
prvotního hříchu, poznamenal, že tímto dekretem
nehodlá zahrnovat „Svatou a neposkvrněnou Boží
Rodičku Marii“ (BF 313). R. 1661 papež Alexandr
VII. konstatoval, že „duše svaté Panny Marie byla
již při spojení s tělem ve stvořitelském aktu obdarována milostí Ducha Svatého a uchráněna od prvotního hříchu“ (BF 472).
Konečně roku 1854 papež Pius IX. po zjištění
mínění biskupů celého světa vyhlásil slavnostním
způsobem jako dogma katolické víry, že „blahoslavená Panna Maria v prvním okamžiku svého početí
byla jedinečnou milostí a upřednostněním všemohoucího Boha vzhledem k zásluhám Krista Ježíše,
Vykupitele lidského pokolení, uchráněna od každé
poskvrny prvotního hříchu“ (BF 527).
Svatý otec v dogmatické formuli potvrdil
tedy to, co dříve objasnil bl. Jan Duns Skotus:
Neposkvrněné Početí je plodem a důsledkem vykupitelského díla Kristova.

Význam pravdy o Neposkvrněném Početí
Dogma o Mariině Neposkvrněném Početí má
především spasitelný význam. Poukazuje na zvláštní lásku, kterou Bůh prokázal lidstvu tím, že povolal k životu Nejsvětější Panny a daroval jí spásu tak
vznešeným a výjimečným způsobem.
Pravda o Neposkvrněném Početí je též důkazem toho, že Kristova spása nepodléhá žádným
časoprostorovým omezením. Přestože Kristus zemřel i zmrtvýchvstal v jistém okamžiku naší lidské historie, jeho spasitelské dílo – jakožto dílo
Boha – je nadčasové a zahrnuje do sebe lidi všech
dob a míst.
Nakonec Maria představuje vzor pro každého člověka. Ona je Stvořitelovo veledílo. Ona
každému z nás ukazuje, jakými lidmi nás Bůh
chce mít. Proto sv. Maxmilián chtěl, aby každý
bratr měl ve své řeholní cele kartičku s textem:
„Neposkvrněná, to je náš ideál“ a aby každý řeholník denně hleděl na Neposkvrněnou a od ní se učil,
jak je třeba milovat Boha a lidi, jak přemáhat zlo
v sobě i ve světě.
o. Řehoř Maria Bartosik OFMConv
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Poselství Lurd
K 150. výročí zjevení Panny Marie v Lurdech
uspořádala křesťanská cestovní kancelář Hladký
z Brna pouť na místa zjevení.
Pouť na posvátná místa může být novým duchovním impulzem, obohacením duchovního života, povzbuzením ve víře. Lurdy mohou být pro
vás místem ztišení, pokoje a modlitby. Nebuďte
ovšem zklamaní, když budete chodit ulicemi města
a udiví vás, možná i šokuje, množství obchodů,
krámků, stánků. Snad budete očekávat hluboký
duchovní, možná i citový zážitek, a nakonec nepocítíte nic – nedejte se odradit.
Nejdříve si uvědomte, že vás přijímá vaše Matka,
na jejíž pozvání jste přišli. A co od nás žádá? Jaký
smysl vlastně mají modlitby před kamennou jeskyní Massabiele? Jaký význam mají baziliky postavené na místech kdysi pustých? Proč jsou zde zástupy lidí? Jaký význam mají procesí? Kdo vlastně
je Bernadetta?
Bernadetta (zdrobnělina jména Bernarda) bylo
čtrnáctileté děvče, které neumělo číst ani psát,
pocházela rodiny zchudlého mlynáře Soubirouse.
Tato rodina bydlela v bývalém vězení. Ještě dnes
se tomu domu říká Le cachot, věznice. Byla to
městská šatlava pro opilce a výtržníky, dlužníky,
tuláky. V nuzné jizbičce žila celá šestičlenná rodina. Odtud si vyvolila Panna Maria pomocnici,
aby sdělila lidem své poselství. Bernadetta svůj
úkol plnila věrně, doslova opakovala přání Panny
Marie.
Od 11. února 1858 viděla Bernadetta P. Marii
ještě 17 krát. Poselství, která svěřila Paní
(Francouzi oslovují Pannu Marii: Notre Dame –
Naše Paní) chudé dívce, se dá vyjádřit několika
slovy: Modlitba, pokání, kaplička a procesí.

Výzva k modlitbě
Žádné velká projevy, ani učené teorie, Panna
málo mluví, jako dobrá vychovatelka se modlí
s Bernadettou. Hned při prvním zjevení ji učí
správně dělat kříž. Důstojné znamení kříže, ne
kliky-háky, ani poťukání prsty v oblasti hrudníku.
Naučila ji také osobní modlitbu, nakonec jí přikazuje: „Modli se za obrácení hříšníků!“
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Výzva k pokání
Panna Maria naznačila některé
prosté úkony pokání: Polib zemi,
pij vodu. Proč? Když si chceme uchovat vyrovnanost, abychom, dokázali vždy
dobře plnit své povinnosti, potom si skutky pokání
máme sami dobrovolně ukládat a ochotně je i plnit.
Jestliže naše pouť má být dobrá, pak to neznamená jen přijmout svátost smíření, ale především obrátit se víc k Bohu, změnit smýšlení, vykořenit ze
svého života zárodky závisti a msty, dát možnost,
aby se v našem životě rozvíjel ideál, který nám
přinesl a žil Kristus. Všechna tato úsilí můžeme
nazvat obrácením, přeměnou.
25. února 1858 vyzvala Paní Bernadettu: „Napij
se ze studánky a umyj se v ní,“ a ukázala jí pramen,
který začal vyvěrat v jeskyni. Tato voda, zpočátku
bahnitá, se pomalu čistila, až se stala průzračnou. To
je obraz našeho úsilí vymést ze svého života vše, co
je na překážku lepšímu připodobnění se Pánu Ježíši.
Písmo svaté nám připomíná, že Bůh nechce smrt
hříšníka, ale aby se obrátil a žil. Lurdský pramen je
symbolem této Boží lásky k trpícímu a kajícímu se
člověku. Jeho voda, přesněji Bůh skrze ni, vyléčila
mnoho poutníků. Lurdská zdravotní kancelář zaznamenala tisíce uzdravení, z nichž je církevně uznáno
66 jako „zázračných“, dalších 7200 jako „náhlých“.

Postavení kapličky a procesí
„Pověz kněžím, ať zde nechají postavit kapličku. Chci, aby sem přicházela procesí.“ V kapličce se schází Boží lid, poslouchá Boží slovo,
slouží se mše sv. a uděluje se svaté přijímání.
Aby se vyhovělo přání Panny Marie, ční k nebi
blízko sebe tři chrámy: bazilika Neposkvrněného
Početí, Růžencová bazilika a nejnovější, bazilika
sv. Pia X., která pojme až 30 tisíc lidí. Do těchto
svatyň přicházejí denně zástupy lidí v procesích
na mši svatou. Pro nesčíslné mše sv. s procesími se Svátostí Oltářní jsou Lurdy nejslavnějším
Eucharistickým trůnem světa. Nejde zde o chlubení. Svátost smíření je ve světle Eucharistie základnou milostí Lurd! Toto poselství P. Maria slavnostně potvrdila 25.3. prohlášením: „Que soy era
Immaculada Concepciou“, to je v pyrenejském nářečí, které tam dodnes zní: „Já jsem Neposkvrněné
Početí.“ Toto výstižné a stručné vyjádření je tak
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velebné, že Bernadetta by nikdy nebyla schopna si
ho vymyslet, a natolik byla o něm přesvědčená, že
žádný teolog by jí to nebyl schopen vyvrátit.
A toto je, opravdu důležité. Panna Maria se nám
představila jako nejvznešenější tvor lidského pokolení, který dokonale splnil Boží záměr. Jen v této
důstojnosti byla hodná stát se Matkou Vykupitele.
S miliony poutníků přicházejícími do Lurd přistupme i my ke své Matce s tím překrásným
pozdravem: „Zdrávas Maria“ a poprosme, aby
k nám obrátila své milostivé oči, abychom se vrátili k Jejímu Synu. Ponořme se do ovzduší modlitby,
využijme vhodnou příležitost milostí Lurd.
Per Mariam ad Iesum! Skrze Marii k Ježíši!

Uzdravená ruka

Foto: archiv

Kaple nanebevzetí Panny Marie v Růžencové bazilice,
nazývaná též česká kaple, protože byla realizována
díky iniciativě bratří Kolískových (r. 1907). Na průčelí
(není na fotografii) jsou vidět národní znaky:
českého lva, moravskou a slezskou orlici.
Foto: Lawrence OP

Paní Catherine Latapie, narozená roku 1820,
pochází z Loubajac nedaleko Lurd. Byla uzdravena 1. března 1858 ve věku 39 let. Zázrak oficiálně potvrdil 18. ledna 1862 Mons. Laurence,
biskup z Tarbes.
Jde o první oficiálně zaznamenané uzdravení.
V období lurdských zjevení žila paní Catherina
Latapie v městečku Loubajac nedaleko Lurd.
V říjnu 1856 utrpěla těžký úraz, který způsobil,

Foto: Lawrence OP

poutník

že jí zcela ochrnula pravá ruka. Ochotně podstoupila dlouhou několikaměsíční léčbu, ale ohebnost
ruky se nepodařilo obnovit.
V noci z 28. února na 1. března dostala vnuknutí, aby ihned vstala a šla do Lurd. Přesto, že
byla těsně před termínem porodu, ani trochu
neváhala. Ve tři hodiny v noci vzbudila své děti
a spolu s nimi se pěšky vydala do Lurd. Když
dorazili k jeskyni, začínalo svítat. Bylo tam již
několik lidí, mezi nimi i Bernadetta. Catherine
rychle poklekla a začala se modlit. Potom jednoduše ponořila svou ruku do malé jamky s vodou,
kde se hromadila voda z pramene. Když vytáhla
ruku z vody, zjistila, že může hýbat svými prsty.
Pohyblivost se postupně vrátila do celé pravé
ruky. Mohla s ní vykonávat všechno tak, jako před
úrazem. Rychle se vrátila domů a ještě ten den porodila syna, který se roku 1882 stal knězem.
Profesor Vorgez potvrdil, že v tomto případě
šlo o nadpřirozený zásah. Biskup Laurence 18.
ledna 1862 vyhlásil, že mělo nadpřirozený charakter, bylo zázračné.
podle časopisu Rodina Nepoškvrnenej 1/2008
foto: Bert Hardy
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Hledání pravdy

Arnold Lunn
Sir Arnold Lunn pocházel z dobře situované
anglické rodiny. Byl si vědom, jak moc by měl
být svým rodičům vděčný. Matka s otcem nehlásali křesťanství zbytečnými slovy, nýbrž svým životem. To, jak žili, bylo jejich svědectvím o pravdivosti víry, kterou vyznávali.
Během svých studií v Harrowu začal malý
Arnold o víře pochybovat. Jelikož jeho povědomí
o křesťanství nebylo valné, prohlásil po přečtení knížky o agnosticismu: „Byl jsem bezbranný.”
Vyprávěl, „záhy poté, co jsem si už ze zvyklosti
klekl, abych se pomodlil, mě náhle napadlo: ›Ale
vždyť přece nikdo tam nahoře není.‹ A lehl jsem si.
Od té chvíle jsem už pravidelně spokojeně uléhal,
aniž bych si dělal s modlitou těžkou hlavu.”
Za nějaký čas se zúčastnil setkání evangelíků,
na němž jeden známý válečný veterán rozproudil
diskusi na téma křesťanské životní cesty. „Vždy
na mě udělají dojem lidé, kteří mají zkušenost
s něčím, co já sám neprožil, a sice s bezprostředním prožitkem Boží přítomnosti. Stavím tyto lidi
duchovně mnohem výš než sám sebe.“ Lunnovi se
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ovšem nelíbila ústřední myšlenka vojákovy promluvy, že totiž příčinou agnosticismu je hřích,
a nikoliv jen intelektuální dilemata. Po skončení
besedy vyhledal dotyčného, aby se mu svěřil se
svým náboženským tápáním, jež má ryze intelektuální charakter. Voják k tomu však neměl co
podotknout.
Na univerzitě v Oxfordu se mu doneslo, že
nespočet mladých žije sexuálním životem, poněvadž považuje za nezdravé se sexu zdržovat.
Argumentovali, že „sexuální zákazy člověka deformují a způsobují mu nervové otřesy.“ Maskovali
tak své rozhodnutí podlehnout pokušení a použili k tomu v té době módních slov, jež postrádala
nějaký hlubší obsah. Lunnovi neuniklo, jak rychle
se v jeho okolí vytrácel morální kodex. „Jestliže
tolik slušných lidí praktikuje předmanželský sex,
tak to musí být v naprostém pořádku,“ byla výmluva znějící unisono ze všech stran.
V Oxfordu se Lunnovi dostala do rukou kniha
Williama Jamese Will to Believe – Vůle věřit.
Poprvé se tak seznámil s „důkazy o nadpřirozených jevech zakládajících se na racionálních úvahách“. Kniha jej nenechala chladným.
Následovalo další dějství jeho dramatu. Arnold
miloval Švýcarsko a byl zdatným turistou a lyžařem. Když se jednou kochal nádherou alpské scenérie, povšiml si nedaleké katolické kaple.
Bezděčně vstoupil dovnitř, poklekl a začal opakovat: „Děkuji, děkuji Ti.“ Děkoval neznámému
Bohu, který jeho život rozhojnil o výsostné privilegium smět se těšit z majestátu velehor. Později mu
bylo – dle jeho vlastních slov – za tuto chvilkovou
slabost trapně a styděl se za ni.
Žádnou víru sice nevyznával, ovšem přesto měl
za to, že jenom „málo pohanů by nepadlo na kolena, kdyby k nim přišel novodobý sv. František,
protože i ten nejnenapravitelnější hříšník si váží
světců“.
Jako student četl značně víc, než bylo požadované studijní penzum. Nečetl však knížky katolické,
poněvadž v Oxfordu platila zásada, že i pět minut
zaobírání se nějakými katolickými materiály je naprosto zbytečné.
Po absolvování univerzity se Lunn oženil.
Během první světové války působil jako úředník
v jednom zajateckém táboře. Tam se poprvé v životě setkal s katolickým knězem – irským páterem
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Fabeyem. Lunn se neubránil posměšným poznámkám na téma zázraků. Prostý a vlídný kněz mu odvětil, že mohl-li Bůh na nebe umístit slunce a tam
je na jeho místě udržet, zcela jistě může dopustit,
aby se rozstoupily vody Rudého moře.
Posměváček se zarazil. Odpověď kněze ho zaujala. Zašel do knihovny, kde si půjčil nějaké publikace o víře. Postupně si uvědomil, že byl vůči křesťanům (zvláště pak vůči katolíkům) předpojatý. Četba
„probourala díru do zdi předsudků, která mě oddělovala od víry“. Pomalu mu docházelo, že slavní
racionalisti nynějších dní nebyli zase takovými racionalisty, jak se jim zdálo. Jejich myšlení nebylo
vůbec otevřené, ba naopak, bylo zcela uzavřené
veškerým nadpřirozeným fenoménům, bez ohledu
na to, kolik důkazů mohla druhá strana předložit.
Poté se vrhl na skvělé dílo P. Ronalda Knoxe
Spiritual Aeneid – Duchovní Aeneis, pojednávající
o tom, jak se autor, mimo jiné syn anglikánského
biskupa, stal katolíkem. Navzdory této vzrušující a přesvědčivé knize Lunn i nadále tvrdil, že
„všechna náboženství jsou iracionální a nejvíce
pak to katolické.” Stále v něm ještě bylo hodně
z mladického obrazoboreckého nadšení. To už ale
někteří z jeho přátel tušili, že se stane katolíkem
a neustále ho tím provokovali. Podrážděně jim
na to odpovídal, že stejně tak dobře jako katolíkem
může být i buddhistou.
Jak vzpomíná, jeho averze vůči katolické víře
mohla pramenit z toho, že ve svém podvědomí
myslel na to, že může být pravdivá. Jevilo se mu to
tak, že zájem o Řím může znamenat velkou hrozbu. Jak pravil Chesterton, v přístupu ke katolické
církvi nemůže být člověk upřímný – může proti
ní brojit, může ji ignorovat, ovšem v momentě,
kdy začíná mít o ni seriózní zájem, začne podléhat
jejímu kouzlu. Na každý pád si ale namlouval, že
rozumové důkazy křesťanské nauky jsou nesmyslem. Zamlčoval přitom to, že jeho znalosti katolické nauky byly nulové.
V rozhovoru s otcem Knoxem se mu přiznal –
a především i sám sobě – že vůči církvi žil v zajetí předsudků. Byl to obrovský krok vpřed, řada
lidí totiž žije i umírá se svými předsudky, přičemž
se při každé příležitosti dušují, že oni jsou veškeré předpojatosti prosti. Jak říká Lunn: „Každý rád
věří tomu, že jeho pohled na všeliké skutečnosti,
ať už stran papeže či bolševiků, pramení z klidné-
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ho a nevzrušeného nazírání opírajícího se o vlastní
důkazy.“ Přiznání k fanatismu tak může býti značně
stresující. Jenže předsudky dominují a lidé mimo
církev svatou jsou pak rozčarováni z konverzí inteligentních jedinců – takový mají předsudky vliv.
Musel přiznat, že katolická církev na něj působila
tím, že je všeobecná. Měla své místo ve Švýcarsku,
kde při tolikerých prázdninových pobytech strávil
mnoho příjemných chvil. Na rozdíl od anglikanismu vzkvétal katolicismus ve Francii, Německu,
Itálii, Španělsku, na americkém či africkém kontinentě a začal se vzmáhat i v Asii.
Jednou ve Švýcarsku procházel kolem kaple
položené na vrcholu jednoho kopce. Byly právě
Velikonoce. Jaro se tam nahoře projevovalo v celé
své kráse, na místech ještě nedávno přikrytých
sněhem bujel nový život. Lunn vešel dovnitř. Ocitl
se mezi prostými upřímnými venkovany zpívajícími v tu chvíli nějakou mešní píseň. „Bylo zde cítit
V mládí jsem se vždy nechal
unášet dobrodružnými cestami,
jak je popisoval Jules Verne.
Ale cesty lásky k Bohu
jsou mnohem
dobrodružnější.
Jan Pavel I.

Foto: bB
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spojení s dávnými časy katakomb,“ konstatoval. Ta
církev byla apoštolská – na rozdíl od jiných křesťanských denominací. Katolicismus byl prastarým
křesťanským církevním společenstvím.
Lunn si přečetl klasiku Hillarie Belloca –
The Path to Rome – Cesta do Říma a rovněž
i Chestertononův skvost Orthodoxy – Ortodoxie.
V nich objevil, jak lidé vynikajícího a geniálního
rozumu se zdrcující silou poráží teze modernistů
a pohanských humanistů.
Oba autoři pomohli Lunnovi zbavit se předpojatosti vůči církvi. Jedna věc je totiž přiznání si
jisté zaujatosti, ale zbavit se jí je už věc druhá.
Zaujatost totiž otupuje i lidi velmi vzdělané.
Svůj tehdejší stav popsal Lunn takto: „Nebyl
jsem o víře přesvědčen, avšak byla zde řada věroučných bodů, jež jsem byl připraven obhajovat.
Byl jsem připraven dokazovat, že teismus je mnohem bližší pravdě než ateismus, že nesmrtelnost je
pravděpodobnější než smrtelnost.“
Došel k přesvědčení, že buď se přijímá katolická
nauka o Bohu, anebo se staví na vlastních pocitech
a intuici. Jenže pocity jsou dosti nevěrohodné. Aby
mohl člověk přijmout katolickou víru, musí rezignovat na pochopení jistých nevyřešených otázek:
existuje řada tajemství, ovšem dozvěděli-li by se
lidé o Bohu vše, potom by to nebyl Bůh. Bůh je
veliký: Jeho rozum je jak obrovský oceán, kdežto
rozum lidský připomíná miniaturní zrnko písku
na mořském břehu.
Lunn poznal neužitečnost náboženství utvářených k obrazu svému. Ty v sousedství se vznešeností a slávou náboženství katolického vypadají
nesmírně uboze.
Je Ježíš Kristus Bohem? Měl za to, že ano. Byl
Ježíš Kristus hlupákem? Ale vždyť žádný omezenec nemluví o tak ušlechtilých věcech. Dokázal by
někdo takový uzdravit malomocné? Ježíš Kristus
z evangelií byl přesvědčen, že je nadán božskou
mocí. Měl pravdu? Konal skutky božské povahy,
aby tuto skutečnost doložil.
Ježíš řekl, že utrpení je modlitbou. A sám bolest přijal. „Trpěl společně se všemi trpícími.“ Ba
co víc – poznal, co je to umírání na kříži se všemi
strašlivými útrapami, jež jsou s tím spojené. A to
pro nás, aby nás vykoupil z moci hříchu. Žádný
křesťan se nesmí kříže zříkat, ačkoli je právě toto
rysem naší zpohodlnělé, pokušením snadno podlé-
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hající společnosti. „Dnešní katolicismus,“ poznamenává Lunn, „bojuje téměř osamoceně s novým
mravním kodexem, hlásajícím, že vše se mění.“
V této fázi svého života začal Lunn číst teologa
všech teologů – sv. Tomáše Akvinského – a zahájil korespondenční styk s nadprůměrně inteligentním oxfordským knězem, otcem Knoxem.
Ten záhy přerostl v přímé osobní kontakty, během
nichž jej Knox nabádal, aby pokračoval v hledání.
Mimoto se Lunn stýkal s výjimečným jezuitou,
P. Martinem D‘Arcym, jenž na něj měl rovněž
velký vliv. Lunn byl okouzlen pokojnou sebejistotou katolíků. P. D‘Arcy mu řekl: „Normální člověk staví na idejích založených na rozumu. Pocity
a touhy – ty se ke slovu dostávají až poté, co
pravdu přijal rozum.“ Nelze věřit emocím, vždyť
mají na svědomí nespočet nezdařených manželství. Proč by tedy měly být člověku ukazatelem
v otázkách víry?
Lunnova sestra se se svým mužem stali katolíky. Jejich hluboká víra, projevující se v modlitbě,
mu neunikla.
Otec Knox jej nadále provázel s nevyčerpatelnou trpělivostí. Jeho svěřenec si všiml, že plno lidí
nemá rádo logiku – především v náboženství. Nutí
je postupovat tak, jak se jim to nelíbí nebo jak to
pro ně není snadné. V soudní síni ovšem po svých
advokátech vyžadují perfektní práci s logikou, leč
v životě víry se v rámci pocitu svého bezpečí přiklánějí k věcem, pokud možno neurčitým.
Pocity jsou prchavé, musíme se řídit rozumem.
Všichni svatí do jednoho věděli, co znamená vlažnost duše, ale jenom kvůli tomu, že se necítí dobře,
se nevzdávali. Uměli se nad to svou vírou povznést. Pravověrní křesťané mají svou víru obhájenou, nejsou pouze osvícenými učedníky Krista.
Prakticky již stál u brány církve, ale zdráhal
se na ni zaklepat. Nechtěl zkrátka vejít, myšlenka na vstup se mu příčila. Dal by cokoliv,
aby to nemusel udělat. Jenže oddanost pravdě jej
k tomuto kroku ponoukala. Jak sám říká, neprožíval něco na způsob agonie duše, poněvadž hledání
bylo záležitostí téměř jedině jeho mysli. Přicházel
na to, že katolicismus řeší mnohem více problémů,
než vytváří. Rozum mu napovídal: „Modli se.“
A emoce na to: „Nebuď blázen.“ Začal se modlit.
Byl v té době již zralým mužem, ale naposledy se
modlil jako malý chlapec. Iracionální předsudky
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jej stále brzdily. Jenomže život bez náboženství byl
pustý a prázdný. Nemohl předstírat, že tomu tak
není. A nemohl si necenit toho, že církev vystupuje
proti pošetilosti současnosti. Církev byla vyzývavě
zdravá uprostřed pomateného světa. Veřejně prohlásil, že církev je oázou bezpečí pro lidi usoužené
obklopujícím je chaosem. Neměl by tedy vstoupit
do jejích řad a bránit to božské?
Avšak byl až příliš spokojený tam, kde žil.
Nemohl tak jako jiní získat štěstí tím, že se stane
katolíkem. Katolicismus přitahoval jednu část
jeho osobnosti, ovšem tu voltairovskou zavrhoval.
Nemohl podniknout tento krok, nepřesvědčí-li ho
svědectví ve prospěch církve.
Definitivní rozhodnutí padlo po prohlášení kardinála Newmana: „Jste povinen podstoupit riziko.
Předtím, než se stane člověk katolíkem, je víra rizikem.“
A Arnold Lunn vstoupil do katolické církve.
Tvrdil, že některým lidem brání v tom, aby pohlédli směrem ke katolické církvi, nesmělost. Při
četbě evangelia se jich dotýká krása Ježíšových
slov. Promyslí-li vše, vědí, že jej mají následovat.
Kristus přišel ke všem lidem. Po Zmrtvýchvstání
se však vrátil do nebe. Proto dal základ organizaci,
jež se měla jeho učení a práce ujmout. Nazval ji
církví. Slíbil, že při ukazování cesty do nebe tato
nikdy nezklame. Vybral si učedníky a sám si je
vychoval na první představené své církve. V jejich
čele měl stanout Petr. „A já ti říkám, ty jsi Petr
(skála) a na té skále zbuduji svou církev,“ řekl mu
a dodal: „Cokoliv svážeš na zemi, bude svázáno
i na nebi.“ Posléze apoštolé vybrali své následovníky – jakožto představené – a tak tomu bylo
po dlouhá staletí až dodnes. Od samého počátku
vystupovala církev proti každému, kdo hlásal něco
jiného než Ježíš. Církev katolická učí o Kristu
ve jménu Krista. „Mé hledání pravdy se začalo
i skončilo s Kristem,“ napsal Lunn.
„Tehdy, když jsem se přesvědčil, že Ježíš je jiný
než všichni ostatní lidé, poněvadž má božskou přirozenost, uviděl jsem, že i církev je jiná než svět.
Církev katolická je jiná. Je v ní víra a moc. Je
buď milována, nebo nenáviděna. V jejím lůně nachází lidská duše útočiště a světlo domova. Venku
je noc.“
Z knížky Faith Experiences of Catholic Converts
od Rawlwye Myerse, přeložil Libor Rösner
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NEBE ZAČALO NA ZEMI
Phil Bosmans
Je to možné.
Jdi k radosti!
Teď je čas obnovy,
čas nové naděje.
Vyjdi ze starého způsobu života,
z temnoty
materialismu a egoismu,
z tíživých starostí.
Nestarej se jen o plné břicho
a plnou peněženku.
Je to možné.
Jdi ke světlu.
Zapomeň na všechno, co se nepodařilo
a začni zase znovu.
Probuď se z noci sklíčenosti,
únavy ze života,
do nového rána
plného slunce, ptačího zpěvu a květin.
Je to možné.
Vzhůru k novému jaru
plnému slunce, vzhůru k novým obzorům.
Zvedni se, vstaň!
Probuď se ze zimního spánku
svého neradostného živoření.
Když Bůh vepsal do každého lístku stromu
nový život,
oč více chce je vepsat
i do tvého ubohého srdce.
Na zemi začalo nebe.
Můžeme být novými lidmi.
Můžeme být uzdraveni ze všech ran,
také z té nejhlubší - ze smrti.
Vstup do magnetického pole Božího,
protože Bůh je láska.
Skrze všechny tunely
uvidíš tolik světla,
tolik života a radosti,
že ve své nejhlubší bytosti
zakusíš kousek nebe.
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Jak oznámily světové agentury, papež Benedikt
XVI. nesměl na římské univerzitě „La Sapienza“
přednést svoji přednášku. Tato škola je státní a rozhodující pozice jsou v rukou zastánců
radikálního laicismu a komunismu. Proto ani
příliš nepřekvapuje, že mnozí studenti a vyučující bouřlivě protestovali proti plánovanému
vystoupení Svatého otce, které on nakonec odřekl. Signifikantní jsou ale argumenty papežových
odpůrců. Pohněvala je Benediktova přednáška
(tehdy ještě kardinála Ratzingera) na této univerzitě v r. 1990, v níž se údajně „zastával“ inkvizičního odsouzení Galilea. Co vlastně tak „hrozného“ papež tenkrát řekl?
Citujeme doslova ty „nejdráždivější“ pasáže: „...
Nemůžeme se vyhnout otázce limitů vědy a kritérií, jichž věda musí dbát. Zvláště příznačný pro
tuto změnu intelektuálního klimatu je, soudím,
odlišný způsob, jímž vidíme Galileův případ. Tato
epizoda, jež v 18. stol. nehrála velkou roli, se
stala v následujícím století jakýmsi osvícenským
mýtem. Galileo byl prezentován jako oběť středověkého tmářství, jež v Církvi přetrvává. Ostře se tu
odlišovalo dobro a zlo. Na jedné straně inkvizice
jako instituce, jež ztělesňuje pověru a stojí proti
svobodě a svědomí. Na druhé straně přírodní věda,
reprezentovaná Galileem: síla pokroku a osvobození lidstva... Dnes se věci změnily. Podle Ernsta
Blocha je heliocentrický systém – stejně jako geocentrický – založen na předpokladech, jež nelze
empiricky doložit...“ Dále kardinál Ratzinger citoval filozofa P. Feyerabenda, nekatolíka: „Církev
byla v době Galileově věrnější rozumu než Galileo
sám a brala v úvahu etické i společenské dopady
Galileova učení. Její verdikt proti Galileovi byl
racionální a spravedlivý a revidovat jej lze pouze
z politicko-oportunistických motivů...“ Potom nynější papež pokračoval vlastními slovy: „Pokud
jde o konkrétní důsledky galileovského obratu,
jde C. F. von Weizsäcker ještě o krok dále, když
poukazuje na ‚přímou cestu‘, jež vede od Galilea
k atomové bombě. K mému velkému překvapení
jsem při nedávném interview nebyl tázán na to,
proč se Církev stavěla do cesty moderní vědě, ale

Foto: archiv

Proč je Svatý otec nežádoucí?

proč údajně nezaujala jasný postoj vůči katastrofám, k nimž nevyhnutelně vedlo Galileovo otevření Pandořiny skříňky?... Tady jde o symptomatický případ, který ilustruje, jak dalece modernost
ve vědě i technologii pochybuje sama o sobě...“
Zde je důkaz, že tzv. „nenáboženský laicismus“
je protimluv, neboť je ve skutečnosti náboženstvím – a to náboženstvím krajně nesnášenlivým.
Jedno z jeho základních axiómat zní: Galileo byl
mučedníkem svobody vědeckého bádání, římská
inkvizice krutou instancí tmářství a pověry. Běda,
když by si někdo troufl na univerzitní půdě zastávat jiný názor. To se nepromíjí, proto papež
Benedikt nesměl na půdu slavné La Sapienza
vstoupit. Názorná ukázka „dialogu“ a „svobodné
diskuse“, hlavních požadavků laicismu.
Jednání univerzitních odpůrců papežovy přednášky by bylo logické a obhajitelné, kdyby La
Sapienza byla soukromou univerzitou, financovanou nějakou protikatolickou organizací. Jenže ona
je státní univerzitou, kterou nemá ovládat žádná
názorová skupina a kde má probíhat svobodná výměna protichůdných názorů. Jestliže toto nebylo
na půdě státní univerzity umožněno ani papeži, tak
z toho vyplývá, že kdyby laičtí liberálové a socialisté získali moc v celém státě, tvrdě by mocensky
potlačili na veřejnosti jakékoliv katolické stanovisko. To už se na platformě Evropské unie děje.
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Proč ale laicizující liberály tolik podráždil právě
nekonformní papežův názor o Galileovi? Časopis
Immaculata se v cyklu „Trochu apologie“ této problematice věnoval. Je třeba odmítnout propagandistické lži. Galileo nebyl souzen inkvizicí za to,
že zastával heliocentrický názor, ale za to, že jej
předkládal jako jedinou, prokázanou a závaznou
vědeckou pravdu, za to, že své oponenty nazýval
„blbci“ a nepřipouštěl svobodnou diskusi na toto
téma, ačkoliv svoji teorii ve své době ještě nemohl
spolehlivě empiricky dokázat.
Dějiny přitom dosvědčují, že v přírodních vědách nelze nikdy počítat s nějakou definitivní a závaznou pravdou jednou provždy. Jedinou takovou
pravdou je pravda zjevená Bohem a neomylně vykládaná Církví. Ta se však týká oblasti víry, která
se vymyká jakýmkoliv možnostem důkazů pomocí přírodních věd. Ty mají svou kompetenci, víra
zase tu svoji. V tom pochybila v Galileově případu
i římská inkvizice, když se cítila kompetentní rozhodovat v ryze přírodovědném sporu. Církev toto
pochybení již dávno přiznala, jenže novodobí velebitelé Galilea jeho závažné úlety nejen nevyhodnotili jako chybu, ale naopak je považují za ctnost.
Přitom právě oni zastávají ve filozofii teorii „relativity pravdy“ a popírají, že by absolutní pravda v jakékoliv rovině existovala. Proto tolik útočí
na Katolickou církev, která hájí absolutní pravdu
víry a morálky, nikoli absolutní pravdu přírodních
věd. Naproti tomu laicisté všech odstínů se chovají
tak, jako by momentální dílčí výsledky vědeckého
bádání, pokud se jim hodí, byly absolutní pravdou
na úrovni dogmatu. V náboženství absolutní prav-

da podle nich neexistuje, ve vědě však ano. Tyto
dílčí vědecké hypotézy povýšené do stavu jediné
neomylné pravdy (např. darwinismus a evoluční teorie) se pak stávají základem všech možných protikřesťanských ideologií: marxismu, hegelianismu,
nietscheanismu, existencialismu, postmodernismu
atd. Jejich přívrženci, kdykoliv získali moc, zavedli krvavý totalitní režim, jehož obětí byla v první
řadě Katolická církev. Mimo jiné i ve jménu scientismu, tj. zabsolutizované a prý neomylné vědy,
kterou zneužili ve strašlivých válkách 20. stol.
k zabíjení nevinných a bezbranných lidí. Takto
chápaná „vědecká pravda“ se dnes podílí na vraždách nenarozených dětí, nejnověji ve jménu embryonálního výzkumu.
Události kolem odmítnutí vystoupení Svatého
otce na univerzitě La Sapienza jsou tedy varováním. Benedikt XVI. ve své přednášce, kterou nesměl na univerzitní půdě pronést, napsal: „Pravda
však znamená více než vědění, poznání pravdy má
za účel poznání dobra... Pravda nás činí dobrými
a dobrota je pravdivá.“ Pouze ta pravda, která vede
k dobru, je pravdou absolutní, pravda Kristova,
pravda předkládaná po staletí Písmem sv. a Církví,
pravda víry a mravů. Pravda přírodních věd může
vykonat dobrou službu člověku jen tehdy, když
je otevřená dalšímu bádání, revizi dosavadních
výsledků a novým objevům. Pokud je povýšena
na úroveň pravdy absolutní, stane se okamžitě služebnicí nesnášenlivých totalitních ideologií, které
už mnohokrát přinesly člověku kulturu smrti: otroctví, krev, slzy a miliony mrtvých.
-rm-

Nové smrtelné hříchy nebo nové možnosti jak hřešit?
V reakci na rozhovor s regentem papežské penitencierie, arcibiskupem Gianfranco Girottim, pro
L‘Osservatore Romano (9. 3. 2008) proběhla v tisku spekulace o tom, že katolická církev zavádí
nové smrtelné hříchy.
Na poradě papežské penitencierie bylo řečeno, aby se ve svátosti smíření hledělo i na hříchy,
ke kterým otevírají cestu nové možnosti vývoje vědy a společnosti, jako je např. genetická manipulace, přispívání k sociální nerovnosti, přispívání k chudobě jiných, život v nadměrném bohatství,
znečišťování životního prostředí, obchodování s drogami a jejich užívání.
Nejsou to „nové smrtelné hříchy“, ale hříchy, kterých je si třeba všímat a vychovávat svědomí
společnosti k citlivosti vůči nedotknutelnosti lidského života a jeho integrity, sociálnímu soucítění
a šetrnosti k přírodě.
Res Claritatis 14.3.2008
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MANIPULACE SOUČASNÝCH MÉDIÍ
O tom, že četná média o Katolické církvi lžou,
není třeba věrné katolíky přesvědčovat. Jenže –
jak uvedla v polském periodiku „Nasz Dziennik“
(2.2.2008) profesorka žurnalistiky dr. Hana
Karpová – mnohem nebezpečnější než otevřená
lež jsou tzv. „podprahové dezinformace“. Paní
Karpová se jimi už dlouhá léta zabývá a shromáždila k tomu mnoho konkrétních údajů.
Tak např. většina světových médií, když mluví
o osvětimských plynových komorách pro Židy,
nikdy neopomene uvést, že tento koncentrační
tábor se nacházel „v Polsku“ nebo „na území obydleném Poláky“. Tato informace je pravdivá a nelze
proti ní nic namítat. Jenže právě ona, publikovaná pro mediální konzumenty, kteří neznají fakta
a souvislosti (což je většina z nich), obsahuje nebezpečnou podprahovou dezinformaci, čili lež. Její
čtenář nebo posluchač si zločin holocaustu okamžitě spojí s polským národem.
Fakta jsou přitom taková, že vyhlazovací koncentrační tábory vybudovali v obsazeném Polsku
němečtí nacisté. Poláci nesměli absolutně o ničem
rozhodovat, jejich postavení se příliš nelišilo od postavení Židů, osvětimský koncentrák byl
zbudován nejprve pro ně, právě v něm zahynul
sv. Maxmilián Kolbe. Památník na pahorku Yad
Vashem v Jeruzalémě, věnovaný Nežidům, kteří
za nacismu Židům aktivně pomáhali, uvádí z cca
1200 osob téměř 700 Poláků, mezi nimi značnou
část kněží a řeholníků. V okupovaném Polsku
téměř každá církevní instituce ukrývala Židy, zejména ženské kláštery (mužské byly většinou nacisty zlikvidované).
To ale většina médií nepublikuje. Čtenář nebo
divák o těchto skutečnostech tedy nic neví, a proto
když je médii „upozorněn“, že Osvětim je v Polsku,
odvodí si z toho, že Poláci nesou za holocaust
stejnou odpovědnost jako němečtí nacisté. A když
Poláci, tak samozřejmě i Katolická církev, o níž
opět díky médiím jejich konzument „ví“, že je s polským národem těsně spjata. Tak působí „podprahová dezinformace“. Ta je obsažena i v Lanzmanově
dokumentárním filmu „Šoah“, který již před lety
vysílala naše televize. Reportáže z osvětimských
míst hrůzy a svědectví pamětníků jsou tam pro-

kládány záběry, které s tématem vůbec nesouvisí.
Po otřesném svědectví člověka, jenž ztratil v plynových komorách celou rodinu, se najednou objeví
filmový šot současného polského města Osvětimi:
lidé jdou do práce, jedou vlakem, nakupují, všude
jsou polské nápisy a je slyšet polská řeč. Typický
příklad podprahové dezinformace: divák si na jejím
základě spojí vyvraždění Židů s polským národem.
Potom se nelze divit, když se člověk setká s historickými „znalostmi“, že za vyvraždění Židů jsou
kromě Němců odpovědni i Poláci, potažmo polská
katolická církev. Vím, o čem mluvím, osobně jsem
se s takovými „vědomostmi“ setkal. Hle, co dokáže
podprahová dezinformace!
Až je veřejnost náležitě zpracována, může potom
snadněji zapůsobit „prahová“ dezinformace, tzn.
otevřená lež. Když konzument televize a tisku díky
podprahové dezinformaci „ví“, že Poláci a Církev
se spolupodíleli na holocaustu, tak snadno přijme
i zjevnou lež, publikovanou např. nedávno americkým novinářem T. J. Grossem v knize „Strach“, že
polští biskupové nesou na holocaustu svůj podíl
viny, ačkoliv polovina episkopátu byla buď v koncentračních táborech nebo v ilegalitě nebo v exilu.
Krakovský kardinál A. S. Sapieha, jenž světil papeže Jana Pavla II. na kněze, už r. 1940 veřejně
protestoval proti rasovým zákonům.
Příkladů boje liberální, socialistické a komunistické propagandy proti Církvi pomocí podprahových
dezinformací jsou tisíce. Jde vždycky o to, že se
pustí do médií informace, které jsou sice objektivně
pravdivé, ale v takových souvislostech, že podprahově působí dezinformačně a vytvářejí negativní a falešný obraz o Církvi. Tak tomu bylo např. se zprávami, že v USA za posledních 50 let 4 tisíce kněží
byly, příp. jsou obviněny ze sexuálního zneužívání
mladistvých. To je pravda, kterou přiznáváme a skutky těchto kněží odsuzujeme, jenže přitom se nesdělí,
že katolických duchovních je v současných USA půl
milionu a že během oněch 50 let se jich nejméně celá
jedna generace vyměnila. Číselně se jedná o mizivý
zlomek procenta amerického kněžstva. Rovněž tak
se neprovede srovnání s jinými profesemi. Americké
statistické průzkumy, publikované v několika seriózních listech, přitom ukazují, že u lékařů a učitelů dělá
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toto číslo až 10 procent. Ale mediální konzument,
který si přečte prvotní informaci bez tohoto srovnání, strne úžasem: 4 tisíce... takový hrozný počet.
Od toho momentu se začne na každého katolického
duchovního dívat jako na pedofila. Právě toto je výsledek podprahové dezinformace, na němž mají nepřátelé Církve zájem.
Na podprahové dezinformaci je založena i protikatolická propaganda o palčivých otázkách církevních dějin. Sdělí se např. pravdivá informace
o vykonstruovaném inkvizičním procesu s templáři počátkem 14. stol. nebo o upálení Mistra
Jana Husa, což samozřejmě nehájíme. Pokud se
ale neprovede srovnání s podstatně rafinovanějšími krutostmi a mnohonásobně vyššími počty
obětí českých husitů, v novověku bezbožeckých
francouzských osvícenců za Velké revoluce, dále
potom bolševiků a nacistů, vyjde z toho lež, že
Katolická církev byla jednou z nejkrutějších a nejkrvavějších institucí lidských dějin. Tento stereotyp si člověk díky takové podprahové dezinformaci
snadno vsugeruje a zapamatuje.
Další taktikou nepřátel Církve je žonglování
s tzv. “emocionálně aktivními“ pojmy, jako jsou
např. lidská práva, svoboda a tolerance. Tyto vznešené a zajisté ušlechtilé hodnoty média uplatní
na zcela nepatřičném místě, aby právě Církev se
ocitla před veřejností jako jejich největší nepřítel.
Když se konal v Praze 28.12. na svátek Mláďátek
kající průvod za děti zavražděné v Česku potratem,
redaktorka jedné rozhlasové stanice o tom natáčela reportáž. Účastníkům, když jí vysvětlili důvody
své přítomnosti, kladla záludnou otázku: „Ale co
právo ženy na svobodnou volbu svého těhotenství?“ Právo ženy, jedno ze základních lidských
práv – to zní ušlechtile. Jestli se právě ono mediálně zdůrazní, tak zcela zapadne to, co připomenul už na konci 18. stol. anglický filozof Edmond
Burke: „Práva jednoho končí tam, kde začínají
práva druhého.“ A u potratu právo ženy končí
u práva dítěte na to nejzákladnější – na život. Jenže
takové argumentace bychom se od většiny současných médií nedočkali. Budou donekonečna omílat
„právo ženy na svobodnou volbu těhotenství“ jako
jedno ze základních lidských práv. Katolická církev se svým kategorickým „ne“ potratům se potom
octne na pranýři jako jeden z „úhlavních nepřátel
lidských práv“. Těmi jsou podle současných rádo-
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by „demokratických“ médií „fašisté, pravicoví extrémisté, zastánci totalitních režimů“ apod. Mezi
takovou společnost světová média řadí katolické
aktivisty na obranu nenarozeného života a masy
nemyslících konzumentů jim to baští.
Podobně je to i s registrovaným partnerstvím
nebo dokonce „manželstvím“ homosexuálů. I zde
se mediálně zdůrazní jejich „práva“ na tyto hříchy
proti lidské přirozenosti. Hodně se mluví a píše
o nezbytnosti „tolerance“ vůči nim a odstranění
„diskriminace“. Posun hodnot je tady zřejmý. Fakta
jsou taková, že lidé, deklarující svoji homosexuální
orientaci, nejsou v žádné zemi, postavené na křesťanské civilizaci, ve veřejném životě diskriminováni
nebo netolerováni, řada jich naopak zastává vysoké
postavení v politice, ekonomice aj. Jenže toto média
neřeknou a jen proto, že homosexuálové nemají
možnost „registrovaného partnerství“, roní mohutné
krokodýlí slzy nad jejich „diskriminací“ a nedostatkem „tolerance“ společnosti vůči nim. U masy televizních diváků a čtenářů novin tím vyvolají soucit
s údajně diskriminovanými homosexuály, čímž se
vytvoří náležité podmínky k legalizaci jejich protipřirozených sexuálních vztahů. Katolická církev, jež
toto odmítá jako porušení Božího zákona a ohrožení
rodiny, se tak opět ocitá před soudem veřejnosti prý
kvůli nedostatku „tolerance“.
Dalo by se pokračovat propagací „svobody sexuálního života“ mimo manželství a před manželstvím. Protože Církev hájí šesté a deváté Boží
přikázání, je vykřičena jako „odpůrkyně lidské
svobody“. Když katolíci odmítají nemravnou sexuální výchovu ve škole, která je v mnoha zemí faktickou výchovou ke smilstvu, jsou prý „nepřáteli
práva dětí na informace o pohlavním životě“. Když
věřící požadují, aby úřady neodstraňovaly ze škol
a z nemocnic kříže, považují to média za „projev
náboženské netolerance vůči nekatolíkům“.
Pro nás z toho vyplývá jedno podstatné: umět si
třídit informace a komentáře, které na nás chrlí televize, rozhlas a tisk. Být si vědom, že absolutní většina vlivných médií se svými konzumenty manipuluje
a snaží se jim vštípit protikřesťanskou orientaci podprahovými dezinformacemi, posunem emocionálně aktivních pojmů a posléze úplnými lžemi. Čím
dříve se jako katolíci naučíme přistupovat k médiím
kriticky a tyto zákeřnosti odhalovat tím lépe.
Radomír Malý
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Děťátka jsou pro radost
Chloubou blanenského okresu je krásný Santiniho
poutní mariánský chrám ve Křtinách. Ke Křtinám
je mimo jiné přifařena také obec Březina. Jsou to
dvě spojené obce, mající jen přes šest set obyvatel,
z nichž tři čtvrtiny tvoří katolíci. Před jistou dobou
obce slavily jubileum 630. výročí první písemné
zmínky o Březině a 600. o Proseči. Nejkrásnějším
dárkem k jubileu bylo vysvěcení nové moderní kaple, zasvěcené Panně Marii, Matce církve.
Myslím, že název kaple je příliš skromný. Jde
o čtvercovou stavbu, délky šestnáct a výšky patnáct metrů, zbudovanou podle architekta Müllera
z Brna. Zvolil podobu stanu, aby připomínal Boží stánek, který provázel Boží lid do zaslíbené země.
Do oltáře byly vloženy ostatky svatého Jana Sarkandra. Oltář a vitráže navrhl brněnský dr. Rechlík.
Stavba si vyžádala přes čtyři miliony korun. Po vysvěcení kostela biskupem Vojtěchem Cikrlem byla
odpoledne děkovná pobožnost, při které děti z mateřské i základní školy předvedly pásmo básniček
a písní. Mě nejvíce dojala jedna, ve které se říkalo: „Kolébka se kolébá, děťátko se usmívá. Děťátka jsou
pro radost a není jich nikdy dost!“ Kolik hluboké pravdy je v této větě. Dětí ubývá. V tomto školním roce
nastoupil do první třídy jen jeden chlapec. Protože je sám, musí dojíždět do školy ve Křtinách.
Budovatel kaple, otec děkan Prnka, má v brožurce vydané ke svěcení tato slova: „Odumírá jen příroda
nebo také náš národ?“ Nad touto skutečností by se měli zamyslet jak rodiče, tak odpovědní činitelé naší
společnosti. Pro koho budujeme nákladné stavby, ať už církevní nebo světské? Bude se v nich ve třetím
Z deníku otce Jana Topenčíka
tisíciletí ještě mluvit a zpívat česky, nebo snad čínsky?!

Největší ohrožení míru
Cítím, že potrat je dnes největším nebezpečím
pro mír, protože to je válka vedená proti dítěti – přímá vražda nevinného vykonaná samotnou
matkou. A když dopustíme, že matka může zabít
dokonce své vlastní dítě, jak můžeme po jiných
lidech chtít, aby se nezabíjeli navzájem? Jak přesvědčit ženu, aby nešla na potrat? Jako vždy ji musíme přesvědčit pomocí lásky a připomeňme si, že
láska znamená dávat, i když to bolí. Ježíš za lásku
k nám dokonce položil život. Takže matku, která
uvažuje o potratu, bychom měli přivést k tomu,
aby milovala – to znamená, aby dávala, i když to
ohrozí její plány nebo volný čas, aby si vážila života svého dítěte. A otec dítěte, ať je to kdokoliv,
musí také dávat a něco obětovat. Potratem se matka
lásce nenaučí; aby vyřešila své problémy, zabije
své vlastní dítě. A otec je tak zbaven jakékoliv odpovědnosti za dítě, které na svět přivedl. Takový
otec pak může přivést do stejné situace jiné ženy.
Proto potrat vede k dalším potratům.

Země, která potraty povoluje, neučí lidi milovat,
ale používat násilí k dosažení svých cílů. A proto je
potrat úhlavním nepřítelem lásky a míru. Spousta
lidí se zabývá problémy dětí v Indii, v Africe, kde
některé umírají hladem. Jiní jsou zase znepokojeni
násilím po celých Spojených státech. Je dobře, že
se tím zabývají, ale často se ti stejní lidé nestarají
o milióny těch, kteří jsou zabiti na základě záměrného rozhodnutí jejich vlastních matek. Potrat je
největším nebezpečím míru na světě, protože lidi
zaslepuje.
Matka Tereza
úryvek z projevu ve Washingtonu, 1996

* * *
Za poslední rok (2007) bylo legálně usmrceno
před narozením dalších 25 tisíc dětí. Podle oficiálních údajů Českého statistického úřadu bylo
v letech 1958-2005 provedeno 3 093 782 umělých
potratů.
Ministr zdravotnictví Tomáš Julínek (ODS) připravuje v rámci reformy zdravotnictví i změnu potratového zákona. Bude naše děti chránit či nikoliv?

Kaple v obci Březina u Křtin. Foto: Ing. J. Holý.
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Všichni
dospělí vědí,
že
každému
z nás se tu a tam
podaří
překročit
meze, porušit pravidla, dostat se do potíží. To samé se
stává dětem. Jak pak postupovat? Co dělat, aby
si děti z této neblahé zkušenosti vzaly poučení,
aby se díky němu staly lepší a rozumnější?
Zaprvé je nutné toto přestoupení mezí či porušení společenských norem pojmenovat
– nejlépe mezi čtyřma očima.
„Řekli jsme si, že se vrátíš
v devět, a teď už je deset;“ „To
snad není pravda – dvě holky
a perou se o panenku;“ „Jak
to, že máš tahák? U písemky
tohle nesmíš dělat;“ „Prý jsi
poslala Katce pěkně hnusnou SMS-ku;“ „Před chvílí jsem viděla, jak se na hřišti
rvete.“ Pak je třeba dát dětem
čas, aby celou záležitost popsaly ze svého úhlu pohledu, z hlediska své účasti v dané situaci.
Prostor, který dítě dostane, může
dosti dobře dopomoci k tomu, aby
mu začalo docházet, v čem to nedobré jednání spočívalo. Co se vlastně stalo? O co doopravdy jde?
A nyní je vhodná chvíle, aby dospělí dětem pověděli, jak to cítí oni
a co si o tom myslí: „Když se nevrátíš ve smluvenou hodinu, začínám
mít o tebe strach. A taky přestávám věřit, že dokážeš splnit slib.“
„V mých hodinách platí zásada,
že každý je zodpovědný za to,
co se naučil. Nikdo nesmí podvádět nebo napovídat.“ „Katku
ta tvoje SMS určitě zabolela.“
„Jsem proti násilí. V naší škole se spory řeší slovně. Bít druhého je nepřípustné.“ A opět je třeba
dát dětem chvilenku času, aby mohly o tom, co
slyšely, pouvažovat a vyjádřit se k tomu. Důležité
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je taky to, aby dospělý dítě nezahltil přívalem slov,
ale volil slova dobře promyšlená a vhodná pro
danou situaci. Děti si nejlíp zapamatují to, co si
uvědomí samy, přičemž úkolem dospělých je pomoci jim jejich sebereflexi začít a postarat se, aby
nezůstaly k ní lhostejné ani napotom.
Dětské „Promiň“; „Už se to víckrát nestane“;
„Nenapadlo mě, že to může někoho urazit“; „Mrzí
mě, že jsem se nedokázal ovládnout“ je mnohem
cennější, je-li vyřčeno až po nějaké době a ne jako
jakási zautomatizovaná prázdná odpověď. Jde o to,
aby dítě vědělo, že překročilo určitou mez, někomu
způsobilo křivdu, uvrhlo sebe či druhého
do nebezpečí.
Další fází tohoto střetávání se s nepatřičným jednáním dítěte je to, že
musí přijmout důsledky za své chování a napravit napáchané škody.
Lze kupříkladu říct: „Máš na výběr:
buď se budeš vracet tak, jak jsme se
domluvili, anebo je konec s večerními akcemi úplně!“ „Panenka
je na hraní, ne na takové tahanice!“ „Kdo opisuje, bude
psát prověrku ještě jednou.
Po hodině se u mne hlas!“
„Přemýšlej, co bys mohla udělat, abys své chování vůči Katce
napravila.“ „Martine, Rafaeli, každý
z vás mi písemně vyjádří, jak tu bitku
na hřišti viděl on. Napište, o co vám
v ní šlo a jak by spor šel vyřešit lépe.
Své návrhy mi přinesete zítra.“
Vtip je v tom, že děti se mohou poté,
co vychladnou, zamyslet nad věcí, zlo
odčinit a dle možností přemýšlet i nad
tím, jak by se dalo napravit. Je dobré,
když bude dospělý v těch okamžicích poblíž, ale nesmí jednat
místo nich. Vyžaduje to od nás
tvůrčí přístup k celé problematice, čas a úsilí, ale dopracuje-li se
dítě k lítosti, odčiní-li zlo, pochopí-li, že chybovalo, usmíří-li se – zcela
jistě zažijeme jako jejich rodiče nebo učitelé velkou
radost. A to bude naší odměnou.
Jolanta Basistowa, Źródło 9/2007
Foto: Prebranac | Dreamstime.com
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A stále nám pomáhá ve všem.

č. 96 (2/2008)

Je to velký
nevděk, když si
někdo
dlouho
na Pána Boha nevzpomene, když
s ním nemluví,
když se nemodlí. Můžeme se modlit slovy, která
říkáme sami nebo společně s druhými. Nejčastější
je modlitba „Otče náš“, kterou sám Pán Ježíš naučil
apoštoly. A pozdrav Panně Marii s prosbou o její
pomoc a přímluvu u Boha, modlitba „Zdrávas,
Maria“. Existuje ještě mnoho dalších modliteb,
některé se naučíme nazpaměť, jiné najdeme v modlitebních knížkách.
Můžeme také s Pánem Bohem rozmlouvat svými
vlastními slovy a říci mu, co máme na srdci. Z čeho
máme radost nebo co nás trápí, na co se těšíme nebo
čeho se bojíme, oč ho prosíme a zač mu děkujeme.
Říci mu, že ho máme rádi, modlit se za rodiče, sourozence, za ostatní, zvlášť za ty, kteří trpí nebo jinak
Boží pomoc potřebují...
Nemusíme to ani vyslovovat, můžeme se také
modlit jen v mysli, v duši, protože Pán Bůh zná
i každou naši myšlenku a dobře nám rozumí i beze
slov.
Naši modlitbu přijímá jako volání milovaných
dětí. Modleme se každý den. Aspoň ráno a večer.
Nejcennější modlitba je účast na mši svaté. Když
během dn
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čas
stěji vzpome
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me nnaa Pá
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že modlitba je jako „dýchání duše“, je potřebná,
jako vzduch pro tělo. Také říkají: „Kdo se dovede
dobře modlit, dovede i dobře žít.“
Prosme o to, abychom se modlili stále lépe.
Jako apoštolové, kteří prosili Pána Ježíše: „Pane,
nauč nás se modlit.“ Jako ve všem, i v modlitbě je

27

nám Panna Maria po Kristu nejkrásnějším vzorem
a největší pomocnicí.
Srdečně Vás všechny zdraví, rád se za Vás modlí
a také o Vaši vzpomínku v modlitbě Vás prosí
Váš P. Bohumil Kolář

Vedlejší zájmy
Milé děti, v životě se lidé musí často rozhodovat,
co udělat dřív a co později; čemu se věnovat naplno, co ponechat stranou. Existuje pravidlo, pomocí
něhož se člověk může řídit. Říká:
1) Nejprve dělat to, co je nutné (např. když hoří,
tak je třeba všeho nechat a jít hasit).
2) Potom to, co je potřebné (to jsou naše každodenní povinnosti, škola, učení, domácí úkoly, pomoc
rodičům...).
3) Nakonec zábava a věnování se koníčkům (tady asi
nemusím vypisovat, co se tím myslí, sami to dobře víte).
Když si člověk věci dobře uspořádá, potom nemarní
čas a povinnosti jsou většinou rychle hotovy, prožívá spokojenost z dobře vykonané práce a ještě mu zbude trocha času, kdy se může věnovat svým
koníčkům. V opačném případě člověk skáče od jednoho k druhému, stále nemá nic hotovo a radost mu
nepřináší ani zábava, protože svědomí mu připomíná nesplněné úkoly. Jak to může dopadnout, když se člověk nedrží moudrého životního pravidla, nám ilustrují
následující tři příběhy od P. Václava Trmáče. Možná se v nich
i trochu poznáte?
br. Bohdan
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za úspěšnou náročnou operaci v těžké nemoci také
zesnulého sluhu Božího, Svatého otce Jana Pavla
II. Mé prosby byly vyslyšeny.
Vzdávám Ti tisíceré díky. Ty jsi naše milá Matka,
tys naše naděje všecka.
ing. Antonín Herodes, Havířov

Děkuji Panně Marii, Matce naší, že chrání celou
naši rodinu, že jsme všichni zdrávi, že nám pomáhá
překonávat těžkosti života a je naší věrnou pomocnicí.
Prosím za děťátko, které se má narodit, aby
na přímluvu Panny Marie učinil Pán Bůh zázrak
a děťátko se narodilo zdravé, i když lékaři tvrdí
opak. Moc by to utvrdilo víru mého syna a napomohlo k obrácení nešťastné nevěřící snachy.
Panno Maria, oroduj za nás.
rytířka z Brněnska

Děkuji všemohoucímu a milosrdnému Bohu,
Panně Marii, všem andělům a svatým, kteří
se za nás přimlouvají, včetně Matky Vojtěchy
Hasmandové, o jejímž blahořečení se v Římě právě
jedná a kterou právě také denně prosím za nás
i za celý svět.
V rodině mého syna došlo řízením Božím k velkému uzdravení. U jeho manželky po hodině a půl
trvající operaci náhle nastaly velké komplikace.
Léky nepomáhaly, pro velké nebezpečí měla být
operována znovu. Na mou prosbu náš pan farář
od Minoritů přidal k přímluvám prosbu za uzdravení matky pěti dětí. Mé sousedky v kostele se
mnou obětovali na ten úmysl sv. přijímání. A Bohu
díky, vše se rázem obrátilo, takže se lékaři dohodli, že druhá operace nebude nutná. Když jsem paní
sousedce v kostele na druhý den sdělila, že se moje
snacha uzdravuje, řekla mi, že byl za ni obětován
i sv. růženec. Kéž Pán všem jejich oběť mnohokrát
vynahradí. Je skutečně pravda, co Panna Maria
prohlásila, že neexistuje nic, co by se nedalo vyřešit modlitbou sv. růžence.
S Božským dítkem Máti, rač všem požehnati.
Srdečně také děkuji všem, kteří na tomto našem
milém časopise pracují i těm, kteří pomáhají finančně i modlitbou.
vděčná čtenářka Marie z Jihlavy

Děkuji Ti, naše nebeská Matičko, za vyslyšení mých proseb i za ochranu a pomoc v těžkých
chvílích mého života. Prosil jsem v modlitbách

Před několika lety jsem absolvovala vyšetření
prsu – mamografii. Byla jsem v naprostém klidu,
protože jsem neměla žádné potíže. Můj klid byl ale
vystřídán velikým strachem, když mi lékařka objevila na ultrazvuku v pravém prsu tvrdý útvar a sdělila mi, že je třeba chirurgický zákrok u ambulantního chirurga. Protože byl právě prosinec, usmlouvala
jsem ji, že přijdu až po Novém roce. Cosi mi stále
říkalo, že se tomuto zákroku nemám podrobit.
Prosila jsem o pomoc Pannu Marii, neboť jsem
měla strach, co se mnou bude dál. V den, když
jsem měla jít na chirurgický zákrok, se náhle mé
kroky na křižovatce obrátily k nemocnici a já
jsem šla, nevím proč, se se vším svěřit mé lékařce gynekoložce. Ta mi řekla, že když nechci, ať
na chirurgii nechodím a dala mi adresu na pražské
MAMMA-CENTRUM, kterou jí nechala jedna
bývalá pacientka. Dostala jsem novou naději. Moji
známí mě tam objednali osobně a já jsem se měla
dostavit za dva měsíce.
Celou dobu jsem se modlila k Panně Marii
a přikládala si na postižené místo medailku
z Garabandalu.
Když mě po dvou měsících vyšetřovala paní primářka v tomto ústavu, nenašla „téměř“ nic a objednala mě na další kontrolu na konec června. Při své druhé
návštěvě mi znovu provedli mamografii a ultrazvukové vyšetření a konstatovali, že nenašli už nic.
Slíbila jsem Panně Marii, že o tom napíši, hlavně
proto, že zjevení v Garanbandalu stále ještě nebyla
oficiálně uznána církví.
Jana z Krkonoš

Chtěla bych touto cestou poděkovat Pánu Ježíši
a Panně Marii za narození naší vnučky Terezky (už
jsou jí tři roky). Když snacha Terezka očekávala
miminko, lékaři sdělili, že by mohlo být postižené. Svěřila jsem děťátko do péče naší Matce Boží
a modlitbami jsme prosili o narození zdravého
miminka. Narodila se holčička, sice malinká, ale
zdravá. Díky Tobě, Pane a Panno Maria.

č. 96 (2/2008)

NEPOSKVRNĚNÁ

Nyní očekává snacha druhé miminko, tak opět
prosíme o zdařilý porod a zdravé dítě. Bůh nám
posílá tolik milostí! Díky Tobě, Pane.
vděčná čtenářka babička Jaroslava

Matičko naše nebeská, děkuji Tobě z celého
srdce a všem svatým ochráncům, ke kterým se
obracím za přímluvu u Pána Ježíše, že po tak velikém trápení mám sílu žít. Zemřela mi dcera, pozdě
operována, zůstal po ní chlapeček, dva roky a další
trápení, které nastalo nebralo konce.
Matička Boží mi dává sílu a pomáhá z každého
trápení. Moc děkuji a prosím o víru a zdraví pro
další moje děti a jejich rodiny.
vděčná čtenářka z Drahanské vysočiny

Plním svůj slib a děkuji Panně Marii za všechny vyslyšené prosby, ochranu, útěchu a za pomoc,
o kterou jsem ji prosila v nemoci. Také děkuji jejímu Synu, Ježíši Božího milosrdenství,
Maxmiliánu Kolbemu a sv. Otci Piovi.
Nadále vyprošuji u naší Matičky Neposkvrněné,
aby vzala celou naši rodinu pod svůj ochranný plášť.
vděčná rytířka z Moravy

Panno Maria Neposkvrněná, děkuji za vyslyšení mých proseb a narození zdravé dcery. Děkuji
za lásku, kterou nás zahrnuješ a ochranu, kterou
nám poskytuješ. Prosím Tě o dar zdraví pro celou
mou rodinu a ochranu, kterou potřebujeme. Je to to
nejcennější, co nám Bůh a Panna Maria dávají a oč
je třeba prosit a zač děkovat.
Děkuji Ti, Maria.
s úctou čtenářka Hanka z Opavska

Před dvěma lety mi zemřel manžel, který byl
nemocný alkoholik. Oslaben tímto neduhem stal
se nástrojem Satana, odpůrcem Pána Boha a svaté
Církve. Zákeřná nemoc ho stravovala velmi pomalu a nenápadně. Jeho zatvrzelost a zvrácenosti se
upevňovaly. Rouhání a znesvěcování všeho Božího
se stupňovalo. Modlila jsem se za sílu, ale hlavně
za spásu jeho nesmrtelné duše. Když v květnu 2005
pan primář vyřkl diagnózu, která zněla „metastázy jícnu“ – otázka života 10 dnů, u někoho to trvá
měsíc, byla jsem jak podťatý strom. Prosila jsem rodinu, známé, řádové sestry a známé kněze o modlitbu. Byly chvíle, kdy jsem přestávala doufat, protože
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jeho zvrácenosti a útok nabývaly na síle a jeho svobodná vůle byla překážkou Božímu zásahu.
S odevzdaností do Boží vůle jsem jela na Svatý
Hostýn a prosila jsem o přímluvu Pannu Marii, aby
vyprosila na svém Božském synu milost spásy pro
manžela. A stal se zázrak. Kněz v promluvě pronesl slova šitá mně na míru: „Drazí, pokud se modlíte
za všechny své drahé a zdá se vám, že se nic neděje, svěřte je Panně Marii, ona je ukryje pod svůj
mateřský plášť a řekne: Synu, odpusť této duši, než
ji uvidíš, a Ježíš svojí matce nic neodepře.“
Možná ani ten kazatel si nebyl vědom slov „než
ji uvidíš!“, ale byl to balzám pro moji duši. Nabyla
jsem 100% jistotu, že manžel bude zachráněn.
Byly to velmi těžké boje, protože Satan se nechtěl vzdát. Jeden kněz ho nechtěl přijít zaopatřit,
prý nechodil do kostela, druhý nenašel, kde bydlíme (stačilo jen zazvonit u sousedů). Asi za 40
min. jsem téhož kněze přivezla a manžel se ihned
po jeho příchodu probral z těžkého bezvědomí,
dobrovolně a rád se vyzpovídal a přijal svátost nemocných. Jeho agónie mezi životem a smrtí trvala
do 16. září 2005. Ještě třikrát přijal tuto svátost
z rukou jiného kněze, který bez zavolání přišel
i dvě hodiny před smrtí a společně jsme se modlili
„Korunku k Božímu milosrdenství“.
Já jsem Ludmila, narodila jsem se 16. září 1950
a nejkrásnější dárek, královský dar jsem dostala
od Pána Boha – manželova smrt v den mých narozenin a svátku, byla jistota o Božím milosrdenství a nelze popsat vděčnost a štěstí, které jsem při
manželově smrti prožila.
Zní to možná nepřirozeně, ale život věčný je
více než cokoliv v životě časném.
Bohu díky! Pane, Bože náš, buď veleben a ctěn!
Ludmila Ovčáčíková

Upřímné díky Ti vzdávám, přesvatá Matičko
Boží, za mého nynějšího manžela.
Při křížové cestě na Svatém Hostýně jsem Tě
prosila „za správnou volbu“ a ty jsi mi vyprosila
na svém Synu Ježíši – hodného manžela a krásné bydlení v Hostýnském kraji. Panno Maria
Svatohostýnská, Matičko naše – Budiž ctěna a velebena! Oroduj za nás, kteří se k Tobě utíkáme, pros
za ty, kteří Tě neznají, pros za naše děti, rodiny!
Pros též za ubohé hříšníky, zvláště za umírající!
tvoje nehodná ctitelka Ludmila
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Z celého srdce chci poděkovat Panně Marii
za ochranu při nešťastném pádu na kole. Věřím, že
to byla Ona, která držela nade mnou ochrannou
ruku. A nejenom v ten den. Těch dnů, kdy mne
a moji rodinu Panna Maria pomohla od nástrah
života, bylo mnoho. Ještě když žila moje babička, říkávala mi: „nos při sobě zázračnou medailku
a Panna Maria tě bude stále ochraňovat.“ A měla
pravdu, za což jsem babičce moc vděčný a Panně
Marii ještě jednou moc děkuji.
čtenář Petr z jablunkovské farnosti

Plním slib a veřejně děkuji za vyslyšení mých
proseb. Byla jsem požádána, abych vystoupila
a promluvila před větším počtem lidí o mém vztahu k Bohu. Nejsem zvyklá mluvit před více lidmi.
Měla jsem velikou trému, obavy a strach. Prosila
jsem Ducha Svatého, aby on za mne mluvil. Vše
jsem svěřila do Otcovy vůle. Říkala jsem si: „Když
to, Pane, chceš, tak mi dej sílu.“ Vše s Boží pomocí
dobře dopadlo.
Mé poděkování patří také Panně Marii za všechny přímluvy a milosti, které mně i mé rodině vyprošuje u svého Syna. Díky!
s úctou Karolína, Strání

Nechci již déle odkládat svůj slib, který dlužím
Panně Marii, jejímu Synu Ježíši Kristu, papeži
Janu Pavlu II., Otci Piovi a Pražskému Jezulátku
za jejich přímluvu a pomoc v mé těžké nemoci.
Díky jejich přímluvám se můj beznadějný zdravotní stav zlepšil a po tom všem, co jsem prodělala,
se nyní cítím skvěle a také výsledky vyšetření dopadly nad očekávání dobře. Ještě jednou Pán Bůh
zaplať za vše. Panno Maria, přijmi prosím pod svou
ochranu celou naši rodinu.
vděčná čtenářka Marie

Chtěla bych se s vámi podělit o radost z nalezení víry mého švagra. Mám dvě sestry, pocházím z Brna, z věřící rodiny. Nejmladší sestra se
provdala za nevěřícího muže, který o Bohu nechtěl nic slyšet. Asi v roce 1980 se odstěhovala
do Čech a do kostela přestala chodit. Naše maminka se za ně neustále modlila. Když se jim narodila
dcera, tak při každé návštěvě jí o Bohu vyprávěla,
a když se Lenička naučila číst, tak maminka přišla
na nápad, začala si půjčovat po svých známých
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křesťanské knihy, protože jich bylo hodně málo
a vždy jednu poslal v balíčku do Čech. Švagr na to
po čase přišel, nezlobil se a knihy si také přečetl. Maminka se dozvěděla, že v bývalé Jugoslávii
vydávají českou obrázkovou bibli. Napsala si o ni
a opravdu ji dostala. V Brně jsme jásali, protože
něco tak krásného jsme neviděli, ale byla potřeba ji
darovat do Čech. Tam si ji neteř s tatínkem pročítali. Švagr se asi po dvou letech rozhodl změnit svůj
život, navštívil faráře, začal se vzdělávat ve víře.
V kostele byla svatba a na Velikonoce křest, první
svaté přijímání a biřmování. A co rozhodlo o jeho
obrácení? Odpověděl mi: „Přece ta bible“.
čtenářka Eva z Brna

Panno Maria, děkujeme Ti z celého srdce, za
záchranu naší dcery. Velmi vážná nemoc s názvem
VHL způsobila, že naše dcera upadla v práci do
bezvědomí a byla převezena do nemocnice. Lékař
nám otevřeně řekl, že na mozku došlo ke změnám.
Před operací jsme se dozvěděli, že dcera nemusí
zákrok přežít a po operaci bude zcela jistě potřebovat naši pomoc, protože nejspíš nebude chodit.
Operující lékař i anesteziolog nám doporučili modlitbu. Dcera před operací poprosila o svátost pomazání nemocných a bylo jí uděleno svaté přijímání.
Já s manželkou a zetěm jsme se vytrvale modlili.
O modlitbu jsme také prosili známé kněze a přátele. V kostele jsme nechali sloužit na úmysl zdárné
operace mši svatou.
Díky Bohu v Trojici Jedinému a Matce Boží,
dcera se rychle uzdravila a vrátila se do práce.
Několik měsíců před operací se jí narodilo zdravé děťátko, které nám dnes již tříleté dělá mnoho
radosti.
Milosrdnému Bohu a Neposkvrněné ať je vzdána
chvála za projevenou moc a ochranu.
vděční rodiče Jan a Joanna,
přeloženo z polského Rytíře Neposkvrněné 4/2008

* * *
Svou vděčnost vyjadřují: Jan, Západní
Čechy; Anna Kadubcová, Anna Lukešová, Radka
Zachařová.
O modlitbu prosí: Ivana z Vysočiny; Dana Ž.
z Moravy; Zdeňka od Domažlic, A. Lukešová.
* * *
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ZPRÁVY
Hereze naší doby. Kardinál George Pell z australského Sydney označil ve své knize „Bůh a Cézar“ názor
mnoha katolíků, že umělou antikoncepci je možno akceptovat, za „herezi naší doby“. Ta se opírá o „přednost
svědomí při rozhodování“. Kardinál poukazuje na to, že
když nezdůrazníme svědomí správně poučené a respektující Boží zákony, můžeme s odvoláním na tuto „přednost svědomí“ ospravedlnit jakékoliv zločiny: potrat,
eutanázii i masové vraždy.
Information FMG 92/2007
Filipíny požadují „kontrolu porodnosti“. Filipínští
katoličtí biskupové protestují proti záměru vlády legalizovat tzv. „kontrolu porodnosti“ zavedením ranně
abortivních pilulek „ráno po“. Upozorňují, že vláda by
se měla zaměřit na zlepšení života lidí a ne na omezení
přírůstku obyvatelstva.
Information FMG 92/2007
Nemožnost svatého přijímání pro stoupence potratů. Arcibiskup Raymond Burke z amerického St.
Louis prohlásil, že by odepřel podat sv. přijímání těm
prezidentským kandidátům, kteří se vyslovují pro potraty a eutanázii.
Information FMG 92/2007
Matka Boží z Civitavecchia. 15. března r. 1995 ronila socha Panny Marie v italském městě Civitavecchia krvavé slzy. Tamní biskup Girolamo Grillo o tom uvědomil
papeže Jana Pavla II., který biskupovi nařídil, aby sochu
přivezl k němu do Vatikánu. Nyní biskup Grillo sdělil, že
papež tenkrát vyjádřil své hluboké přesvědčení o pravosti tohoto zázraku, vložil na hlavu Matky Boží zlatou korunu a omotal její ruce růžencem. Zavázal biskupa, aby
o tom nikomu nic neříkal do doby, než sám uzná, že „nastal vhodný čas“. Biskup Grillo usoudil, že je to právě
nyní. Zázrak dosud nebyl oficiálně církevně uznán.
Nasz Dziennik 6.2.2008
Pokles věřících v Rakousku. Masivní proticírkevní
propaganda, laicizace veřejného života a blahobyt jsou
příčinou poklesu počtu katolíků v Rakousku. Zatímco
v r. 1971 jich bylo 6,5 milionů, r. 1993 6,2 miliony,
dnes je to 5,6 milionů, tj. cca 70 procent obyvatelstva.
Na poklesu počtu katolíků se podílejí také výstupy
z církve.
Glaube und Kirche 1/2008
První katolický kostel v Kataru. Prefekt Kongregace
pro evangelizaci národů kard. Ivan Dias posvětil včera
v hlavním městě Kataru Ad-Dauha vůbec první katolický kostel v tomto státě po 14 stoletích. Svatyně Panny
Marie Růžencové byla postavena na pozemku, který daroval emír Hamad bin Chalif Al Thani. Součástí celého
stavebního komplexu je také škola, konferenční centrum,
knihovna a fara. „Na dnešní den katolíci čekali s obrov-

skou touhou,“ řekl Vatikánskému rozhlasu biskup Paul
Hinder. „Doufali, že se jim konečně dostane prostor, kde
by se mohli v bezpečí a důstojně shromažďovat k modlitbě. A nyní jako by se ocitli doma, ve vlasti v cizí
zemi.“ Vznik katolického chrámu byl podle mínění apoštolského vikáře Arábie katarskou společností přijat, byť
ne jednomyslně: „Vždycky se najde někdo, kdo nesouhlasí, a má za to, že se tak projevuje přílišná otevřenost.
Mám však dojem, že většina obyvatel, i těch místních,
to v zásadě chápe a souhlasí s tím, aby lidé, kteří přijíždějí do země pracovat k jejímu prospěchu, měli také
možnost vyznávat důstojně vlastní víru. Samozřejmě, že
existují určité podmínky, které jsou kladeny i v jiných
státech tohoto regionu: výslovné znaky naší víry jako
kříž nebo sochy nesmějí být vidět zvnějšku. Uvnitř však
máme plnou svobodu zařídit si všechno tak, jak je to
v kostele obvyklé.“
Katar se rozléhá nad Perským zálivem a má kolem
750 tisíc obyvatel, z nichž tři čtvrtiny představují cizinci, zaměstnaní v turistické infrastruktuře nebo v ropném
průmyslu. Stát navázal diplomatické vztahy s Vatikánem
v roce 2002 a tamější katolickou komunitu tvoří 100
tisíc věřících. Od roku 2002 mezi nimi působí filipínský kapucín O. Tom Veneration. Po dnešní konsekraci
kostela v Kataru zůstává pouze Saúdská Arábie jediným
státem u Perského zálivu, ve kterém není žádný křesťanský kostel. Odhaduje se, že v Saúdské Arábii žije kolem
800 tisíc katolíků.
RaVat 15.3.2008
Křest ve Vatikánu. Během Velikonoční Vigilie Svatý
otec Benedikt XVI. pokřtil sedm dospělých osob. Pět
mužů a dvě ženy, pocházejí z Itálie, Kamerunu, Číny,
Spojených států a Peru. Byl mezi nimi i známý italský
novinář, pocházející z Egypta, Magdi Allam, který konvertoval z islámu. Žije již několik let v Itálii a je zástupcem šéfredaktora italského deníku Corriere della Sera.
RaVat 23.3.2008
V římské bazilice sv. Pavla za Hradbami, na místě
bývalého baptisteria vznikne ekumenická kaple. Má
sloužit k ekumenickým setkáním a bohoslužbám konaným nekatolickými křesťanskými společenstvími. Má se
také stát symbolickým uctěním sv. Pavla. Od 28. června 2008 do 29. června 2009 bude křesťanský svět slavit
Rok sv. Pavla, a to u příležitosti 2000. výročí narozenin
tohoto Apoštola národů.
RN 3/2008
V pátek 14.3.2008 jmenoval Svatý otec Benedikt
XVI. nového apoštolského nuncia pro Slovensko. Stal
se jím Mons. Mario Giordana, arcibiskup minorský, dosavadní apoštolský nuncius na Haiti.
podle TK KBS
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Přijď, o Duchu přesvatý,
rač paprsek bohatý
světla svého
v nás vylít!

Kaple Seslání Ducha Svatého
v Růžencové bazilice v Lurdech, Francie.
Foto: Lawrence OP

Anděl řekl ženám:
„Vy se nebojte.
Vím, že hledáte Ježíše,
který byl ukřižován.
Není zde,
byl vzkříšen,
jak řekl.

Foto: V. Dvořáčková

(Mt 28; 5-6)

