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PODPOŘIT

PODMÍNKY ČLENSTVÍ V M. I.
1. Zcela se odevzdat Panně Marii Neposkvrněné jako nástroj do Jejích rukou. 2. Nosit 
Zázračnou medailku. 3. Zapsat se do knihy Rytířstva Neposkvrněné v sídle kanonicky 
ustanoveném. (Zápis se dělá prostřednictvím přihlášky vlastnoručně podepsané. Tu zasí-
lejte na: Národní centrum M. I., Minoritská 1, 602 00 Brno, e-mail: info.mi@minorite.cz.)

VÁŽENÍ ČTENÁŘI, 
MILÍ RYTÍŘI NEPOSKVRNĚNÉ,
srdečně Vás zdravíme z redakce časopisu Imma-
culata. S tímto prvním číslem roku 2020 bychom 
Vám chtěli ze srdce poděkovat za každý Váš dar, 
který jste nám od posledního čísla poslali.  Díky 
Vaší štědrosti můžeme pokračovat ve vydávání 
Immaculaty a usilovat o její další rozvoj. Nyní dě-
láme první kroky ke zvukové podobě časopisu. 
Pán Bůh zaplať za Vaši podporu.

Tímto číslem otevíráme nový cyklus témat, 
který se bude týkat církevních svátostí. První ze 
sedmi svátostí církve je křest, který představuje 
vstupní bránu k životu v Duchu a  který otevírá 
přístup k ostatním svátostem. Svatý Řehoř Na-
ziánský o něm řekl krásnou větu: „Křest je nej-
krásnějším a nejvelkolepějším z Božích darů... 
Nazýváme ho darem, milostí, pomazáním, 
osvícením, šatem neporušitelnosti, koupelí ob-
novy, pečetí a vším, co je nejcennější. Dar, pro-
tože je dán těm, kteří nic nepřinášejí; milost, 
protože je udělován i  viníkům; křest, protože 
hřích je pohřben do vody; pomazání, protože 
je svatý a královský; osvícení, protože je oslni-
vým světlem; šat, protože zakrývá naši hanbu; 
koupel, protože nás umývá; pečeť, protože nás 
chrání a je znamením Boží svrchovanosti.“

Milí čtenáři, přejeme Vám, abyste z  tohoto 
daru vždy čerpali sílu ke  každodennímu ná-

sledování Krista.

br. Bohdan Heczko OFMConv 
šéfredaktor ImmaculatyDenní modlitba rytířů Neposkvrněné Panny Marie

Ó Maria, beze hříchu počatá, oroduj 
za nás, kteří se k Tobě utíkáme, 

i za všechny, kteří se k Tobě neutíkají, 
a zvláště za nepřátele Církve svaté a za ty, 

kdo jsou Ti svěřeni.

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

Kdo se cítíte osloveni a chtěli byste vstoupit do M. I., požádejte o přihlášku na výše uvedených kontaktech.
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PRO TEBE, NEPOSKVRNĚNÁ
O motivaci našich každodenních skutků
text: br. Bohdan Heczko OFMConv

Sv. Maxmilián byl mistrem v tom, jak se dokázal na věci kolem dívat zcela jinak než ostatní. 
Místo toho, aby přemýšlel, jak využít věci ve  svůj prospěch, přemýšlel, jak je využít ve  pro-
spěch mise Neposkvrněné. Tato jeho myšlenka se objevila i na diplomu Rytířstva, kde říká, že 
pro Neposkvrněnou je třeba využívat všechny mravně dobré prostředky. Co měl sv. Maxmilián 
na mysli, když nám zanechal takové doporučení?

Maxmilián sám nejlépe využíval 
všech prostředků a  příležitostí 
ke  službě Neposkvrněné: Neo-
byčejně rozvinul tiskový apo-
štolát – nejsilnější médium jeho 
doby. Sledoval také rozvoj mo-
derních sdělovacích prostřed-
ků, aby je pro Neposkvrněnou 
okamžitě využil. Otec Kolbe ale 
i  sám sebe dával plně k  dispo-
zici, jel jako misionář do Japon-
ska a uvažoval o misiích v  Indii 
a  na  Blízkém východě. Jedním 
slovem podnikal velké věci, 
které nakonec završil v osvětim-
ském táboře smrti dalším vel-
kým skutkem, když nabídl svůj 
život za jiného spoluvězně.

A  co my? Nejspíš neděláme 
takové velké věci a  možná si 
i  myslíme, že ideály Rytířstva 
Neposkvrněné jsou pro nás 
nedosažitelné, že jsme obyčej-
ní a  bezvýznamní. Přesto však 
bychom měli usilovně přemýš-
let o slovech obsažených v di-
plomu, kde stojí: „Využívat pro 
Neposkvrněnou všechny mravně 
dobré prostředky, jaké dovoluje 
stav, podmínky a okolnosti.“

Podstata naší služby v  M. I. se 
ukrývá ve  slovech „pro Nepo-
skvrněnou“. Dotýkáme se zde 
motivace, proč jsme se přihlási-
li do Rytířstva, proč chceme pů-
sobit na  druhé lidi, proč chce-
me usilovat o  jejich obrácení 
a  proč za  tím účelem chceme 

používat různé prostředky. Po-
kud skutečně chceme všechno 
dělat pro Neposkvrněnou, pak 
cokoliv budeme dělat, všechno 
bude posvěceno a  obohaceno 
právě tímto úmyslem – ať už 
to jsou věci obyčejné, či mimo-
řádné. Pak všechny naše skut-
ky – i ty nejobyčejnější – získají 
nadpřirozenou moc a dokážou 
proměňovat lidská srdce. Sta-
neme se nástroji v rukou Nepo-
skvrněné, a tak Ona bude skrze 
nás působit pro slávu Boží.

Naopak, když bychom jen touži-
li po velkých věcech a používali 
k  tomu hromadu těch nejúčin-
nějších prostředků, ale opome-
nuli, že všechno má být „pro 
Neposkvrněnou“, pak bychom 
konali jen a  pouze lidskými 
prostředky, které ovšem nemají 
sílu proměnit lidské srdce. Snad 
bychom se stali i slavní a šly by 
za  námi davy lidí, pro Boží krá-
lovství by to však nemělo valnou 
hodnotu. Nejspíš bychom ješ-
tě upadli do  pýchy, a  tak to, co 
mělo být ke slávě Boží, by nako-
nec bylo k naší zkáze.

Ve výše zmíněném textu diplo-
mu  bych ještě rád zdůraznil slo-
vo „všechny“.  Jestliže  „všechny“, 
pak je třeba začít tím, co zrovna 
máme po ruce, byť by se to moh-
lo jevit jako obyčejné a  málo 
významné. Není třeba čekat, až 
budeme mít k  dispozici velké 

prostředky, abychom mohli začít 
dělat velké věci. Hned teď mů-
žeme pro Neposkvrněnou něco 
udělat. Zasvětit Jí své skutky 
dnešního dne, aby žádný z nich 
nepřišel nazmar a aby každý 
z nich byl vyjádřením naší lásky 
a oddanosti.

A Neposkvrněná už moc dobře 
ví, jak s nimi naložit. Svatý Ma-
xmilián říká, že Neposkvrněná 
přijímá naše skutky Jí oběto-
vané a předává je Ježíšovi. Pán 
Ježíš to vše od Ní přijímá se 
zalíbením, protože Její dar je 
prost jakékoliv poskvrny hří-
chu. Následně Pán Ježíš těmto 
našim obětem dává božskou 
hodnotu, takže mohou důstoj-
ně oslavit Boha a mají moc pro-
měňovat lidská srdce a přinášet 
jim spásu. Takže to, co se zdálo 
být bezvýznamné, získalo na-
jednou velkou hodnotu. 

Milí rytíři a milé rytířky Nepo-
skvrněné Panny Marie, pro-
zkoumejme náš všední den, co 
všechno konáme a jak to koná-
me. Jsou to všechno mravně 
dobré skutky? Pokud ne, odlož-
me je. Pokud ano, vykonejme je 
pro Neposkvrněnou co nejlépe 
a  spolu s  Ní je obětujme Pánu. 
Vynasnažme se, aby ani ty nejo-
byčejnější věci nepřišly nazmar, 
ale aby se staly vlastnictvím Ne-
poskvrněné a posloužily ke slá-
vě Boží a k naší spáse.  
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LETEM M. I. SVĚTEM
čili rytíři v akci
text: Jitka Navrátilová | koordinátorka M. I.

SETKÁNÍ SE ČLENY M. I. V PRAZE (5. 2. 2020, obr. 1, 2, 3)
O první únorové středě jsme se vydali za rytíři a rytířkami M. 
I. do  pražského kláštera minoritů, kam nás pravidelně zve 
otec provinciál Stanislav Gryń, který se stará o  zdejší sku-
pinku. Vždy se těšíme na setkání s milými tvářemi známých 
i nově příchozích. Sdílná atmosféra byla odrazem několika-
letého setkávání, díky níž jsme vedli dialog a sdíleli své život-
ní zkušenosti s prožíváním poslání Rytířstva. Při vzpomínce 
na pražskou skupinku máme před očima také zdejšího kvar-
diána, bratra Václava Puczoka, který s laskavostí a pečlivostí 
sobě vlastní vždy vytvořil dobré podmínky k setkání.  

KURZ PRO ANIMÁTORY RYTÍŘSTVA (7. – 9. 2020, obr. 4, 5)
Jak víte, v loňském roce jsme začali s přípravou animátorů 
M. I., kteří by po jejím dokončení mohli být nápomocni při 
šíření myšlenek hnutí M. I., jak po tom toužil svatý Maxmili-
án Maria Kolbe. Prosíme Vás o modlitbu za účastníky tohoto 
kurzu, aby je Duch Svatý obdařil milostmi potřebnými pro 
jejich budoucí roli animátorů. 

SPOLEČENSTVÍ ČLENŮ RYTÍŘSTVA A ČTENÁŘŮ
Na základě každodenní práce v redakci a v Národním centru 
M. I. si uvědomujeme, že jak rytíři, tak čtenáři tvoří skupinu s vel-
kým duchovním potenciálem. Ten může být využit pro mno-
ho dobrého. Zjišťujeme však, že řada dobrých věcí, se zadrhne 
např. kvůli chybějícímu kontaktu nebo adrese. Často se nám 
poštou vracejí časopisy nebo dopisy, ve kterých Vás informu-
jeme, že přijedeme na setkání v místě vašeho bydliště. Pokud 
nemáme na vás telefon nebo e-mail, nemůžeme vyřešit vznik-
lé problémy a máme jenom velmi omezené možnosti rozvíjet 
naši společnou duchovní zkušenost. Protože se tato situace dá 
poměrně snadno vyřešit, prosíme Vás o spolupráci při kontro-
le a doplnění vašich adres a kontaktů. K tomu slouží přiložený 
letáček. Informace v něm obsažené nám můžete poslat e-mai-
lem, mobilem nebo poštou na adresu redakce. Děkujeme, že 
můžeme společně s Vámi tvořit společenství a duchovně růst.

ČASOPIS IMMACULATA
Protože narůstá počet těch, kteří si časopis chtějí poslechnout 
v  audioverzi, začali jsme se tímto podnětem v  redakci vážně 
zabývat. V této chvíli zjišťujeme, že pokud chceme, abyste si po-
slechli zvukovou nahrávku časopisu Immaculata v kvalitní po-
době, bude to časově i finančně náročný proces. I přes všech-
ny obtíže vnímáme, že bychom měli touto cestou jít. Proto se 
na vás obracíme s prosbou o modlitbu na tento úmysl. 
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POSVÁTNÁ ZNAMENÍ 
Svátosti jako cesta ke spáse
text: P. František Urban | autor přednáší sakramentologii na Cyrilometodějské fakultě UP 

V následujících zamyšleních si představíme některé prvky z nauky církve o svátostech. Přiblížíme 
si význam pojmu svátost a u konkrétních svátostných znamení si připomeneme jejich význam 
pro náš život. 

Svátosti můžeme vnímat jako 
klenoty, uchovávané v pokladni-
ci církve. Církev samozřejmě není 
muzeum, kam máme přicházet 
na  výstavy krásných exponátů. 
Naopak. Církev nám nabízí, že si 
dané klenoty můžeme odnést 
s sebou – tedy nikoli jako zloděj, 
který skrývá ukradené cennosti 
a  někde je pak na  černém trhu 
výhodně prodá. Těm, kdo jsou 
pokřtěni, církev tyto klenoty na-
bízí neustále. K  čemu? Jednak 
k tomu, abychom jimi mohli být 
posvěcováni, abychom se z nich 
radovali, ale také aby skrze ně 
mohli zakusit působení Boží mi-
losti i druzí kolem nás.

VÝZNAM SLOVA 
SVÁTOST
Jednoduchá otázka na úvod: co 
je to svátost? Dle pojetí sv. Au-
gustina můžeme svátost označit 
jako viditelné znamení nevidi-
telné milosti. Dotýkáme se tudíž 

božské, neviditelné skutečnosti, 
kterou chceme znázornit něja-
kým vnějším, smyslově přístup-
ným znamením. 

STVOŘENÍ JAKO 
SVÁTOST
Za svátost v širším slova smys-
lu lze označit mnoho různých 
skutečností. Připomeňme např. 
myšlenku  papeže Františka 
z  jeho encykliky Laudato si, že 
celý svět jakožto stvořená sku-
tečnost je svátostí, znamením 
Boží lásky. Vždyť už na  prv-
ních stránkách Bible zaznívá 
opakovaně: „Bůh viděl, že to je 
dobré;“ na  závěr šestého dne 
stvoření dokonce: „Bůh viděl, 
že všechno, co učinil, je velmi 
dobré“ (Gn 1,31). 

SYN JE SVÁTOSTÍ OTCE
Obdobně platí o  Ježíšově lid-
ství, že i ono bylo v jistém smy-
slu svátostí; bylo znamením 

jeho božství, tedy skryté sku-
tečnosti, která byla přístupná 
ve  víře. Tak to vyznali mnozí, 
kteří se s  ním setkali: „Mistře, 
ty jsi Syn Boží, ty jsi král Izrae-
le,“ volá Natanael (J 1,49); „Ty jsi 
Mesiáš, Syn Boha živého,“ pro-
hlásí apoštol Petr (Mt 16,16); „Ty 
jsi Mesiáš, Syn Boží, který má 
přijít na  svět,“ s  důvěrou říká 
Lazarova sestra Marta (J 11,27). 
V Ježíšově životě a v celém jeho 
konání se odzrcadluje něco 
hlubšího, než je na  první po-
hled zřejmé, v něm promlouvá 
a  působí Bůh sám, on je tedy 
svátostí Boha.

CÍRKEV JAKO SVÁTOST
V širším smyslu můžeme označit 
termínem svátost i  samotnou 
církev. Potvrzuje to 2. vatikán-
ský koncil, když učí: „Církev je 
totiž v Kristu jakoby svátost ne-
boli znamení a  nástroj vnitřní-
ho spojení s  Bohem a  jednoty 
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celého lidstva“ (LG 1). Myšlen-
ka, že církev je nerozlučnou 
svátostí jednoty, se objevuje již 
ve spisech sv. Cypriána z Kartá-
ga v  polovině 3. století: „Proto 
všechno, čím církev je a co koná, 
má v první řadě sloužit dílu sjed-
nocení, aby byl Bůh ‚všechno 
ve všem‘ “ (srov. 1Kor 15,28).

SEDM SVÁTOSTNÝCH 
ZNAMENÍ
Od  tohoto širšího pohledu 
nyní přejdeme ke  konkrétním 
projevům Boží milosti. Jedná 
se především o  sedm posvát-
ných znamení, označovaných 
od  13.  století jako svátosti. 
Proč až od této doby? Přestože 
svátosti jsou plodem Kristo-
va díla spásy, samotný pojem 
svátost se vyvíjel poměrně 
dlouho. Zjednodušeně 
si můžeme představit 
Ježíše Krista jako ko-
řen, z  něhož vyrůstá 
kmen (církev) a z něj 
pak jednotlivé větve 
(sedm svátostí). 

ŽIVOT ZE 
SVÁTOSTÍ
Díky svátostem se 
do  lidské duše vlévá 
milost posvěcující. Přede-
vším ve  křtu je člověk přijat 
do  Božího života. Pokud tuto 
křestní milost ztratí, je mož-
no ji obnovit prostřednictvím 
svátosti smíření, popř. přijetím 
svátosti pomazání nemocných. 
Tyto dvě svátosti se někdy nazý-
vají jako svátosti duchovně mrt-
vých, tj. těch, kdo ztratili Boží 
život. Všechna další svátostná 
znamení, tj. biřmování, eucha-
ristie, svátost svěcení a manžel-
ství, pak pomáhají specifickým 
způsobem rozvíjet božský život 
darovaný ve křtu. Každé svátosti 
přitom náleží určitá svátostná 
milost, která se od  ostatních 

svátostí odlišuje. Tři z  těchto 
sedmi posvátných znamení, 
totiž křest, biřmování a  svátost 
kněžského svěcení, působí, že 
do duše člověka se vtiskuje du-
chovní a  nesmazatelná pečeť. 
Právě pro tuto nesmazatelnost 
nelze ony tři svátosti přijímat 
opakovaně, ale zůstávají v plat-
nosti jednou provždy. Tento 
otisk otevírá člověku možnost 
konat službu pro Boží království 
a  připodobňuje jeho nositele 
Kristu. Od  svátostí odlišujeme 
svátostiny, což jsou zjednoduše-
ně řečeno obřady, které působí 
nadpřirozenou milost, a to díky 
přímluvě církve.

NEDOKONALÉ 
NÁSTROJE MILOSTI
Díky svátostem dostáváme 
tedy dar Božího života. Bůh 
sám působí spásu a  dává 
ospravedlnění, nicméně po-
užívá k  tomu lidské nástroje. 
Je-li vhodně připraven, může 
člověk přijmout svátost od po-
věřeného služebníka církve. Ne 
všichni služebníci však mohou 
udělovat všechny svátosti. Jak 
je tomu ale v  případě, když se 

některý posvěcený služebník 
zpronevěří své službě, když 
např. kněz žije pohoršlivým 
životem – uděluje pak svátost 
náležitě? Zde musíme připo-
menout, že platné udělení 
svátosti nezávisí na  mravních 
dispozicích udělovatele, ale 
svátostná znamení působí sa-
motným udělením. Tedy pokud 
řádně ustanovený služebník 
použije správnou látku (např. 
u křtu je to voda) a formu (tzv. 
slovní formule křtu) a  pokud 
má alespoň minimální úmysl 
konat to, co koná církev, pak 
svátost nastane i  v  případě, že 
život daného služebníka vyka-
zuje určité negativní rysy. 

SPÁSA BEZ SVÁTOSTÍ?
Tím, co bylo doposud řeče-

no, nechceme tvrdit, že 
Bůh navázal svou milost 

výlučně na  svátosti 
a  že se jiným způ-
sobem nemůže do-
tknout srdce člověka. 
Bůh zcela jistě může 
k  sobě přivést lidi 
po cestách, které zná 

jen on. Vždy ale zále-
ží na  úmyslech srdce, 

na  tom, proč daný člo-
věk hledá Boží milost jin-

de než v Kristově církvi. Svá-
tosti představují řádnou cestu 
ke  spáse. Pokud si někdo je 
této skutečnosti vědom, a přes-
to odmítá kráčet po  řádné 
cestě a místo toho hledá cesty 
mimořádné, v  jistém smyslu 
méně náročné, takový člověk 
se vystavuje vážnému nebez-
pečí rozmělnění, či dokonce 
ztráty své křesťanské identity. 
Kéž můžeme se sv. Pavlem i my 
radostně opakovat: „Milostí 
Boží jsem to, co jsem, a milost, 
kterou mi prokázal, nebyla na-
darmo“ (1Kor 15,10).  
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GENETICKÝ KÓD KŘESŤANA
Jak bychom měli žít svůj křest.
text: Eva Fuchsová

Síla milosti křtu je tak mocná, že dokáže prorazit i  ztvrdlý asfalt dědičného hříchu ulpívající 
na  lidské duši. Ale co z  tohoto semene nakonec vyroste? To záleží na půdě, zavlažování, péči, 
slunečním svitu… Nicméně v genetické výbavě už je připraveno všechno pro to, aby vyrostlo 
„nové lidství, stvořené k  Božímu obrazu ve  spravedlnosti a  svatosti pravdy“ (Ef 4,24). Pojďme 
prozkoumat několik článků „genetického kódu“ skrytého v obřadu křtu.

CO ŽÁDÁTE?
To je první otázka, kterou Kris-
tus klade člověku. Člověče, co 
žádáš, po  čem toužíš, jaký je 
poslední cíl tvého života a mo-
tiv všech tvých skutků? Stvořil 
jsem tě, abys byl šťastný, ale ty 
sám si musíš svobodně zvolit, 
v  čem tvé štěstí bude záležet. 
Je tu mnoho možností: Spokojíš 
se se zdravím, krásou, pohodou 
v  rodině a  v  práci? Je to málo? 
Pak se nabízí zábava a  zážitky. 
Pro náročné tu máme úspěch, 
bohatství a  slávu. Že to brzo 
skončí? Ano, máš pravdu. Pak 
nezbývá, než zvolit věčný život, 
nikdy nekončící úžas z  obje-
vování Boží moudrosti a  krásy, 
věčnou radost a slávu před Boží 
tváří. Kdybys měl na otázku „Co 
žádáš?“ odpovědět podrobným 
popisem nebeské blaženosti, tr-
valo by to celou věčnost. Vyjádři 
to tedy stručně: „Křest.“

Dokonce i tehdy, když to za nás 
vyslovili naši rodiče, otevřeli 
nám tím nesmírný prostor svo-
body. Svoboda totiž nespočívá 
v tom, z kolika, ale z  jak kvalit-
ních možností si můžeme vy-
brat. Každá volba, která vede 
člověka k Bohu a zužuje prostor 
hříchu, rozšiřuje jeho svobodu 
až k  zakoušení nekonečné šíř-
ky a délky, výšky a hloubky (Ef 
3,18) Božích tajemství. V  nebi 
sice nebudeme mít „svobodu“ 
zvolit si hřích a  zlo, ale zato 

naše svoboda zvolit si dobro 
bude nekonečná.

JAKÉ JMÉNO?
Adam dostal od Hospodina vel-
ký úkol: všem živočichům dát 
jméno. „Přivedl je k člověku, aby 
viděl, jak je nazve“ (Gn 2,19). 
Jméno pes, koza nebo králík 
není vyjádřením toho, co může-
me na zvířeti pozorovat, obdivo-
vat nebo zatracovat. Je vyjádře-
ním jeho vnitřní podstaty, která 
je sama o  sobě nepoznatelná. 
Tím spíše osobní jméno člově-
ka: vyjadřuje jeho osobu, něko-
ho, koho sice nemůžeme nikdy 
dokonale poznat (dokonce ani 
sebe sama), ale můžeme ho po-
znávat stále hlouběji, oslovovat 
ho, sdílet s ním dobro – nebo ho 
zavalit zlem. Bez jména neexis-
tuje osoba ani vztah. 

Při křtu nám dává jméno ne-
beský Otec. On na  nás bude 
volat jménem vyjadřujícím naši 
tajemnou podstatu, kterou 
na  rozdíl od  pozemských rodi-
čů zná, protože ji sám stvořil: „Ty 
sám jsi mě v  lůně matky utkal, 
podstata má nebyla ti tajna“ 
(Žl 138,13.15). A my mu může-
me odpovídat. Na  konci věků 
pak ten, „kdo zvítězí, dostane 
bílý kamínek a na tom kamínku 
bude vyryto nové jméno, které 
zná jen ten, kdo ho dostane“ 
(srov. Zj 2,17). Konečně v Bohu 
objevíme, kdo skutečně jsme.

VŠICHNI SVATÍ 
A SVĚTICE BOŽÍ…
Přestože je naše osoba tak jedi-
nečná a  nezastupitelná, obřad 
křtu nám neúnavně naznaču-
je, že na  světě nejsme sami. 
Malé dítě do  kostela přináše-
jí rodiče, kolem stojí početná 
rodina, kmotři se zavazují, že 
budou s  výchovou pomáhat. 
Dospělý sice přichází do kostela 
po svých, ale rovněž v doprovo-
du kmotra a  přátel. Všichni se 
s  očima upřenýma na  křtěnce 
usmívají, a  radostná atmosféra 
se přelévá i  na  neznámé tváře 
v kostele. Ještě více však na tvá-
ře neviditelné, a přesto přítom-
né. Andělé a svatí, především ti, 
které s námi pojí zvláštní vztah, 
se „sbíhají“ kolem křtitelnice 
a  jásají víc než příbuzní, proto-
že jasně vidí, jaký zázrak se tu 
děje. A tito noví přátelé nás teď 
už budou provázet stále. Touží 
po naší spáse, protože naše štěs-
tí bude i jejich štěstím. Prosit je 
o přímluvu neznamená vyvolá-
vat je z nějaké letargie nebo z ji-
ných starostí, ale jen k nim pros-
tě s důvěrou obrátit oči. Nejsme 
v tom sami, čekají na nás.

ZŘÍKÁTE SE…
… ducha zla, všeho, co působí 
a  čím se pyšní? Ano. Jak pro-
sté. Neslibujeme, že budeme 
vést důmyslnou obranu a útok, 
že budeme vymýšlet účinné 
strategie proti zlému duchu 
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a nepolevíme v pozornosti, aby 
nám neuniklo jediné jeho hnu-
tí. Takový boj bychom rychle 
prohráli, protože je mnohem 
bystřejší a  mocnější než my. 
Stačí se ho však každý den 
upřímně zříkat, a  pak už si ho 
vůbec nemusíme všímat. Boj už 
je vyhraný, jen se musíme stále 
stavět na stranu Vítěze. Satan je 
bezmocný, pokud mu sami ne-
dovolíme, aby ovládl naše myš-
lení, slova a skutky a tak určoval 
běh našich událostí. Nemůže-
me slíbit, že nikdy nezhřešíme 
a  neotevřeme tak brány jeho 
působení. Můžeme se ale jeho 
působení a pýchy zříci. V praxi 
to znamená zpytování svědo-
mí, lítost a pokání.

JÁ TĚ KŘTÍM
Ve  starověké církvi si křtěnec 
svléká šaty a noří se do baptis-
teria. Okamžik dobrovolného 
přijetí smrti. Neboť co jiného je 
křest než ponoření do Kristovy 
smrti (srov. Řím 6,4)? 

Svět po  dědičném hříchu nás 
neustále svléká z toho, co máme 
rádi, a  vystavuje nás postupné-
mu umírání. Samé ústrky, nepří-
jemnosti, zklamání, ztráty iluzí, 
drobné nebo i vážnější tragédie 
a nakonec smrt. Teď však přichá-
zí chvíle, kdy se pro mě řád světa 
mění. Vycházím sám dobrovolně 
smrti vstříc. Přestává být pro mě 
hrozbou a  stává se podobnos-
tí s  Kristem: „Dávám svůj život, 
a  zase ho přijmu nazpátek. Ni-
kdo mi ho nemůže vzít, ale já ho 
dávám sám od sebe. Mám (moc) 
život dát a  mám moc ho zase 
přijmout“ (Jan 10,17-18). Od této 
chvíle ať mě potká cokoli nepří-
jemného, děsivého a  blízkého 
smrti, ba i  sama smrt, stává se 
pro mě cestou ke vzkříšení. Pod-
mínkou je přijmout to svobodně, 
s vírou, láskou a nadějí, které už 
jsou počátkem věčného života. 

SVĚTLO KRISTOVO
Když se zapálí svíce, první, co 
osvítí, je obličej toho, kdo ji drží. 

Prozradí rysy tváře, které jsou 
v  běžném světle neviditelné, 
odhalí pečlivě skrývané vrásky, 
ale zároveň nechá skryté její ta-
jemství. Učme se dívat na tváře 
kolem sebe ve  světle Kristově. 
S  úctou k  tajemství a  svobodě 
každé lidské bytosti, se souci-
tem s  jejími limity, starostmi 
a  bolestmi. Jen tak doneseme 
své bílé roucho, vyprané v  Be-
ránkově krvi (Zj 7,14), až před 
Boží trůn. 

Křest nás zavazuje ke  svatos-
ti  – a  svatost neznamená ni-
kdy nehřešit, ale ubírat se stále 
kupředu, správným směrem 
k  věčnému cíli. Liturgie křtu 
nám jednotlivými částmi napo-
vídá, kudy vede cesta. Je pro-
gramem pro celý náš křesťan-
ský život. 

Literatura k tématu:
RADCLIFFE, Timothy. Ponoř se! Žít svůj křest a biřmová-
ní. Praha: Krystal OP, 2017.
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NYNÍ VE MNĚ ŽIJE KRISTUS
Křest jako nejdůležitější okamžik našeho života
text: P. Radek Tichý

Slovo křest pochází od slova Kristus. Ti, kdo jsou pokřtění, jsou tedy Kristovci, patří Kristu. Někdy 
se o knězi říká, že je alter Christus, druhý Kristus. Mnohem správnější by bylo takto mluvit o kaž-
dém křesťanovi. O každém, kdo byl obmyt vodou ve jménu Nejsvětější Trojice, platí: „Už nežiji já, 
ale žije ve mně Kristus“ (Gal 2,20). Jak toto můžeme lépe vnímat a prožívat ve svém životě? Na to 
budeme hledat odpověď v následujících řádcích. 

První věcí, kterou stojí za  to si 
uvědomit, je, že křest je nejdů-
ležitějším okamžikem našeho 
života. Přestože přivést malého 
človíčka na svět může jeho ma-
minku stát mnoho sil a  boles-
tí, křest je důležitější než naše 
narození. Vždyť každoročně 
o  veliké noci jáhen zpívá nad 
velikonoční svící, že by nám nic 
neprospělo, že jsme se narodili, 
kdybychom nebyli vykoupe-
ni. Ve  křtu jsme znovu naro-
zeni nejen pro tento život zde 
na  zemi, ale pro život v  nebi. 
Papež František moc hezky říká, 
že když slavíme svoje narozeni-
ny, měli bychom ještě radost-
něji slavit výročí svého křtu, 
naše znovuzrozeniny. 

KŘEST JE VÍCE NEŽ 
SVATBA
Krásu křtu také pochopíme, 
když jej srovnáme se svatbou. 
Mnoho lidí oprávněně vnímá 
slavení svatby jako svůj velký 
den. Tento den se totiž změní 
všechno v jejich životě: jméno, 
bydlení, životní společenství 
či osobní stav. Ale den křtu je 
mnohem větší než den sňatku. 
Vždyť zatímco při svatbě je člo-
věk do smrti připojen ke druhé-
mu člověku, při křtu je na věky 
připojen k  Bohu. Při křtu se 
mění ne příjmení, ale osobní 
jméno. Naším domovem se stá-
vá ne tento pozemský svět, ale 
příbytky Otce v nebesích. A náš 

stav se díky křestní vodě a for-
muli mění z „hříšník“ na „svatý“. 
Mohli bychom říci, že bílé šaty, 
které má na sobě nevěsta, jsou 
jen odleskem bělosti, kterou 
září křestní roucho. 

KŘEST JE VÍCE NEŽ 
SMRT
Jak stárneme, častěji myslí-
me na  odchod z  tohoto svě-
ta a  také si klademe otázku, 
jak tento přechod zvládneme. 
Vnitřní pokoj nám přinese, když 
uvěříme, že nejdůležitější pře-
chod svého života již máme 
za  sebou, že křest je důležitěj-
ší než smrt. Při pohřbu se po-
užívá paškál, aby se naznači-
lo, že světlo zmrtvýchvstalého 
Krista bylo v  životě zesnulé-

ho člověka již rozžehnuto. Ra-
kev bývá pokropena svěce-
nou vodou, aby nám došlo, že 
smrt jen dovršuje, co začalo 
při křestním obmytí. Bývá také 

okouřena kadidlem na zname-
ní, že tělo člověka se díky křtu 
stalo chrámem Ducha Svaté-
ho. To ve  křtu umíráme spolu 
s Kristem a ve křtu spolu s ním 
vstáváme z  mrtvých. Smrt je 
jen jedním z kroků na naší ces-
tě následování Krista. 

PŘÍPRAVA A DOZNĚNÍ 
Má-li být narozené miminko 
v  pořádku, je třeba, aby se po-
rod v  těle matky připravoval 
devět měsíců. Kratší doba může 
být nebezpečná. Stejně tak 
se maminka musí po  porodu 
několik týdnů šetřit, aby zno-
vu nabrala síly. Mladí lidé před 
svatbou spolu několik let cho-
dí, a  nedopřát dostatečný čas 
vzájemnému poznání, nebo na-
opak známost přechodit, může  
manželství zkomplikovat. Také 
po svatbě nastává určité období 
sžívání se, než si všechno sed-
ne. I  na  smrt se máme připra-
vovat tím, že dáváme svůj život 
do pořádku po stránce hmotné 
i  duchovní. Po  smrti blízkého 
je zdravé, když následuje ob-
dobí smutku. Protože je křest 
více než narození, svatba i smrt, 
je velmi dobře, že se v  dnešní 
době alespoň při křtu větších 
dětí a  dospělých koná dlouhá 
příprava a že po udělení iniciač-
ních svátostí následuje období 
mystagogie, neboli sžívání se 
s  novou křesťanskou identitou. 
Podcenit fázi přípravy a  fázi 

Den křtu  
je mnohem větší 
než den sňatku. Při 
svatbě je člověk 
do smrti připojen 
ke druhému člověku, 
při křtu je na věky 
připojen k Bohu.

https://immaculata.minorite.cz/objednejte-si/
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doprovázení v prvních měsících 
křesťanského života může mít 
stejně ohrožující následky, jako 
předčasný porod, nedochozený 
vztah nebo neodžité truchlení. 

Při křtu novorozených dětí ne-
bývá příprava tak dlouhá a zpra-
vidla nenásleduje vůbec žád-
né období doznění. Ale právě 
na  křtu malých dětí je patrné, 
že tento obřad je otevřen pro 
další fázi: kněz maže hlavičku 
dítěte posvátným křižmem, aby 
naznačil, že bude nutné ještě 
pokročit v  křesťanské iniciaci 
svátostí biřmování. Při modlitbě 
Páně bere kněz dítě do  náručí 
a  nese jej k  oltáři, protože bez 
svatého přijímání – na které nás 
při každé mši modlitba Otčenáš 
připravuje – není křestní slavení 
dokončeno. Pro malé pokřtě-
né děti jsou tedy fází doznění 
celé dlouhé roky jejich výchovy 
ve  víře, přípravy na  biřmování 
a  na  první přijetí eucharistie. 
Těší mne, že se v  některých 

farnostech promýšlí, jak obřady, 
které jsou typické pro přípravu 
dospělých katechumenů, zpro-
středkovat dětem po křtu v po-
stupných krocích a  tak posílit 
doznění této základní svátosti. 
Je úkolem rodičů, aby učili děti 
zapalovat svou křestní svíčku při 
výročí křtu, či v těžkostech, kdy 
se zdá, že je Bůh daleko. Aby 
s  nimi prohlíželi fotky ze křtin, 
mluvili o  symbolech vyšitých 
na  křestním rouchu a  putovali 
do  kostelů zasvěcených jejich 
křestním patronům. 

KAŽDODENNÍ ŽIVOT
Jak v  běžném shonu prožít, že 
křest byl nejdůležitějším okamži-
kem našeho života? Možná může 
být první věcí, ihned po dočtení 
tohoto článku, za svůj křest Bohu 
ze srdce poděkovat. Za  Ducha 
Svatého, který nám byl dán, 
za  věčný život, který je pro nás 
připravený, za  církev, do  které 
patříme, za světlo, které se skrze 
nás šíří do světa. Můžeme si také 

uvědomit, že kdykoli začínáme 
znamením kříže mši svatou, 
osobní modlitbu či nový den, 
kdykoli říkáme: „Ve  jménu Otce 
i Syna i Ducha Svatého,“ vracíme 
se ke svému křtu a k Boží síle, kte-
rá do nás byla vložena. Když jsme 
pokoušeni, připomeňme si, že 
naše hruď byla v okamžiku křtu 
pomazána posvátným olejem 
právě pro chvíle, kdy budeme 
bojovat proti zlu, abychom se 
vysmekli z  každého nebezpečí. 
Kdykoli přicházíme do kontaktu 
se svěcenou vodou, v  kropence 
v  kostele, při požehnání příbyt-
ku, při žehnání auta nebo školní 
aktovky, je tato voda připomín-
kou našeho křtu. Kdykoli vychá-
zíme ze svého bytu, opakujme 
si: Díky křtu „už nežiji já, ale žije 
ve mně Kristus“. 

Literatura k tématu:
TICHÝ, Radek. Tvůj křest a biřmování s promluvami 
papeže Františka. Praha: Karmelitánské nakladatelství, 
2019.
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SVĚDČIT SLOVEM I ŽIVOTEM
O poslání kmotrů v církvi
text: P. Petr Soukal

Co je vlastně úkolem kmotrů? Prožíváme my sami své kmotrovství jako závazek „vydávat svědec-
tví Kristu slovem i životem?“1 A jak na to prakticky?

KŘEST JE NOVÉ 
NAROZENÍ
V  Janově evangeliu je křest po-
psán jako nové narození. Niko-
dém se ptá Ježíše: „Jak se může 
člověk narodit, když je už starý? 
Nemůže přece vstoupit do  těla 
své matky a  podruhé se naro-
dit“ (Jan 3,4). A  Ježíš odpovídá: 
„Amen, amen, pravím tobě, ne-
narodí-li se kdo z vody a z Ducha, 
nemůže vejít do  království Boží-
ho“ (Jan 3,5). Křesťané si toho byli 
dobře vědomi, a proto již od nej-
starších dob byly v  křestním ce-
remoniálu prvky, které křtěncům 
pomáhaly prožít jejich křest jako 
nové narození. Na některých mís-
tech to byly křtitelnice ve  tvaru 
ženského lůna, svatý Augustin 
nově pokřtěné oslovoval „in-
fantes“ (děti), někde jim bylo 
podáváno mléko a med – pokrm 
narozených dětí. Všemu, co jsme 
zmínili, ovšem musel předcházet 
první krok – člověk toužící po křtu 
musel najít někoho, kdo se za něj 
zaručí a uvede ho do křesťanské-
ho společenství – jinými slovy 
stane se pro něj kmotrem.

ÚLOHA KMOTRŮ 
V PRVOTNÍ CÍRKVI
V prvních staletích byli křtěni pře-
devším dospělí lidé. Stát se křes-
ťanem tehdy znamenalo pod-
stoupit několikaletou přípravu, 
která ale nemohla začít, aniž by 
se za žadatele někdo zaručil.

Když kmotr poprvé přivedl 
žadatele, starší ze společen-
ství zkoumali jeho život, zda je 

schopen začít přípravu na křest 
a  zda je jeho touha opravdo-
vá. Ve spisu Apoštolská tradice 
z  3.–4. století je popsáno, co 
všechno bylo překážkou k  pří-
pravě na křest: „Je-li kdo kuplíř 
nebo majitel nevěstince, buď 
toho nechá, nebo bude od-
mítnut. Je-li kdo sochař nebo 
malíř, ať je poučen, aby nevy-
ráběl modly…“2 Když žadatel 
splnil všechny vstupní podmín-
ky, mohla začít jeho příprava 
na křest – katechumenát.

DOPROVÁZENÍ PŘI 
PŘÍPRAVĚ NA KŘEST
Podle svatého Augustina v  Hi-
ppo katechumena v  5. století 
po  celou dobu přípravy pro-
vázeli křesťané, kteří jej na  za-
čátku doporučili. Toto dopro-
vázení konkrétně znamenalo 
společné modlitby, společné 
posty a také vzdělávání ve víře. 
Například když Augustin pře-
dal katechumenům vyznání 
víry (traditio symboli), počítal 
s  tím, že se je naučí s  pomocí 
svých kmotrů, aby je později 
mohli zarecitovat – „složit“ před 
celým společenstvím (redditio 
symboli): „Za  osm dní od  této 
chvíle přednesete to, co jste 
se dnes dozvěděli. Abyste byli 
připraveni, nechte své kmotry, 
kteří vám pomáhají, aby vás za-
čali učit…“3

KMOTŘI JAKO 
NÁHRADNÍ RODIČE
Když se rozšířil křest dětí, byl ka-
techumenát zkrácen na  dobu 

postní, protože malé děti nepo-
třebovaly tak dlouhou přípravu. 
Nicméně se s  kmotry počítalo 
i nadále, přestože jejich význam 
nebyl tak velký jako dříve. Ča-
sem kmotři začali plnit funkci 
adoptivních rodičů. Když se 
například stalo, že nějaké dítě 
osiřelo, bylo běžné, že ho kmotr 
přijal za  své vlastní. Mimocho-
dem české slovo „kmotr“ vznik-
lo přechýlením praslovanského 
ženského tvaru „kmotra“, které 
je odvozeno z  latinského com-
mater (spolumatka). Dnes je ale 
úkolem kmotrů na prvním mís-
tě nikoliv péče materiální, nýbrž 
duchovní.

CO ŘÍKÁ 
O KMOTROVSTVÍ 
CÍRKEV DNES?
Kmotrem nemůže být každý. 
Jak by mohl ten, kdo sám po-
křtěný není, uvádět někoho 
jiného do  křesťanského živo-
ta? Církev o  kmotrovství říká: 
„Podle starobylého zvyku círk-
ve nemá být dospělý křtěn 
bez kmotra. Kmotrem může 
být ten, kdo je pokřtěný, přijal 
svátost biřmování, přijal sva-
té přijímání a  vede život od-
povídající víře a  převzatému 
kmotrovství. Měl by se podílet 
alespoň na závěrečné přípravě 
na  křest a  potom podporovat 
svého kmotřence k  vytrvalos-
ti ve  víře v  křesťanském živo-
tě. Také při křtu dítěte má být 
kmotr. Zastupuje duchovně 
rozmnoženou rodinu dítěte 
a zastupuje i církev jako matku. 

https://immaculata.minorite.cz/objednejte-si/
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Je-li potřeba, má pomáhat ro-
dičům, aby dítě dospělo k  vy-
znávání víry slovem i životem.“4 
K tomu, co již bylo řečeno, do-
plňme, že kmotři mohou být 
i dva (pokud je to muž a žena), 
musí to být plně iniciovaní ka-
toličtí křesťané (jiní křesťané 
mohou být přibráni pouze jako 
svědci křtu), kteří žijí podle své 
víry. Je úkolem kněze, aby po-
soudil, zda má vybraný kmotr 
takové vlastnosti, aby mohl 
dobře splnit své poslání.

JAK VYBÍRAT KMOTRA?
Je-li křtěno malé dítě, vybíra-
jí kmotra rodiče. Chystá-li se 
na  křest dospělý katechumen, 
vybírá si kmotra on sám. Po-
dle čeho tedy vybírat kmotra? 
Druhou svátostí křesťanské 
iniciace je biřmování a  církev 
doporučuje, aby se jednota 
křtu a  biřmování vyjádřila pří-
tomností stejného kmotra.5 
Ten, kdo se zavázal, že bude 
svému kmotřenci vydávat svě-
dectví „slovem i  životem“, jej 
nyní může přivést k přijetí další 

svátosti – biřmování. Aby mohl 
kmotr svého kmotřence do-
provázet, měl by být alespoň 
o něco zkušenější a moudřejší. 
Kanonické právo ještě dodává, 
že by měl dosáhnout věku šest-
nácti let.6 Kmotrem by měl být 
ten, kdo má a bude mít ke křtě-
nému blízko. Dále by se kmotr 
měl snažit žít poctivým a inspi-
rativním způsobem ze svátosti 
křtu, biřmování a  eucharistie. 
Může to být někdo z  rodiny, 
přátel či farního společenství… 
A  že prý není snadné někoho 
najít? Nemalé nároky na  dob-
rého kmotra zůstávají pro kaž-
dého z nás pozváním ke zpyto-
vání svědomí: žiji tak abych i já 
byl  – jednou mohl být – dob-
rým kmotrem?

JAK BÝT DOBRÝM 
KMOTREM?
Na  závěr se pokusíme nabíd-
nout několik tipů, co může 
kmotr svému kmotřenci nabíd-
nout. Na prvním místě: každo-
denně se za něho modlit a zpo-
vídat se z toho, když to nedělá. 

Pravidelně se s  ním setkávat 
a povídat si o životě, víře, mod-
litbě, vztahu s  Pánem Bohem, 
pochybnostech a  o  hledání ži-
votního povolání… Dále psát 
mu nikoli k  narozeninám, ale 
k  výročí křtu nebo biřmová-
ní, nechávat za  něj sloužit mši 
svatou, povzbuzovat k  účasti 
na  životě farního společenství, 
doporučovat pravidelné du-
chovní doprovázení, trpělivě 
naslouchat a  tak dále. Člověk 
by si měl opravdu dobře roz-
myslet, komu bude kmotrem, 
protože se nejedná o  pouhou 
formalitu, ale skutečný závazek 
a celoživotní službu. 

1 Římský rituál. Křestní obřady, č. 93.
2 HIPPOLYT Římský. Apoštolská tradice. Ed. VENTURA 

Václav, PIÁČKOVÁ Gabriela, Velehrad-Roma: Refugium, 
2000, kap. 16, s. 28.

3 Svatý AUGUSTIN. Sermo 213, č. 11.
4 Římský rituál. Křestní obřady, všeobecný úvod, č. 8.
5 Viz Římský pontifikál. Biřmování, č. 5.
6 Srov. CIC, kán. 874, § 2.
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S ÚMYSLEM A UPŘÍMNOU 
TOUHOU

Mohu se stát křesťanem mimo liturgická a církevně-právní pravidla?
text: Václav Štaud

Křest je první ze svátostí a církev se důsledně věnuje nejen vážné stránce duchovní, ale i okolnos-
tem přijetí a jeho platnosti. Následující příběhy ukazují, že někdy je třeba citlivě řešit i problémy, 
s nimiž se běžně nepočítá.

PO ZLÉM TO NEJDE!
Na začátku bylo přátelství dvou 
dospívajících dívenek, spoluža-
ček na  vyšším stupni základní 
školy. Jednu z  nich v  početné 
katolické rodině důsledně vedli 
k Bohu a ta druhá nejdříve jen 
nechápavě pozorovala duchov-
ní život své věřící kamarádky, 
plné zájmu také jí přiblížit Boha 
a víru v celé šíři. Evangelizace se 
při tom dařila nečekaně dobře. 
Vyprávění o  Ježíšově životě 
zaujalo, kamarádce se líbily 
příklady svatých, o  nichž do-
sud neměla tušení, stejně jako 
příběhy starozákonní. Několik 
let tak o přestávkách, v přírodě 
a  někdy i  pod klenbami ztich-
lých chrámů probíhala příprava 
nové křesťanky. 

Došlo i na prezentaci veřejnou, 
když jeden za spolužáků o pře-
stávce silně urazil city obou dí-
vek. Když zaslechl, jak se baví 
o  Ježíši, nazval jej prý hodně 
ošklivým výrazem. Kateřina, jak 
budeme evangelizátorce říkat, 
ostře žádala omluvu. Když ji 
nedostala, vyťala nevychovan-
ci políček, až se mu spustila 
z nosu krev. Je třeba dodat, že 
hoch se po  příchodu učitelky 
zachoval rytířsky a útočnici ne-
prozradil. Pro ni to pak bylo po-
učením, že násilným způsobem 
se problémy tohoto druhu řešit 
nesmí.

PROČ MĚ NEPOKŘTÍŠ?
V uvedené době se v naší vlas-
ti změnil režim a  církev začala 
plnými doušky užívat svobody. 
V mnoha farnostech se dospě-
lí zájemci hlásili o křest. U dětí, 
které ještě nedosáhly patnácti 
let, byla ale většinou respekto-
vána podmínka v podobě sou-
hlasu rodičů. A  druhá z  dívek, 
budeme ji nazývat třeba Pav-
lou, věděla, že souhlas k řádné-
mu katechumenátu nikdy ne-
získá. Její rodiče byli proti církvi 
a víře zaujatí. Jenže dívence už 
nestačilo chodit s Kateřinou taj-
ně do  kostela nebo se scházet 
s partou jejích věřících kamará-
dů. S každým dnem v ní rostla 
touha připojit se ke křesťanům 
naplno. Holky několik měsíců 
marně vymýšlely scénář, jak 
křest získat řádnou cestou, če-
kání dalšího roku či dvou jim 
připadalo nekonečné. Nako-
nec zazněla zdánlivě jednodu-
chá otázka. „Proč mě nepokřtíš 
sama, Kateřino? Moc tě o  to 
prosím! Co kdyby se mi něco 
stalo? Mám se snad kvůli mar-
nému čekání dostat do pekla?“ 

POMOHLA MAMINKA
Tak byla Pavla jednoho dne Ka-
teřinou tajně pokřtěna. Jak se 
to stalo, prozradily až po  čase, 
zato na  správném místě. Pavla 
se z čerstvě nabytého křesťan-
ství radovala, byla šťastná. Zato 

Kateřinu začaly trápit pochyby. 
Udělala správnou věc? Co když 
ne? Nakonec, asi po  půl roce, 
se svěřila mamince. „Udělaly 
jste velkou chybu, ale jistě se 
nějaké řešení najde,“ řekla na to 
žena a  doporučila bezodklad-
nou návštěvu kněze. A protože 
se děvčata bála svého přísného 
a rezolutního faráře, zvolila ná-
vštěvu kněze ze sousední obce, 
jehož znala jako vlídného a las-
kavého člověka. Kateřinu totiž 
nejvíc ze všeho svíraly obavy, 
aby případné výčitky nebo 
hrozby trestů neodradily její 
nejlepší kamarádku z  nastou-
pené cesty.

PROHLUBUJTE VÍRU!
Oslovený kněz dodnes vzpomí-
ná na chvíli, kdy se mu děvčata 
přiznala. Jak při tom prosil Du-
cha Svatého o  pomoc. „Kolísal 
jsem mezi ostrým odsouzením 
jejich činu a  tichým obdivem 
k  neuvěřitelně  hluboké a  čis-
té víře. Dívky jsem důkladně 
vyslechl a  vytvořil protokol, 
později přiložený v  matrice 
k  zápisu o  křtu. Všechno uka-
zovalo na  jeho platnost. Úmysl 
a upřímná touha po Kristu byly 
naprosto zřejmé a  slovy obou 
dívek prokázané. Tehdy čtrnác-
tiletá děvčata při tom dosáhla 
věku, kdy už lze předpokládat 
dobré užívání rozumu. Vše se 
stalo dobrovolně, nikdo nebyl 
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uveden v  nějaký omyl. Navíc 
jsem si ověřil, že i  ta nestan-
dardně pokřtěná dívka se už 
v  náboženských pravdách po-
měrně dobře orientuje. Zbýval 
tedy úkol její víru co nejvíc pro-
hloubit. K  tomu jsem oběma 
doporučil absolvovat řádnou 
přípravu na křest ve své farnosti. 
Alespoň dodatečně, až to bude 
možné. Žádné další duchovní 
poznatky a  inspirace jim tam 
nebudou na škodu. A než jsem 
děvčata propustil, důkladně 
jsem jim ještě vysvětlil, proč cír-
kev tak přísně dbá na řádná pra-
vidla při přijímání svátostí a křtu 
na prvním místě. Vždyť tady se 
jedná o  největší duchovní po-
klady, doslova o věčný život nás 
všech,“ zdůraznil kněz.

PO KŘTU DO BOŽÍ 
NÁRUČE
Dnes pan farář, jemuž od  té 
doby notně zbělel vlas, uvádí, 

že popsaný křestní problém 
zdaleka nebyl jeho jediným. 
Řešit musel třeba případ, kdy 
babička pokřtila svá dvě vnou-
čata-batolata. A udělala to proti 
vůli jejich matky, která si to vý-
slovně nepřála. Snad prý do-
konce šlo o výraz protestu proti 
dceřinu nesprávnému životu. 
Do  rodiny to tehdy přineslo 
rozkol, odcizení, a to je špatné. 
Navíc chyběla záruka, že děti 
budou vedeny správným smě-
rem. S tím kněz rozhodně sou-
hlasit nemohl.

Zcela jinou situaci ale nyní po-
psal od  okamžiku, kdy s  tatín-
kem umírajícího dítěte spěchal 
do nemocnice, aby sám pokřtil 
nedávno narozeného člověka. 
Dítě bylo na jednotce intenziv-
ní péče a příchozí je mohli vidět 
jen přes skleněnou přepážku. 
Cesta dovnitř byla odepřena. 
„Jsem duchovní a  na  základě 

rozhodnutí rodičů mám prá-
vo dítě v  jeho nejtěžší chvíli 
pokřtít,“ začal se kněz radikál-
ně domáhat vstupu. Vtom se 
k němu přitočila jedna ze zdra-
votních sester a  pošeptala mu 
do ucha: „Pane faráři, to je vyří-
zeno. Protože lékaři už chlapci 
nedávají vůbec žádnou naději, 
právě před chvílí jsem jej sama 
pokřtila. Půjde rovnou do Boží 
náruče.“ 

To stačilo. Kněz jí poděkoval, 
personálu se omluvil za  svoji 
příkrost a problém polohlasem 
vysvětlil rodičům. Přidal i  pár 
útěšných slov. Pokud má jejich 
právě pokřtěné dítě opravdu 
za  chvíli patřit Bohu, bude již 
věčně šťastné, jak by na  této 
zemi nikdy šťastné být nemoh-
lo. A oni získají v nebesích toho 
nejlepšího přímluvce… 
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HVĚZDA PADÁ VZHŮRU
Vonný květ vykvetlý v bahně nemravnosti 
text: Libor Rösner

Obyčejně bývá křest vyvrcholením obrácení dospělého člověka. V tomto příběhu však stál para-
doxně u samotné konverze dotyčného jedince. Jde o příběh sv. Genesia.

POHLED ZA OPONU
V  dobách starověkého Říma 
bylo divadlo jednou z  nejoblí-
benějších zábav římského lidu. 
Diváci je navštěvovali v hojném 
počtu a  nejpopulárnější herce 
zahrnovali obdivem. Ti si uží-
vali popularity plnými doušky, 
ostatně jako jejich dnešní ná-
sledovníci.

Církev nahlížela na tuto krato-
chvíli velmi kriticky. Na jevišti 
totiž často docházelo k  bez-
uzdnostem ne nepodobným 
dnešním filmům s  hvězdič-
kou, zvrhlost střídala zvrhlost, 
v  podání herců pak i  mimo 
prkna, která znamenají svět. 
Ne nadarmo proti divadlu 
brojili církevní otcové, podle 
nichž v lidech probouzí ty nej-
nižší pudy. Sv.  Augustin měl 
za  to, že divadlo přivádí lidi 
ke  hříchu a  zkáze a  že do  něj 
chodí jen křesťané ovládnu-
tí marností. Biskup z  Hippa 
nenacházel na  světě divadla 
zhola nic, co by bylo hodno 
chvály, a  se studem pohlížel 
na své mládí, kdy mu propadl. 
To sv. Jan Zlatoústý si nebral 
servítky už vůbec, divadelníci 
pro něj byli „výkaly lidstva, psi 
a  prasata válející se v  bahně 
nemravnosti“. A přece i v tom-
to „bahně nemravnosti“ vy-
kvetl zčistajasna vonný květ, 
který si od  té doby vetkávají 
do  klopy věřící následovníci 
divadelního řemesla, neboť se 
stal jejich patronem. Jmeno-
val se Genesius.

PŘÍPRAVY 
Tento muž, žijící na  konci 
3.  stol., patřil vůbec k  nejpo-
pulárnějším hercům metro-
pole tehdejšího světa, dnes 
by se řeklo, že byl hvězdou 
první velikosti. Múzou Thálií 
byl obzvlášť políben, dokázal 

bravurně zahrát všechny 
možné role. Oblíbil si ho i  cí-
sař Diokleciánus, jenž platil 
za jednoho z nejkrutějších pro-
následovatelů křesťanů. Ne-
milosrdně stíhal všechny, kdo 
vyznávali Krista, a vítal každou 
příležitost, jak na  „kristovce“ 
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zaútočit. Jednou z  nich bylo 
i veřejné zostuzení, pro něž se 
více než co jiného hodilo právě 
divadlo. 

Proto jednoho dne r. 285 zajá-
sal nad zprávou, že Genesius 
se svým souborem nastudoval 
komedii, v  níž hodlá křesťan-
ství a  jeho rituály jaksepatří 
zesměšnit. Nešlo čistě o Gene-
siovu invenci, podobných her 
parodujících svět křesťanů byly 
spousty. Diokleciánus se však 
chtěl na úkor křesťanů pobavit 
při nějaké nové. 

V  den D se hlediště naplnilo 
v  očekávání báječné zába-
vy. Dostavil se pochopitelně 
i  císař. Scénář hry byl tako-
výto: Genesius, ležící ve  vel-
kých bolestech na smrtelném 
loži, požádá o  křest, aby se 
mu ulevilo. Ihned po  něm se 
vskutku uzdraví. Následně je 
zajat a  stane před soudem. 
Celou dobu má působit jako 
legrační, politováníhodná fi-
gurka, a to i díky afektovaným 
gestům a  slovům, majícím 
zesměšňující akcent hry ještě 
podtrhnout.

OBRÁCENÍ
Zprvu šlo vše tak, jak mělo. Ge-
nesius úpěl na lůžku a dva jeho 
kolegové se jej v rámci své role 
ptali, co mohou udělat pro to, 
aby mu ulehčili.

„Hlupáci,“ utrhl se na ně, „jediné 
ulehčení, co potřebuji, je to du-
chovní. Chtěl bych umřít jako 
křesťan.“

„A proč?“

„Protože chci být v soudný den 
shledán jako ten, kdo odvrhl 
falešné bohy. Přiveďte mi ihned 
kněze!“

„Proč jsi pro mne poslal, synu?“ 
zeptal se jej přišedší herec pře-
vlečený za kněze.

„Žádám tě, abys mě pokřtil. Ne-
chci už nic jiného než dojít Kris-
tovy milosti, abych byl znovu 
zrozen a zbaven svých hříchů!“

I další repliky probíhaly přesně 
podle předem připraveného 
scénáře a  diváci se prohýbali 
smíchy. Nepoznali, že se před 
nimi odehrává opravdové dra-
ma, ryzí skutečnost zbavená 
všech nánosů hereckého před-
stírání a  umu. Genesius to vše 
odříkával od jisté chvíle oprav-
dově, jeho ústa mluvila to, čím 
přetékalo jeho srdce. 

Scéna vyvrcholila křtem, při 
němž na něj postava kněze vyli-
la jako že křestní vodu a dopro-
vodila tento akt křestní formulí. 
Genesius byl oblečen do bílého 
roucha katechumenů a obdržel 
hořící svíci. To vše za nepopsa-
telného gaudia obecenstva, to 
vše za  nepopsatelného přero-
du Genesiova.

VYZNÁNÍ
Hned nato vtrhli na jeviště herci 
převlečení za  vojáky a  chystali 
se jej odvést před soud. Vtom 
se však Genesius proti všem 
předpokladům hlídce vytrhl 
a  před užaslými kolegy přibě-
hl se slovy „tam je můj soudce“ 
před Diokleciána a  hlasitě naň 
z jeviště celý rozechvělý volal:

„Slyš mě, císaři! Ještě před ma-
lou chvílí jsem se posmíval Kris-
tu a křesťanství. Ale poznal jsem 
svůj veliký omyl. Když se mě 
totiž dotkla křestní voda, uviděl 
jsem anděla, který přišel a smý-
val před mýma očima všech-
ny mé předchozí hříchy, které 
byly zapsány v  otevřené knize. 

Vyznávám, že Ježíš Kristus je je-
diný a pravý Bůh a že jen skrze 
Něj můžeme dojít spásy!“

Jestliže se zpočátku této jeho 
řeči diváci smáli, protože ji po-
važovali za  součást předsta-
vení, v  jejím průběhu je smích 
pomalu přecházel, neboť po-
znali, že Genesius hovoří ze 
sebe. Strachem celí ztuhli, ne-
boť už jen fakt, že byli přítomni 
této veřejné urážce císařského 
majestátu, je mohl stát krk. Ge-
nesius se slavnostním výrazem 
ve  tváři zatím neohroženě po-
kračoval s  vyznáním své právě 
nabyté víry, než se zsinalý Dio-
kleciánus konečně vzpamato-
val a  dal své tělesné stráži pří-
kaz k jeho zatčení.

Pověřil prefekta Pluciána, aby 
opovážlivého herce na  muči-
dlech přinutil k odvolání všeho, 
co z  jeviště vyřkl. Prefekt dal 
nebohého Genesia natáhnout 
na  skřipec, ale vzdor sebevět-
šímu natahování a  dalším se-
bedůmyslnějším mukám mu 
odpovědí bylo jen Genesiovo 
ustavičné ujišťování, že Ježíše 
za nic na světě nezradí a že pro 
něj rád umře, třeba i tisíckrát.

„Je jen jeden Bůh, ten, jehož 
miluji, jemuž chci sloužit, jehož 
jsem poznal. Lituji, že to bylo tak 
pozdě a že jsem se mu tak dlou-
ho rouhal,“ vyznával Genesius. 

Když přišlo veškeré další Plu-
ciánovo úsilí vniveč, byl Gene-
sius nakonec sťat. Pohřben byl 
údajně podél Via Tiburtina. Je 
patronem herců, klaunů, ta-
nečníků, epileptiků, hudebníků 
a obětí mučení. Jeho liturgická 
památka připadá na 25. srpen. 
Zdánlivý pád někdejší hvězdy 
až na dno se tak proměnil v její 
výstup vzhůru na nebesa. 
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SVÁTOSTI SE TÝKAJÍ VŠECH 
FARNÍKŮ
Důležitost role farníků při oslovování a přípravě nových katechumenů
text: Václav Štaud

Katechumenát dospělých má trvat dostatek času, aby se každý kandidát dokázal sžít s  církví, 
navyknout životu z modlitby a četbě Písma, dozrát k upřímnému rozhodnutí být Kristovým učed-
níkem. Takový duchovní proces trvá většinou 18 měsíců.

POKŘTĚNÝCH JE UŽ 
PADESÁT 
Farnost u kostela Nanebevzetí 
Panny Marie v Brně-Zábrdovi-
cích se na křty dospělých těší 
každoročně. Přípravu zahajují 
se školním rokem a vrcholem 
druhého ročníku je velikonoč-
ní křest. To už ale zase běží prv-
ní část kurzu dalšího. Na otáz-
ku, zda mají pro rychlý rytmus 
i dostatek zájemců, odpovídá 
zábrdovický farář P.  Jiří Rous: 
„Právě se s  pastorační radou 
zamýšlíme nad způsobem 

oslovování lidí mimo farnost, 
aby katechumenů neubývalo, 
ale aby jich bylo naopak stále 
víc. Za poslední desetiletí, kdy 
probíhá současný osvědče-
ný způsob přípravy, se počet 
pokřtěných dospělých u  nás 
přiblížil k  padesátce. Roční 
průměr je tedy pět úspěšných 
katechumenů. Když na  tohle 
číslo nedosáhneme, jiný roč-
ník to vynahradí. Nedávno se 
začalo připravovat dokonce 
dvanáct zájemců. Musíme 
počítat s  tím, že občas někdo 

odejde, většina ale zůstává,“ 
říká kněz.

NEZKLAMAT 
HLEDAJÍCÍ
Loni se v  podzimních neděl-
ních  ohláškách objevilo ozná-
mení: „Společenství prvního 
ročníku přípravy dospělých 
na  křest se schází od  října ka-
ždé úterý v 19:00 na faře. Noví 
zájemci jsou vítáni, další příle-
žitost k zahájení přípravy bude 
zase až za rok. Přihlásit se mo-
hou jak nepokřtění, tak i  dříve 

Fo
to

:  
w

w
w

.z
ab

rd
ov

ic
e.

cz

https://immaculata.minorite.cz/objednejte-si/


19

1|2020|č. 164

Milí čtenáři, časopis Immaculata je hrazen pouze z dobrovolných příspěvků čtenářů. Svým darem se podílíte na šíření 
duchovních hodnot v našem národě. Děkujeme Vám za Vaši podporu. Neposkvrněná ať Vám odplatí Vaši štědrost. 

PODPOŘIT

19

1|2020|č. 164

pokřtění, ale nepraktikující – se 
zájmem prohloubit víru a  svůj 
vztah k Bohu.“ 

„Dostat tato slova k lidem, kte-
ří do  kostela nechodí a  farní 
web nečtou, je průběžný úkol 
všech farníků,“ odpovídá jedna 
z  katechetek, Michaela Pečin-
ková, která má na starosti právě 
přípravu na  křest. V  této chvíli 
vede jeho druhou fázi, kterou 
v závěru převezme sám pan fa-
rář. „Všichni bychom se měli víc 
rozhlížet ve svém okolí a nebát 
se oslovit otevřená srdce, touží-
cí po Boží lásce. V praxi vidíme, 
že hodně lidí, hlavně mladých, 
samo hledá cestu k  věcem 
a  myšlenkám, které je přesa-
hují. Přijdou k  farním dveřím, 
zazvoní a  ptají se. Nesmíme je 
zklamat,“ zdůrazňuje inženýrka 
Pečinková. Podobně jako její 
kolega Jiří Sluka, který v  tom-
to čase vede přípravu prvního 
ročníku, byla k náročnému úko-
lu vybrána pro laskavý způsob 
jednání, trpělivost a  bohaté 
vědomosti. Aby byla na forma-
ci kandidátů křtu maximálně 
vybavená, sama prošla všemi 
kvalitními druhy přípravy, které 
nabízí brněnská diecéze. Jsou 
to kurzy teologický, kateche-
tický a kurz akolytů pro službu 
ve farnosti.

NEJVYŠŠÍ ČAS JE PRO 
KAŽDÉHO
Loni na podzim se opět přihlá-
silo pět zájemkyň a  zájemců. 
Když jsme telefonicky žádali 
o možnost prožít jednu z pravi-
delných schůzek s nimi, ve slo-
vech lektora zazněl stín obav: 
„Tentokrát nás asi bude jiný po-
čet než obvykle. Je nepříjemné 
únorové počasí, mokro a  větr-
no, řádí chřipka. Zatím všichni 
chodili poctivě, ale dnes se už 
dva omlouvali pro neodkladné 

povinnosti v  zaměstnání,“ vy-
světluje inženýr Sluka možnou 
neúčast. Nakonec ale přišli 
všichni. A  v  příjemně vyhřáté 
učebně zábrdovické fary se 
v  ten večer setkalo dokonce 
šest účastníků kurzu! Jedna 
z  nich, Eliška, si totiž přivedla 
dávno pokřtěného snouben-
ce. Oba dokazovali, že věci víry 
berou velmi vážně, a  nešetřili 
doplňujícími otázkami. Dal-
ší zájemce o  křest, Karel, také 
přichází nejen ze zájmu o Boží 
království, ale aby křtem udělal 
radost své katolické manželce. 
Je patrné, že ji už nějaký čas 
do kostela doprovází a mnohé 
z tajů liturgie si postupně osvo-
jil. „V tomto kurzu jsem nejstar-
ší, ale chodím sem rád. Cítím, 
že to bylo správné rozhodnutí, 
možná v nejvyšší čas,“ připouští 
pan Karel.

POMÁHEJ 
UKŘIŽOVANÉMU
Na stole pod starobylým křížem 
hoří svíčka a průběh setkání je 
plný pohody. Dnes je na pořa-
du vyprávění o Ježíšově odsou-
zení a utrpení. Katecheta se drží 
Markova evangelia a naznačuje 
i  drobné rozdíly u  evangelistů 
dalších. A  protože umí vyprá-
vět živě a  výstižně, posluchači 
mu doslova visí na  rtech. Vždy 
po chvíli jim nechá prostor, aby 
se mohli zeptat, vyjádřit, dát 
průchod citům. Někdy tak za-
zní myšlenky nečekaně hlubo-
ké. A protože celou dobu mezi 
účastníky kolují kvalitní kate-
chetické pomůcky, fotografie 
dochovaných předmětů a míst 
ve  Svaté zemi, hodina běží 
rychle a  zajímavě. Končí popi-
sem událostí na Golgotě. „Cítíte 
také chuť nějak pomoci Ježí-
ši, který za  naši spásu umírá? 
Můžeme to všichni udělat pro-
střednictvím jeho strádajících 

bratří a  sester, pomáhat těm, 
které každý den svého života 
potkáváme. Právě tak si to Kris-
tus přál. Ale o tom si povíme až 
příště,“ končí Jiří Sluka setkání 
a jeho posluchači udiveně hle-
dí na  hodinky. Opravdu, čas 
uplynul!

POKŘTĚNÍ ZŮSTÁVAJÍ
Při takovém přístupu není divu, 
že se evangelizační dílo daří. 
„Pokud mě paměť neklame, 
z farnosti se po křtu zatím ztra-
tila jen hrstka katechumenů, 
hlavně hned po  prvním kur-
zu, který jsem vedla právě já. 
Trošku mě svíraly obavy, jestli 
to není mojí vinou, ale mělo to 
reálný důvod, odstěhovali se. 
A  naprostá většina ostatních 
pokřtěných patří dodnes mezi 
platné členy zábrdovické far-
nosti. Asi bychom některé na-
šli i mezi těmi nejaktivnějšími,“ 
chválí lektorka Michaela Pečin-
ková. 

Farnost v  Brně-Zábrdovicích 
je proslulá dobrými vztahy 
s  četnou romskou komunitou 
a volnočasovými aktivitami pro 
mladou generaci Romů ve  far-
ním centru, známém jako Dět-
ský dům Zábrdovice. „Když se 
přihlásí zájemce o  křest z  řad 
romské dospívající mládeže 
nebo někdo z  jejich dospělých 
příbuzných a přátel, rádi jej za-
řadíme do běžného skupinové-
ho kurzu. Nebývá to ale často, 
protože Romové důsledně křtí 
svoje děti už ve  věku do  jed-
noho roku, je to pro ně radost 
a příležitost k rodinné slavnosti. 
Na přijetí této svátosti v dospě-
losti tak u  nás zbývá snad jen 
pět procent nepokřtěné rom-
ské populace. V  tom by nám 
mohli být vzorem,“ zdůrazňuje 
P. Jiří Rous. 
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POKŘTÍT, ČI NEPOKŘTÍT?
Tíha farářova dilematu, když přijdou nepraktikující rodiče žádat o křest.
text: P. Jacek Kruczek

Křest je dar, jímž sám Bůh k sobě poutá malého človíčka, nového křesťana. Křest je však tepr-
ve začátkem a Kristova církev podmiňuje jeho dětské přijetí zejména oporou zralých křesťanů 
na  cestě dítěte ke  křesťanské dospělosti. Bez této záruky mnohý kněz pokřtění odmítne. Jiný 
zase dar křtu považuje za  příliš cenný, aby jej dítěti upřel kvůli nevíře jeho rodičů. Následuje 
jeden z pohledů pastorační praxe.

POCHYBNOSTI TRVAJÍ
Zvonek… Otevřu dveře, přede 
mnou stojí mladý pár a  říká: 
„My jsme ze sousední farnosti, 
nejsme sezdáni a pan farář nám 
nechce pokřtít dítě. Nepokřtil 
byste nám je vy?“ A  tak jsem 
zase naštvaný, že vypadám 
jako lepší kněz, než ten z jejich 
farnosti. Tohle opravdu nechci! 

Před léty, na  začátku mého 
působení v  České republice, 
mě P. Stanislav Krátký, probošt 
v  Mikulově, upozornil, abych 
nikdy neodmítal křest dítěte, 

a  já jsem jeho radu vzal velmi 
vážně. Sloužím tady už sko-
ro 16 let a  pokaždé se snažím 
žadatelům o  křest vyjít vstříc. 
Až na  jeden případ, kdy žádný 
z  rodičů nebyl pokřtěný, snad 
mi to P. Stanislav v nebeské slá-
vě odpustí. Ale musím přiznat, 
že dodnes mám často v  hlavě 
pochybnosti, zda pokřtít, či ne-
pokřtít. 

ÚKOL RODIČŮ 
A KMOTRA 
Když při křtu vidím rodiče 
v  kostele poprvé a  asi také 

naposledy, je mi z  toho smut-
no. Stejně tak když po několika 
letech, jestliže se někde potká-
me, se ke mně tito lidé nehlásí, 
protože už dávno nevědí, kdo 
jsem. Vůbec mi nejde o to, aby 
si mě pamatovali, aby mě zdra-
vili. Podstatné pro mě je, aby 
jejich dítěti bylo dáno alespoň 
minimum toho, co rodiče při 
jeho křtu slíbili. Že budou svoje 
dítě vychovávat ve víře. Proto je 
také poslední podmínkou křtu 
to, aby kmotra neb kmotr byli 
biřmovaní, to znamená křes-
ťansky dospělí. Ta podmínka je 
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někdy pro mě jedinou nadějí, 
že dítě pozná a  přijme Krista 
do svého života na základě víry 
a modlitby kmotrů. 

Sám Ježíš řekl, že „kdo přijme 
křest, bude spasen“. Úkolem 
každého faráře je to, aby jeho 
ovečky byly spaseny, to zna-
mená, posílat je do nebe. Křest 
je začátkem této cesty, pokra-
čováním pak svátost smíření 
a  eucharistie. A  v  tu chvíli se 
rodí pravidelné farářovo dile-
ma: jak se má zachovat, pokud 
si je jistý, že rodiče sliby nedo-
drží a  dítě ve  víře vychovávat 
nebudou?

VÍCE POKORY!
Jestliže se mají rodiče zodpoví-
dat z  toho, jak své děti vycho-
vávali, tak se i kněz bude před 
Pánem Bohem zodpovídat 
za rozhodnutí pokřtít, či nepo-
křtít. Musíme si také uvědomit, 
že když jsme součástí církve, 
nemůžeme jen čerpat výhody 
z toho plynoucí, ale máme plnit 
i  své povinnosti. To je účastnit 
se pravidelně mše svaté, přistu-
povat ke svátostem a vést svoje 
děti ve  víře. I  sám Ježíš, který 

zval k sobě učedníky a ostatní, 
vyzýval k  obrácení, modlitbě 
a  odpuštění. To všechno zna-
mená křesťanství, na jehož po-
čátku je křest. 

Musím přiznat, že někdy bo-
juji sám se sebou a  chvěji se 
rozčilením, když slyším, že se 
prarodiče zlobí na svého kněze, 
protože nechce pokřtít jejich 
vnouče. Přitom se v  minulos-
ti s  vlastními děti nemodlili, 
do  náboženství ani do  kostela 
je neposílali. Třeba s výmluvou 
na  totalitní režim. Neodsuzuji 
je ani jimi nepohrdám, jenom 
konstatuji, že je třeba mít i troš-
ku pokory dřív, než začnu odsu-
zovat faráře za jeho rozhodnutí. 
Nevěřím, že existuje kněz, kte-
rý by byl škodolibý a  chtěl by 
ve  farnosti komukoliv uškodit, 
že by někomu dělal naschvá-
ly, a  proto nepokřtil jeho dítě 
nebo vnouče.

SPÁSA JE V REŽII BOŽÍ 
Každý kněz se přece snaží jed-
nat podle svého nejlepšího svě-
domí, farníkům pomáhat a  ne 
škodit. Pro představu: V  mém 
rodném Polsku by 80 procent 

takovýchto žadatelů o  křest 
bylo odmítnuto a  nepomohlo 
by jim ani žádat v  jiné farnos-
ti. Je nutné, aby i tady přijímali 
farníci kněze jako autoritu, jako 
Kristova prostředníka a respek-
tovali bez námitek jeho rozhod-
nutí. Současně my kněží se mu-
síme učit pokoře a rozhodně se 
nepasovat do role soudců. 

Velmi důležitou roli hraje mod-
litba celé farnosti, která má 
velikou sílu. Boží milosti jsou 
tak velké, že dokážou přivést 
dotyčné dítě během jeho ži-
vota ke  Kristu i  přesto, že ro-
diče selžou. A  tak právě v  této 
důvěře naplňuji radu P.  Stani-
slava a  křtím každé dítě. Nut-
no však dodat, že plně chápu 
a  respektuji i  kněze, kteří dítě 
při pochybnostech nakonec 
nepokřtí. Také na  čtenáře chci 
v tomto duchu působit – neod-
suzujte kněze ve  své farnosti, 
pokud nějaké dítě nepokřtí. My 
lidé nejsme oprávněni před-
určovat, kdo z  nás bude nebo 
nebude spasen, spása duší je 
totiž plně v režii Boží a my jsme 
pouze jejími nástroji. 
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BŮH MÁ VŽDYCKY CESTU...
Když miminka odcházejí dříve, než se narodila, nebo brzy po narození.
text: Hana Levíčková | organizátorka setkávání rodičů „Dětí nebe“

Je mnoho žen, jejichž vytoužené mateřství nekončí vždy radostným pochováním živého mi-
minka. Místo jeho narození přichází samovolný potrat nebo se dítě narodí mrtvé, či umírá brzy 
po narození. I já jsem jednou z těchto žen. Jednou z mnoha. Dnes už to vím. 

NA ZAČÁTKU CESTY
Nastávající maminkou jsem se 
v  průběhu jedenácti let sta-
la sedmkrát. Krásné povolání 
k  mateřství bylo ovšem sem 
tam protkáno trním a  bolestí. 
Tři ze sedmi těhotenství skon-
čila samovolným potratem. 
Narodili se nám čtyři synové, 
z  nichž jeden zemřel krátce 
před porodem. Dnes tedy vy-
chováváme tři krásné syny. 
Hned po ztrátě prvního mimin-
ka jsme s  manželem prožívali 
bolest a  nenaplněná očekává-
ní. Jsme praktikující katolíci, dě-
ťátko jsme chtěli pokřtít, a  tak 
jsme si kladli otázku: „Živé dítě 
přináší rodiče ke  křtu, ale jak 
to bude s naším děťátkem? Co 
máme dělat?“ 

Blízký kněz nám pomohl a od-
pověděl. Jeho rada byla na naši 
bolavou duši léčivým balzá-
mem a  tak se ji snažíme šířit 
dál. My sami jsme ji využili v ná-
sledujících letech ještě u našich 
dalších dvou dětí. Tedy: Pokud 
jste i vy přišli o miminko samo-
volným potratem, pojmenujte 
své dítě a nechejte za svou rodi-
nu sloužit mši svatou. Odešlo-li 
děťátko v  brzkých týdnech tě-
hotenství, takže neznáte jeho 
pohlaví, můžete vybrat „obou-
pohlavní“ jméno, např. Mario/
Maria. Děti můžete pojmeno-
vat i  zpětně. V  brněnském mi-
noritském kostele sv.  Janů je 
na úmysl rodičů dětí zemřelých 
před narozením pravidelně 

sloužena mše svatá. Přede mší 
můžete lístek-srdce se jménem 
dítěte vložit do košíčku, který je 
přinášen v obětním průvodu. 

POŽEHNÁNÍ, NEBO 
PROHRA? 
V dalším těhotenství jsme zdár-
ně prošli přes pro nás kritický 
1. trimestr. Tak moc jsme se tě-
šili na miminko! V sedmém mě-
síci ale náš milovaný chlapeček 
zemřel. Rodil se už mrtvý. Bůh 
se ale od  nás neodvrátil, jeho 
pomoc a  přítomnost jsem vní-
mala velmi intenzivně. Prožíva-
la jsem jako velikou Boží milost, 
že jsme si mohli Kubíčka po po-
rodu pochovat, rozloučit se 
a také církevně pohřbít. Nechali 
jsme za  něj sloužit mši svatou. 
Přesto jsem se nemohla zbavit 
pocitu „negativní výjimečnosti“. 
Měla jsem dojem, že něco ta-
kového se stalo jen mně. Opět 
jsme prosili našeho známého 
kněze, aby přišel. Přinesl mi 
malou čajovou svíčku ve  tvaru 
orchideje, se zeleným kolíčkem 
s  beruškou se šesti tečkami 
a květinu podobnou šípku. 

Každá z  těch drobností něco 
symbolizovala. Svíčka byla jako 
světlo, orchidej jako smyslnost, 
zelená jako naděje, beruška 
jako sluníčko, 6 teček jako teh-
dy všech 6 našich dětí a mnoho 
šípků na  květině jako symbol 
plodnosti. Kněz mi řekl, že Bůh 
nám každým těhotenstvím žeh-
ná. A  kdyby nechtěl, abychom 

měli děti, žádné bychom ne-
počali. I dříve bývalo běžné, že 
ženy byly vícekrát v  požehna-
ném stavu, ale ne všechny děti 
se vždy také živé narodily nebo 
se dožily dospělosti. 

POD OBRAZEM CELÉ 
RODINY
Kněz připomněl také skuteč-
nost, že když některé naše 
děti odešly, není to odloučení 
definitivní, ale pouze dočasné, 
protože náš skutečný domov je 
v nebi. Můžeme si to představit 
tak, jako kdyby některý z členů 
rodiny byl v  Americe a  zbytek 
v Evropě. Jsme od sebe daleko, 
nevidíme se, ale přesto o sobě 
víme, komunikujeme spolu, 
modlíme se za sebe. Potom mě 
kněz nechal během modlitby 
několikrát vyjmenovat jména 
všech našich dětí. Skončil otáz-
kou: „Myslíte, že byste svoje 
dítě dokázali milovat více a vy-
chovat lépe než Bůh?“ 

Při dalším setkání nám ještě 
kněz doporučil nechat si nama-
lovat obraz, na  kterém by byli 
znázorněni všichni členové naší 
rodiny. Nebylo jednoduché na-
jít někoho, kdo by uměl takový 
obraz vytvořit, a  trvalo asi tři 
roky, než jsme si dílo přivezli 
domů. Ale Bůh nás vedl i v této 
záležitosti. A  nejen to, zahrnul 
nás svým požehnáním a  dal 
nám dalšího syna, takže na ob-
razu jsme opravdu všichni! Dílo 
jsme umístili do středu našeho 
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domu a  je pro nás místem ka-
ždodenního setkávání rodiny, 
místem modlitby. 

SE KŘTEM NEOTÁLEJTE! 
O několik let později jsem spě-
chala povzbudit kamarádku, 
která ležela v  porodnici s  roz-
bíhajícím se předčasným poro-
dem. Na pokoji, kde ležela, byly 
ve  stejné situaci další tři ma-
minky. Narodilo se celkem pět 
miminek, ale ne všechna pře-
žila. Uvědomila jsem si, že se 
mnoho dětí narodí velmi brzy 
a  není předem jisté, zda se je 
i při nejlepší zdravotnické péči 
podaří zachránit. A  jak je dů-
ležité, aby v  těchto případech 
rodiče neotáleli a  své děťátko 
pokřtili hned po narození. Mo-
hou to udělat i sami. 

Bůh stvořil každého z  nás 
a žádný život nepřijde nazmar. 
Bůh je Láska. On miluje každé 

své dítě, stará se o  ně a  nikdy 
ho neopouští. Ví o všech svých 
dětech a  vždy nám dává mož-
nosti, jak mu je můžeme při-
nést. Ani my nezapomínejme 
na  naše děti. Boží milosrden-
ství je nekonečné a my věříme, 
že se jednou všichni sejdeme 
v nebi. Zasvěcujme naše rodiny 
Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu 
a  Srdci Panny Marie. A  svým 
narozeným dětem žehnejme 
vždy, když od nich odcházíme. 

NA CESTĚ K PLNOSTI 
Dnes už vím, že mi všechny 
naše děti přinesly výzvu k  na-
stoupení na  cestu plnosti, 
pravdy, lásky, víry a  naděje. 
Je krásná a  jsem za  ni vděčná. 
Bylo mi mnoho pomoženo, 
proto i  já se snažím pomáhat, 
doprovázet rodiče na  podob-
né cestě. Od roku 2015 organi-
zuji v  Brně pravidelná měsíční 
setkávání rodičů „Dětí nebe“, 

tedy rodičů, kteří přišli o  dítě, 
dnes již nejen v souvislosti s tě-
hotenstvím nebo porodem, 
ale kdykoli v  průběhu života. 
Setkání zpočátku duchovně 
doprovázeli P.  Robert Mayer 
OFMConv a  P.  Jindřich Kotvr-
da, nyní se této službě věnuje 
P. Josef Čunek. „Děti nebe“ jsou 
jen jednou z  mých činností. 
Ve  společnosti Kojeni.eu jsem 
též k  dispozici (na)stávajícím 
rodičům v  kurzech pro těhot-
né, předporodní přípravy, péče 
o dítě, přípravy ke kojení a lak-
tačního poradenství. Bohu díky 
i za toto povolání! 

Poradna MUDr. Hany Levíčkové 
Kraví hora 8, Brno 

příjezd z ulice Údolní, 
www.kojeni.eu; 

tel. +420 736 624 948.
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Kluk a moře života – obrázek znázorňující dítě nebe.

https://immaculata.minorite.cz/objednejte-si/


24

1|2020|č. 164

Milí čtenáři, časopis Immaculata je hrazen pouze z dobrovolných příspěvků čtenářů. Svým darem se podílíte na šíření 
duchovních hodnot v našem národě. Děkujeme Vám za Vaši podporu. Neposkvrněná ať Vám odplatí Vaši štědrost. 

PODPOŘIT

24

1|2020|č. 164

P
O

U
T

N
Í M

ÍST
O

DO KŘTIN MÍŘÍ CELÉ 
FARNOSTI

Velký mariánský poutník, kardinál Giovanni Coppa s dojetím vzpomínal 
na chvíle, kdy oslovoval poutníky u trůnu Matky Boží Křtinské.

text: Václav Štaud

Tohle číslo Immaculaty je tematicky zaměřeno na křest. Výběr návštěvy poutního místa byl tedy 
snadný. Jméno Křtin, barokní perly Moravského krasu, svědčí o blízkému vztahu k první ze svá-
tostí. Podle legend tady byli ve větší míře křtěni pohanští předkové a zdejší údolí pojmenovali 
Vallis baptismi – Údolí křtu. Někdy se v tomto smyslu hovoří i o svatých Cyrilu a Metoději, případ-
ně o jejich žácích. Milou domněnku nelze po více než tisíci a sto létech potvrdit, ale ani vyvrátit.

BALÍK PROSEB A DÍKŮ
Poutníci, kteří pěšky mířili 
do  Křtin na  počátku letošního 
února, se během cesty více než 
historickými teoriemi zabýva-
li modlitbou. Pak je zdaleka 
uvítaly křtinské zvony. „Přišli 
jsme navštívit Pannu Marii, jak 
to Rousínovští dělají už stovky 
let. A  každý z  nás složil k  no-
hám Bohorodičky těžký balík 
proseb a  díků nejen vlastních, 
ale i  od  širší  rodiny. S  trápe-
ním i  radostmi se poutníkům 
před ochodem svěřovali ně-
kdy i  jejich sousedé. Zpátky se 

už proto půjde lehčeji, i  když 
po  desítkách kilometrů nohy 
určitě zabolí,“ usmívá se P.  An-
drzej Wąsowicz. V  Rousínově 
nastoupil jako farář teprve ne-
dávno, ale mariánská úcta jeho 
farníků se mu líbí a dělá všech-
no, aby ji ještě prohloubil. 

Když hosty z  Rousínova vítal 
křtinský administrátor P. Vít Mar-
tin Červenka OPraem, připo-
mněl, že ani v zimě nebývá jeho 
chrám prázdný. Lidé se přicházejí 
modlit a  obdivovat kráse každý 
den. Přijíždějí auty i  autobusy. 

„Ale vy jste první letošní pout-
níci, kteří přišli pěšky, poutníci 
nejopravdovější. Patří vám moje 
hluboká úcta,“ uvedl kněz. 

O  čtyři hodné a  aktivní rou-
sínovské děti pečovala Jana 
Trněná. Na  pochvalu reaguje 
slovy: „Tento hlouček patří jiné 
mamince, která s  námi ale jít 
nemohla. A  protože po  pouti 
moc toužili, ujala jsem se jich 
já. A ráda!“ Tento přístup kore-
sponduje se slovy P.  Wąsowic-
ze, který v kázání zdůraznil také 
význam společného farního 
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života, kde má pevné místo 
vzájemná úcta, láska a  pomoc 
jeden druhému jako v  oprav-
dové rodině.

KAŽDÝ U SVÉHO 
OBRAZU
Křtinská poutní tradice sto-
jí nejen na  velkých svátcích 
a  příležitostech, jako je třeba 
vyhlášená pouť hasičů, ale také 
na  pravidelných příchodech 
někdy i  hodně vzdálených far-
ností. Lidé sem například míří 
až z  Prostějovska a  Vyškovska, 
nebo naopak až z  krajiny da-
leko pod Brnem. „Řada pout-
níků dodnes přichází v krojích. 
Nejdou v  nich však celou ces-
tu. Hlavně mladí lidé na  sobě 
v létě mají jen krátké rifle a trič-
ko, od  běžných turistů k  nero-
zeznání. V  lese před Křtinami 
se ale převlečou a  naše zvony 
už vítají vyšňořené mariánské 
ctitele,“ říká P. Červenka. Připo-
míná i  tradici, kdy se poutníci 
ještě před bohoslužbou shro-
máždí k  modlitbě u  „svého“ 
obrazu v ambitech, v kapli sva-
té Anny nebo za  chrámovým 
oltářem. S  lidovým půvabem 
dávají tyto votivní předměty 
nahlédnout do  zdejší poutní 
historie. Na  stejném místě se 
pak konkrétní poutníci sejdou 
i na závěr pobytu, aby se s písní 
na rtech rozloučili a poděkovali 
za přijaté milosti.

PŘEKVAPENÝ NUNCIUS
Křtiny jsou pověstné častými 
návštěvami církevních před-
stavitelů. Každoročně sem ně-
kterou z  poutních bohoslužeb 
přijíždí slavit brněnský biskup 
Vojtěch Cikrle i  další naši i  za-
hraniční biskupové, preláti či 
opati významných klášterů. 
Účast na  letošní orelské pouti, 
která bude 17. května od 10.30, 
například potvrdil apoštolský 

nuncius Charles Daniel Balvo. 
Jde tak ve  stopách jednoho ze 
svých předchůdců, arcibiskupa 
a  později kardinála Giovanniho 
Coppy. Ten do  Křtin přijížděl 
pravidelně a  vždy opakoval, že 
se k Matce Boží vrací jako domů. 
Jeho obliba mezi poutníky byla 
mimořádná. V roce 2008, kdy už 
byl zpět v Římě, kardinál Coppa 
řekl: „Na  nádherný křtinský 
chrám Panny Marie i na dojem-
ný obraz víry tisíců poutníků 
vzpomínám rád. Už při své první 
návštěvě 7. června 1992 jsem 
byl překvapen mimořádným 
počtem věřících všech stavů. 
Především však mladých lidí, 
kteří se museli hodně tísnit, aby 
se do  prostorné křtinské chrá-
mové lodi vůbec vešli. Tato po-
dívaná mě dojímala do  hloubi 
duše i při každé z dalších jede-
nácti návštěv.“

VELKÉ DÍLO 
PREMONSTRÁTŮ
Od tohoto vyznání brzy uplyne 
dvanáct let a roční odhad počtu 
poutníků ve Křtinách stále pře-
sahuje 40 tisíc. Přibližně stejný 
počet tady přivítají i  turistů, 
obdivujících krásu poutního 
komplexu a  jeho krasového 
okolí. Obě skupiny se každý rok 

ve Křtinách potkávají i na květ-
nové Noci kostelů. „V  loňském 
roce náš odhad účasti už dosáhl 
tisícovky. Také letos se bude-
me snažit o  co nejatraktivnější 
program, aby si lidé od  naší 
Paní odnesli co nejvíce,“ uvádí 
P. Červenka z řádu premonstrá-
tů, který se nedávno k duchovní 
službě do Křtin po více než 200 
létech vrátil. 

Před touto přestávkou byly 
Křtiny s  premonstráty spojeny 
mnohem déle prostřednictvím 
kláštera v  Brně-Zábrdovicích. 
V jeho majetku jsou Křtiny při-
pomínány už v roce 1237! A byli 
to právě zábrdovičtí premonst-
ráti, kteří v roce 1711 objednali 
přímo u  slavného Santiniho 
přebudování starého poutní-
ho místa ve skvělý barokní kle-
not. A  protože bratři svatého 
Norberta nechybí mezi mari-
ánskými ctiteli, dovedli Křtiny 
v polovině 18. století k věhlasu 
nejnavštěvovanějšího poutní-
ho místa na celé Moravě.

NOVÁ ŘÍŠE ZASAHUJE
Jen několik desítek let na to však 
církev u nás tvrdě zasáhly josefín-
ské reformy. Zábrdovický klášter 
byl jako desítky jiných zrušen 
a  změněn na  armádní lazaret. 
Křtinské poutě císařský výnos 
zakázal a kostel zůstal jen farním, 
panství bylo zabaveno a  prodá-
no. Na štěstí byl dříve zřízen ještě 
dceřiný klášter v Nové Říši, který 
se Zábrdovicemi a Křtinami tvořil 
vzájemně se podporující trojici. 
Novoříšskou kanonii Josef II. na-
štěstí nezničil. A právě tento kláš-
ter, zocelený těžkými zkouškami 
během dvou totalit 20. století, 
se nyní chopil křtinské premon-
strátské tradice. Po dohodě s br-
něnským biskupem Vojtěchem 
Cikrlem vyslal opat Marian Ru-
dolf Kosík v roce 2018 dva svoje 
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bratry do služby poutníkům i far-
níkům ve  Křtinách. „Místní lidé 
nás přijali vlídně, jsou přátelští 
a pro spolupráci s duchovní sprá-
vou otevření. Dobré je, že jsme 
ve  farnosti nalezli společenství 
nejméně dvou desítek mladých 
aktivních lidí, rodin s  dětmi. Je 
dobře, že lidem nezáleží jenom 
na  udržování poutního místa 
jako historické památky, ale také 
na  rozvoji farnosti jako jedné ši-
roké rodiny. To je dobrý základ 
do budoucna,“ chválí druhý člen 
řádové komunity P. Metoděj Ján 
Lajčák OPraem.

MADONA  
POMÁHÁ 700 LET
Je třeba ještě pozdravit samot-
nou divotvůrkyni ze Křtin. Socha 
Panny Marie se Synem v  náručí 
v  jedenáct metrů vysokém bal-
dachýnovém oltáři z  mramoru, 
je v  životní velikosti. Původ go-
tické sochy odhadují odborníci 
na  konec 13. století, je vytvo-
řena z  opuky a  na  přelomu 17. 
a 18. století barokizovaná. Podle 

některých náznaků by mohla 
pocházet až ze Středomoří. Velmi 
bohatý a  rozsahem náročný by 
byl popis všech uměleckých pa-
mátek, obrazů, fresek, soch, kaplí 
a kapliček uvnitř areálu i v okol-
ní přírodě. Zajímavá je i  historie 
zvonů a dalších sakrálních před-
mětů, které se postupně staly tisí-
cům lidí cennými průvodci živou 
mariánskou úctou. Také detailní 
dějiny poutního místa jsou pest-
ré a poučné. To vše je ale možné 
najít na  novém webu křtinské 
duchovní správy, který bude 
spuštěn v  průběhu letošního 
března. Celý poutní areál prošel 
rekonstrukcí za působení děkana 
Tomáše Prnky, který zde působil 
mezi lety 1973–2013. V blízké bu-
doucnosti však bude potřebné 
znovu opravovat fasády, okna či 
dveře, navíc je ještě nutné kom-
pletně restaurovat hlavní oltář. 
Nyní se ale premonstráti chystají 
na  rekonstrukci varhan. Měla by 
být hotová do roku 2023, kdy si 
budou Křtiny připomínat 300 let 
od úmrtí architekta Santiniho. 

VELKÉ KŘTINSKÉ POUTI ROKU 2020

• Národní pouť za hospice 25. dubna, mše sv. ve 12:00.
• Hasičská pouť 26. dubna, mše sv. v 7:30 a 10:30.
• 270 let od benedikce křtinského kostela 1. května, mše sv. v 10:30.
• Brněnská pěší pouť 8. května, mše sv. v 16:00.
• Orelská pouť 17. května, mše sv. v 7:30 a 10:30.
• První jarní pouť 23.–24. května, sobotní mše sv. budou v 7:30, 10:30 a 18:30, nedělní v 6:15, 7:30, 

9:00 a 10:30.
• Hlavní pouť 30.–31. května, sobotní mše sv. budou v 16:00 a v 18:00, nedělní v 7:30, 9:00 a 10:30.
• Pouť za oběti totalitních režimů 7. června, mše sv. v 7:30 a 10:30.
• Vyškovská a sloupská pouť 21. června, mše sv. v 7:30 a 10:30.
• Hanácká pouť 27.–28. června, sobotní mše sv. bude v 18:30, nedělní v 7:30, 9:00 a 10:30.
• Svatoanenská pouť 26. července, mše sv. v 7:30, 9:00 a 10:30.
• Korunovační pouť 30. srpna, mše sv. v 7:30 a 10:30.
• Titulární slavnost kostela 13. září, mše sv. v 7:30 a 10:30.
• Dušičková pouť 25. října, mše sv. v 7:30 a 10:30.
• Hubertská pouť 8. listopadu, mše sv. v 7:30 a 10:30.

Mimo hlavní poutní dny jsou nedělní bohoslužby ve Křtinách v 7:30 a v 10:30.  
Kostel je nyní otevřen denně od 7:00 do 17:30, o letních prázdninách až do 19:00.
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Pod křížem jenom na chvíli   
Ježíše Marii do klína složili. 
Polibkem dotkla se bezkrevných lící,  
laskala tělo vychládající  
chviličku, jenom na chvíli.

Jak mohla by myslet pouze na Syna,  
když ví, že téměř v každé vteřině  
se snímání z kříže znovu začíná,  
ach, deset milionů dětí rok co rok  
umírá hladem matkám na klíně.

Ty Paní z Lurd, Fatimy, La Saletty,  
když dětem nerozboříš Ráj vytvořený květy,  
neopouštěj ty ubohé, mučené, zneužívané,  
ať jako na tvář Tvého Syna i na ně  
slza Tvé lítosti a milosrdenství skane.

JEŽÍŠ POLOŽEN  
MARII DO KLÍNA

Bohumil Pavlok

https://immaculata.minorite.cz/objednejte-si/
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V ZEMI MATKY TEREZY
Rozhovor s o. Jaroslavem Cárem OFMConv, který strávil deset let 
na misiích v Albánii.

zeptala se: Jitka Navrátilová

Povinná vojenská služba, která byla pro mnohé mladé muže synonymem nutného zla, zrodila 
v srdci jednoho vojáka silnou touhu po misiích. Ta byla vyvolána knihou „Na misijních cestách“ 
od kardinála Tomka, jejíž četbou si tehdy devatenáctiletý Jaroslav krátil čas na vojenských hlíd-
kách. Aniž by tušil, v jeho životě se otevřely nové dveře, kterými se pomalými krůčky vydal smě-
rem k misijní službě.  

Nejprve jste chtěl být misio-
nářem v  Číně. Nakonec jste 
ale zakotvil v  Albánii. Jak 
k tomu došlo?  

V roku 2005 sa po mimoriadnej 
kapitule, kde som bol zapiso-
vateľom, zrodila myšlienka, že 
by sme ako bratia išli na  mi-
sie. Po  kapitule som sa vrátil 
do Ríma, kde som končil licen-
ciát a začal písať doktorát. Vte-
dy mi zavolal môj predstavený 
P.  Lucián Bogucki a  povedal, 
že biskup z  Albánska sa pýta, 
či by k  nim neprišiel niekto 
z mladších bratov. Páter Lucián 
sa ma spýtal, či by som tam ne-
šiel na Vianoce. Tak som v roku 
2006  so spolubratom Irenejom 
Mikosom  vycestoval z  Ríma 
do Albánska.

Co Vám z  prvního setkání 
s Albánií utkvělo v paměti? 

Veľmi na  mňa zapôsobilo to, 
že sú tam ľudia ako ovečky 
bez pastiera. Veľa farností bolo 
bez kňazov. Niektoré farnosti 
aj dodnes vedú rehoľné sestry.  
Tie sa starajú nielen o kateché-
zu, ale o  všetko vo farnosti. Je 
to pre nás niečo nezvyčajné.

Albánie byla jako jediná 
země vyhlášena ateistickým 
státem. Jak k tomu došlo?  

Táto zem si prešla viacerými 
etapami vývoja. Čo sa týka 
náboženstva, tak kresťanstvo 
sa tam zakorenilo skôr než 
u nás.  Traduje sa, že sv. Pavol, 
apoštol, mohol prechádzať 
cez túto krajinu. Albánci sa 
dodnes priznávajú ku kres-
ťanskému náboženstvu, ktoré 
prijali v  prvých storočiach. Je 
známe, že neskôr Turci sa ho 
snažili  vykoreniť; moslimovia 
chceli násilím obrátiť  všetkých 
kresťanov. Mnohí sa toho zľakli 
a  prestúpili na  islam. Jednak 
najhoršie obdobie pre Albán-
cov bol ateizmus, vyhlásený 
po  2. svetovej vojne diktáto-
rom Enverom Hodžom. Ten sa 
po štúdiách vo Francúzku vrátil 
do  zeme ako mladý zapálený 
idealista marxizmu-leninizmu 
a  chcel svetu ukázať, že v  Al-
bánsku tak dokážu žiť.

Působili v období ateistického 
státu v Albánii bratři minorité? 

Po čas 2. svetovej vojny pôsobi-
la tretia vlna bratov minoritov 
na juhu Albánska medzi pravo-
slávnymi. Jednou z prvých vecí, 
ktorú Hodža urobil, bolo, že vy-
hnal všetkých cudzincov. Pove-
dal: „Buď prijmete albánske ob-
čianstvo, alebo odídete.“  Vtedy 
boli v Albánsku všetci bratia mi-
noriti Taliani. Z Vatikánu dostali 

echo, že je lepšie pre nich odísť, 
lebo je to nebezpečné. Naozaj 
všetci naši bratia odišli a museli 
spáliť všetky kroniky aj fotogra-
fie.  Albánski františkáni, ktorí 
pôsobili na severe,  boli neskôr 
umučení.  V  roku 1967 boli za-
tvorené všetky kostoly a mešity.

Jak vypadal každodenní ži-
vot pod taktovkou ateistické-
ho režimu? 

Enver Hodža študoval vo Fran-
cúzku ideálny komunizmus, 
podľa ktorého je všetko spoloč-
né. Ľudia naozaj nemohli mať 
nič. Albánci mali veľmi dobré 
vzťahy s ČSSR. Posielali do Pra-
hy študovať svojich ľudí, aby 
po návrate pracovali pre režim. 
Keď sa niektorí Albánci zaľúbili 
do  nejakej Češky a  chceli tam 
zostať, tak mohli, ale v  takom 
prípade mu zavraždili celú rodi-
nu v Albánsku.

Podařilo se ateistickému reži-
mu vymýtit víru lidí v Boha?  

Ateizmus nedokázal vykoreniť 
vieru. Ľudia hovorili, že boli 
katolíkmi aj počas komunizmu, 
ale všetko sa robilo v skrytosti. 
Keď slávili Veľkú Noc, varili si 
vajíčka a  maľovali ich na  čer-
veno ako symbol Kristovej krvi. 
Komunisti chodili po  domoch 
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a  kontrolovali koše. Keď našli 
škrupinky červenej farby z  va-
jíčka, tak vedeli, že v tom dome 
slávili Veľkú Noc, a tým pádom 
ich brali do  väzenia. Alebo 
učitelia mali za  povinnosť pý-
tať sa detí, či sa doma modlia. 
Niektoré deti sa prihlásili a tým 
pádom nechtiac zradili rodi-
čov a  tí sa z  väzenia častokrát 
už nevrátili. Napriek všetkému, 
ľudia sa dávali krstiť. O  zacho-
vanie viery sa pričinili hlavne 
františkáni, tajne pôsobiaci 
kňazi a  sestričky z  albánskej 
Kongregácie Služobníčok Pan-
ny Márie.

Co Vám na misiích nejvíce po-
mohlo v získávání lidí pro víru?

Niektorí misionári mi hovorili, že 
najľahšie je začať od detí. A tak 
už prvý rok, keď som bol u bis-
kupa vo Vlore a  pripravoval sa 
na misie, som zobral auto a išiel 
som na  dediny, ktoré patrili 
do  farnosti Fier, čo bolo takých 
35 km. Stretával som sa s deťmi 
na  lúke, zahrali sme si futbal, 
alebo sme urobili pre nich ne-
jakú zábavu. Skrze deti sme sa  
zoznámili aj s rodinami a vďaka 
nim som sa učil albánčinu.

V  roce 2017 museli minorité 
z  nedostatku personálních 
zdrojů ukončit misii v  Albá-
nii. Čemu jste se díky Vaší mi-
sionářské zkušenosti naučil?

Čo sú to misie, pochopíte, až 
keď ste na tom mieste. Na nie-
ktoré veci sa nedá pripraviť. Bol 
som mladý kňaz, iba dva roky 
po  vysviacke.  Prvé dva roky 
som prežil v  Ríme, kde som 
nemal veľkú prax ako kňaz. 
Vďaka misijnej skúsenosti som 
získal odvahu nebáť sa – pustiť 
sa do niečoho nového, a to mi 
dalo aj radosť z kňazskej služby.

Když někdo žije v  Albánii, 
musí se setkat s  odkazem 
Matky Terezy. Ovlivnila Vás 
v něčem?

Albánci považujú Matku Terezu 
ako veľvyslankyňu Albánska. Ne-
berú ju však ako svätú rehoľnú 
katolícku sestru, ale skôr ako hu-
manistku, ktorá spravila veľa pre 
ľudí a  nerobila rozdiely medzi 
náboženstvami. Matka Tereza 
ma inšpirovala najviac v odvahe. 
Mala odvahu vytvoriť novú reho-

ľu, odvahu ísť proti prúdu, robiť 
niečo, čo nie je typické. Pocho-
pila, čo znamená stať sa misioná-
rom. Dokázala nielen čítať znaky 
času, ale aj na  nich odpovedať. 
Niekto ich vidí, ale nemá silu, od-
vahu odpovedať.

Pokračuje misie v  Albánii 
i  poté, co se bratři minorité 
vrátili na Slovensko?  

Aj keď nie sme tam už prítomní 
ako minoriti, misia pokračuje 
naďalej.  Pôsobí tam kňaz zo 
Španielska  a sestry františkán-
ky zo Slovenska, ktoré sa stara-
jú nielen o farský kostol v mes-
te Fier,  ale aj o nový, ktorý sme 

postavili v  dedinke Jaru.  Vo 
Fier sa sestry venujú aj chorým 
a začínajú pripravovať zdravot-
né stredisko. My sa snažíme ich 
podporovať modlitbou  a pod-
ľa možnosti aj finančne. Vďaka 
našim dobrodincom sme im 
vlani kúpili auto.

Existuje možnost obnovení 
minoritské misie v Albánii? 

Teoreticky áno. Momentálne je 
na juhu Albánska kňazov o po-

lovicu menej ako pred 10 rok-
mi, keď sme s  bratmi  začínali 
pôsobiť na misii vo Fier. Farnos-
tí bez kňazov je teraz oveľa 
viac. Južnejšie od  mesta Fier, 
smerom na  Grécko,  sú ľudia 
bez kňaza.  V  niektorých mes-
tečkách pri Macedónsku chýba 
kňaz už dlhé roky. Myslím si, že 
aj keď je menej povolaní, ne-
mali by sme rezignovať na mi-
sijné povolanie.  Sv. Ján Pavol II. 
hovoril:  „Cirkev je misionárska, 
alebo jej niet.“ Je to charakter 
cirkvi už od začiatku. Myslím si, 
že to je znamenie času, ktoré by 
sme mali vedieť čítať a odpove-
dať naň. 
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SVÄTÝ KRST V ŽIVOTE 
SV. MAXIMILIÁNA M. KOLBEHO

Od osobného krstného záväzku k misionárskej túžbe po pokrstení 
pohanov

text: Dariusz Żuk-Olszewski

Myšlienka na krst ako vlastné duchovné narodenie a zároveň záväzok voči Bohu a blížnym spre-
vádzala Maximiliána po celý život. Mohli by sme povedať, že neustály zápas o čoraz vernejšie 
plnenie krstných sľubov s pomocou Božej Matky bol hnacou silou realizácie jeho životného die-
la – Rytierstva Nepoškvrnenej. Vernosť vlastnému krstu ho poháňala v jeho misionárskom zápa-
le – túžil, aby bolo aj vďaka jeho úsiliu čo najviac ľudí zjednotených vo svätom krste s Ježišom 
Kristom. 

POKRSTENÝ V DEŇ 
NARODENIA 
Sv. Maximilián sa narodil  
v  pondelok,  8. januára 1894 
v  Zduńskej Woli,  ako druhé 
z  piatich detí chudobného 
tkáča Juliusza Kolbeho a  jeho 
manželky Marianny rodenej 
Dąbrowskej. Skutočnosť, že na-
priek treskúcej zime bol pokrs-
tený na  naliehanie jeho matky 
iba niekoľko hodín po  naro-
dení, potvrdzuje, že duchov-
né narodenie svojho dieťaťa 
vo sviatosti krstu považovali 
rodičia za  minimálne rovnako 
dôležité ako narodenie fyzic-
ké.  Vybrali mu meno Rajmund, 
pričom sa preň s  najväčšou 
pravdepodobnosťou rozhod-
li pri pohľade do  kalendára. 
7.  januára, teda deň pred Ma-
ximiliánovým narodením, v ka-
lendári nájdeme spomienku 
na  sv. Rajmunda z  Peňafortu. 
Juliusz a Marianna teda s dôve-
rou zverili životnú púť svojho 
syna pod ochranu tohto pre 
nich neznámeho svätca, kto-
rého meno neniesol nik z  ich 
predkov. Deň jeho narodenia, 
krátko po sviatku Zjavenia Pána 
(alebo Troch Kráľov), akoby 
predznamenával jeho neskor-
šiu misijnú púť. Podobne ako 

traja pútnici z  východu, aj on 
pôjde v dospelosti do ďalekých 
krajín – presne opačným sme-
rom a bude hľadať a ohlasovať 
novonarodeného Pána. 

Úradný záznam v  matrike rím-
skokatolíckej farnosti Zduńska 
Wola hovorí, že sa narodil 
o jednej hodine v noci a že bol 
pokrstený v  deň narodenia 
v  miestnom kostole o  šestnás-
tej hodine popoludní. Krstný-
mi rodičmi boli Leopold Lange 
a Anna Dąbrowska.1

PREHĹBENIE 
KRSTNÉHO 
ZASVÄTENIA 
V RYTIERSTVE 
NEPOŠKVRNENEJ
Pravdu, že človek patrí Bohu, 
svojmu Stvoriteľovi a  Vykupi-
teľovi, pripomína krstné zasvä-
tenie. Na to, že Pánovi patríme 
v  živote aj v  smrti (por.  Rim 
14,8), poukazuje najskôr krst 
a  potom všetky ostatné svia-
tosti. Práve na  tomto krstnom 
zasvätení postavil Maximilián 
ideu najväčšieho duchovné-
ho diela svojho života – ideu 
Rytierstva Nepoškvrnenej. Pri 
konfrontácii so silnejúcou zúri-
vosťou nepriateľa našej spásy, 

s  prorockou predtuchou, že 
v  najbližšom storočí toto dia-
bolské úsilie o zvedenie celých 
národov i  celých cirkevných 
spoločenstiev a  ich uvrhnutie 
do  večného nešťastia bude 
gradovať, pochopil, že najistej-
šou cestou, ako zachovať ver-
nosť svojim krstným sľubom, 
krstnému zasväteniu, je zveriť 
svoj život  Nepoškvrnenej. Tej, 
ktorá je ideálom nášho člove-
čenstva, ktorá je prototypom 
človeka podľa prvotného Bo-
žieho zámeru. Vedel totiž, že 
Pánove slová: „... hľa tvoja mat-
ka“ (por. Jn 19,27) neboli adre-
sované iba Jánovi, ale každému 
členovi ľudskej rodiny.  

Krst každého pokrsteného za-
väzuje nasledovať Krista. Ísť 
za ním a prísť za ním. Maximili-
án si v časoch vojnového chao-
su v roku 1917 uvedomil, že cez 
Máriu je cesta do neba pre kaž-
dého najistejšia, najlepšia a naj-
kratšia. Jej život je vynikajúcou 
smerovou tabuľou a dokonalým 
spôsobom spásy. Lebo Nepo-
škvrnená, prvá z Kristových na-
sledovníkov, je najdokonalejším 
príkladom vernosti krstnému 
povolaniu, je najsvätejšia spo-
medzi všetkých ľudí. Hoci o  jej 
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krste paradoxne nenájdeme vo 
Svätom Písme zmienku (keďže 
ako tá, ktorá nebola poškvrne-
ná dedičným hriechom, nepo-
trebovala byť z  neho obmytá 
vodou krstu). Maximilián vedel, 
že s Nepoškvrnenou sa môžme 
dostať iba do neba. Ona za svoj-
ho rytiera spraví celú prácu. Ry-
tier má byť iba nástrojom v  jej 
rukách. Nechať sa viesť a  iba 
ukazovať na Máriu. Získavať pre 
N e p o š k v r n e n ú 
tých, ktorí sa vy-
brali nesprávnym 
smerom. Nič viac. 

Keď čítame Ma-
ximiliánove texty 
týkajúce sa Ry-
tierstva Nepo-
škvrnenej, môže-
me skonštatovať, 
že prostredníc-
tvom sebou zalo-
ženého združenia 
chcel zintenzívniť 
prežívanie krst-
ných záväzkov jeho členov, 
a  preto na  ich plecia nekládol 
dodatočné povinnosti, iba ver-
né prežívanie krstných sľubov 
každého člena.2

TÚŽBA PO KRSTE TÝCH, 
KTORÍ NEPOZNAJÚ 
KRISTA
Maximilián prežíval veľmi in-
tenzívne svoje misijné povo-
lanie, vyplývajúce z  vlastného 
krstu. Nechcel iba ponúkať 
dokonalejšiu, istejšiu cestu 
nasledovania Krista skrze Ne-
poškvrnenú tým, ktorí už boli 
krstom do Cirkvi začlenení,  ale 
čoraz nástojčivejšie pociťoval 
túžbu byť Kristovým  misioná-
rom  medzi tými, ktorí o  Kris-
tovi ešte nepočuli alebo ho 
ešte nespoznali. Počas svojho 
štúdia v  Ríme sa po  prvý raz 
stretol s  postavou obráteného 

slobodomurára,  žida Alfonza 
Ratisbonneho, ktorý sa vďaka 
zjaveniu Nepoškvrnenej obrá-
til na  katolícku vieru a  stal sa 
kňazom. Tento konvertita ho 
natoľko fascinoval, že pomoc 
v  obrátení  židov vnímal ako 
osobitnú úlohu pre sebou zalo-
žené mariánske hnutie Rytier-
stvo Nepoškvrnenej. K postave 
Alfonza Ratisbonneho sa ne-
skôr veľmi často vracal a v jeho 

plánoch bol dokonca časopis 
Rytier Nepoškvrnenej vydáva-
ný v jazyku jidiš. Počas zhorše-
nia svojho zdravotného stavu 
začiatkom 20.  rokov minulého 
storočia, keď sa liečil z  tuber-
kulózy v jednom z tatranských 
sanatórií v  Zakopanom, inšpi-
rovaný spomínaným A. Ra-
tisbonnem viedol intenzívnu 
misijnú prácu medzi svojimi 
spolupacientmi. Jedným z nich 
bol aj mladý žid, ktorý pod 
vplyvom príkladu a  katechéz 
otca Maximiliána na  smrteľ-
nej posteli prijal sviatosť krstu 
a  túto skutočnosť potvrdzuje 
svedectvo rehoľnej sestry, kto-
rá sa o  pacientov v  zakopan-
skom sanatóriu starala.3

Najvýraznejším vyjadrením  
jeho misijnej túžby 
po  sprostredkovaní znovuzro-

denia vo vode krstu pre tých, 
ktorí ešte o  Kristovi nepočuli, 
bolo jeho pôsobenie na  misi-
ách medzi pohanmi. V  rokoch 
1930 – 1936 pôsobil ako misio-
nár v Japonsku. V Ázii dielo Ry-
tierstva Nepoškvrnenej výni-
močným spôsobom integroval 
so základným misijným pôso-
bením. Z  množstva jeho listov 
sa dozvedáme, akú veľkú ra-
dosť prežíval z  každého krstu  

Japonca, ako 
veľmi za  ten-
to dar ďakoval 
Bohu. Vďaka 
jeho misijné-
mu zápalu 
prijal sviatosť 
krstu na  pra-
hu smrti aj ja-
ponský vysla-
nec v  Poľsku. 
Podľa slov 
pátra Františ-
ka Siroviča, 
SVD, dlhoroč-
ného sloven-

ského misionára v  Japonsku, 
s  ktorým som mal možnosť 
stretnúť sa krátko pred jeho 
smrťou v  roku 2014, jednodu-
chý jazyk katechéz sv. Maximi-
liána v časopise Seibo no Kishi 
síce vzbudzoval úsmev na tvá-
ri japonských katolíckych inte-
lektuálnych elít, no pre mno-
hých bežných Japoncov bol 
cestou ku krstu. A  to je potvr-
denie úspešnosti jeho misijné-
ho pôsobenia. 

1 Por. Odpis úradného záznamu o krstu vyhotovený fa-
rárom F. Kapalczyńskim v Zduńskej Woli dňa 8. 1. 1894. 
In: Archív Niepokalanowa.

2  Por. KOLBE, Maximilián M. : Milicja Niepokalanej 
(rukopis pred r. 1919). In:  Archív Niepokalanowa.

3  Por. KIELAN, Anna Izydora. Písomné svedectvo 
z 28. 3. 1954. In: Archív Niepokalanowa.

Krstní rodičia sv. Maximiliána
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JMÉNO KŘESŤAN
Je třeba bojovat o dobré jméno.
text: Libor Rösner

Jméno je důležité. Ve jménu Boží Trojice se žehnáme, naším jménem nás jednou Bůh zavolá. Je 
proto třeba předstoupit před něj s čistým štítem, tj. s čistým jménem.

„Ty křestní svíce svého zrození“ – 
tímto nádherným příměrem 
vystihl Mariino Neposkvrně-
né početí básník Václav Renč, 
čímž poeticky vyjádřil fakt, že 
oheň křestní svíce, zapalované 
jinak při křtu od paškálu, planul 
v Nejsvětější Panně od samého 
počátku její pozemské existen-
ce včetně té skryté.

Maria si byla vědoma jiskry, 
jež rozžala knot její svíce, 
byla si vědoma své na-
prosté závislosti na  bož-
ském Rozžíhateli, udr-
žovala proto tento knot 
neustále planoucí, udržo-
vala v  sobě onu „vnitřních 
hlubin zář“, do níž neproni-
kl ani stín hříchu, který by 
poskvrnil ji či její jméno, jež 
se stalo symbolem svatosti.

Služebnice Páně křest ne-
potřebovala, nám ostatním 
byl a  je životní nutností. Při 
křestním obřadu jsme dostali 
krom jména právě i  svíci, kte-
rou za  nás naši kmotři zažehli 
od paškálu. Hoří tedy – na roz-
díl od Matky Boží – až od oka-
mžiku našeho křtu. Dříve nebo 
později však její plamínek svý-
mi hříchy sfoukáváme, čímž 
v  sobě mj. zatemňujeme jmé-
no, které jsme při křtu obdrželi. 
Je to jméno křesťan. 

Ať už se občansky jmenujeme 
jakkoli, toto jméno, vzneše-
nější než jakékoli jiné – vždyť 
odkazuje  na samotného Krista 

Ježíše – máme společné. „Můj 
otec a  moje matka byli katolí-
ci. Neznám větší chvály, kterou 
bych o nich řekl,“ vyznal jiný vel-
ký básník – P. Jakub Deml.

Bývaly doby, kdy se byli lidé 
ochotni pro očištění svého, po-
tažmo rodového jména utkat 
v  souboji, poněvadž nesnesli, 

že by na  něm ulpěl třebas jen 
náznak poskvrny. My též usilov-
ně dbáme o to, aby naše jméno 
mělo vážnost. Ale máme to tak 
i  ve  vztahu ke  jménu křesťan? 
Nakolik jsme ochotni podstu-
povat souboje s tělem, světem 
či ďáblem kvůli jeho očištění 
nebo už jen kvůli zabránění 
jeho pošpinění, nakolik máme 

tendenci se k němu hlásit před 
lidmi? 

„Se štítem, nebo na  štítě!“ zně-
lo heslo spartských válečníků 
před bitvou. Zbabělost byla 
nemyslitelná, znamenala ztrá-
tu cti, trestala se vyobcováním 
z komunity, ba i smrtí. 

Alexandr Veliký měl ve  svém 
vojsku jmenovce, jenž byl 

pravým opakem tohoto 
slavného vojevůdce – byl 
nerozhodný, slabý a  zba-
bělý. Makedonský král mu 
jednou řekl: „Nosíš stejné 
jméno jako já, ale děláš mu 
jen ostudu. Buď změň jmé-
no, nebo život!“

Na  nás za  skomírajícího 
plamínku naší křestní sví-
ce apeluje podobnými slo-
vy sám Král králů: „Odhazu-

ješ štít, děláš ostudu jménu 
křesťan. Buď změň jméno, 

nebo život!“

Změňme tedy svůj život, dělá-
me-li jím ostudu Tomu, od nějž 
se ono vznešené jméno křes-
ťan odvozuje, a  jednejme tak, 
abychom ho byli hodni, toho-
to jména nabytého při křtu, 
jména, nad něž „neznám větší 
chvály“. Zdvihněme svůj štít 
a braňme je, braňme jím plamí-
nek naší křestní svíce, a  čiňme 
tak ozařováni „křestní svící své-
ho zrození“, v  jejímž nikdy ne-
hasnoucím světle nemůžeme 
nepříteli podlehnout. 
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DOKUD DÝCHÁM, ŽIJI
Aby naše vytrvalá modlitba byla dechem našeho srdce.
text: P. Jacek Pędziwiatr

Člověk dokáže žít bez jídla tři 
týdny. Bez pití vydrží tři dny. 
Avšak nedýchat déle než tři mi-
nuty znamená smrt. A jak dlou-
ho může člověk vydržet bez 
modlitby?

Bůh je jako vzduch. Přestože je 
neviditelný, svou přítomností je 
všude. V Něm žijeme, pohybu-
jeme se a jsme (Sk 17,28). Takže 
modlitba je pro lidského ducha 
ve své podstatě jako dýchání 
pro tělo.

Dýchání má dvojí funkci. Každý 
nádech dodává lidskému tělu 
kyslík nezbytný pro lidský ži-
vot. A každý výdech odstraňuje 
z  těla jedovatý kysličník uhli-
čitý. Dýcháním tedy dochází 
k  výměně: to špatné ustupuje 
tomu, co je dobré. S modlitbou 
je to podobné. Modlitba učí, 

jak zlo přemáhat dobrem (Řím 
12,21). Člověk, který se modlí 
k Bohu, stává se méně zlý, stává 
se lepší.

Člověk dýchá díky bránici, svalu, 
který roztahováním či stahová-
ním hrudi působí nabírání vzdu-
chu či jeho vytlačování z  plic 
ven. Pohyby bránice jsou ryt-
mické, stále se opakují, dokonce 
i nevědomky ve snu. A podobně 
to má být i s naší modlitbou. I ta 
má být stálá a vytrvalá.

Když se někdo ptá, jak často se 
máme modlit, ať si uvědomí, 
jak je to s jeho dýcháním.

Patriarcha Abrahám se modlí-
val jednou denně. Izák se mod-
líval také večer. Jákob přidával 
polední modlitbu. Cílem je 
modlit se, mít ducha modlitby.

„Jestli se chceš modlit, tak jed-
noduše začni,“ říkávají staří 
mistři duchovního života. A při-
dávají: „Pokud se chceš modlit 
dobře, modli se hodně.“ Svatý 
Pavel k  tomu dodává: „Stále se 
modlete!“ (1 Sol 5,17).

Namítne někdo, že nemá to-
lik času, aby se stále modlil. Co 
k  tomu říci? Přestaňme tedy 
dýchat a ušetříme mnoho času! 
Obávám se, že naše tělo nebude 
souhlasit s takovou šetrností.

Jeden „Otčenáš“ zabere cca 
20 vteřin. Trojí recitace modlit-
by Páně (ráno, v poledne, ve-
čer) tedy zabere jednu minutu, 
ale den jich má 1440. Skutečně 
mám tak málo času, abych ale-
spoň něco z  toho neobětoval 
Pánu Bohu a zároveň tím nevy-
větral prostor své duše? 

ÚMYSLY MODLITEB M. I.
 BŘEZEN Aby naše vytrvalá modlitba byla dechem našeho srdce.

 DUBEN Abych se učili žít duchem liturgie Velikonočního tridua.

 KVĚTEN Aby nám Mariin příklad pomohl s odvahou kráčet za Kristem.
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NAŠE CESTA  
DO ZASLÍBENÉ ZEMĚ

Proč je Exodus Izraelitů důležitý pro křesťany?
text: Patrik Rygiel OFMConv

Příběh o Exodu je jedním ze základních prvků náboženství Starého zákona. Pochopení události 
Exodu však může být přínosné i pro vnímání našeho vlastního křtu, našeho „exodu“ z otroctví 
hříchů a vejití na cestu spásy.

Křest je začátkem nového živo-
ta. Většina z nás byla pokřtěna 
v  dětství, a  tak nemáme ten-
to důležitý okamžik v  paměti. 
Přesto je zapotřebí se k  němu 
vracet. Pro Izraelity bylo podob-
ným momentem v  dějinách 
národa vysvobození z  Egypta 
a  přejití přes Rudé moře, jež 
znamenalo konec služby fara-
onovi (falešnému bohu) a začá-
tek kultu pravého Boha.

Právě v tomto kontextu je třeba 
chápat příběh o  egyptských ra-
nách (Exodus 5-13). Není to boj 
Boha s  faraonem-člověkem, ale 
jde o boj s faraonem-egyptským 
bohem. Tento příběh vypráví, že 
Bůh je nade všemi bohy. Neza-
tvrzuje srdce člověka, jak je ně-
kolikrát psáno, že to udělal fara-
onovi, ale naopak vede všechny 
lidi ke  spáse. Samotný přechod 
přes moře (Ex 14) ukazuje veli-
kou moc Boha, pro něhož není 
nic nemožné. Ve  vodách moře 
hyne faraónovo vojsko, čímž se 
chce říci, že vody křtu v nás od-
stranily hřích spolu se vším, co 
nás drželo v jeho moci.

PŘEJITÍ… A CO DÁL?
Přejití přes moře je klíčovým 
momentem v procesu vysvobo-
zení Izraele, ale sama o sobě by 
tato událost neměla velký smy-
sl. Pán totiž svůj lid vysvobodil, 
aby jej přivedl k  vrchu Sinaji, 

kde mu zjevil svůj Zákon (Tóru). 
Zákon, který podle učení rabínů 
existoval ještě před stvořením 
světa. Zákon, který je základem 
smlouvy mezi Bohem a  Izrae-
lem. Zákon, který tvoří identitu 
Izraele jako národa a  na  jehož 
základě může Izrael užívat Zaslí-
bené země.

A  podobně i  náš křest nebyl 
úkon jen sám pro sebe, ale je 
naším závazkem a výzvou. I my 
jsme vedeni Bohem k  posluš-
nosti jeho přikázáním. Máme 
v srdci vepsán také i přirozený 
mravní řád a svědomí, které nás 
vedou k životu, do naší zaslíbe-
né země, do Božího Království, 
v němž budeme jednou účast-
ni na Boží blaženosti.

POCHYBNOSTI
Písmo nám říká, že Izraelité 
často pochybovali o  dobrotě 
Božího záměru. Pochybovali 
v  Egyptě, těsně před přecho-
dem, a  mnohokrát i  na  pouš-
ti, ačkoli viděli mnohé divy 
a  zázraky, které jim Pán učinil. 
Dokonce si udělali zlaté tele 
a  klaněli se mu, a  říkali: „To je 
tvůj bůh, Izraeli, který tě vyvedl 
z egyptské země“ (Ex 32,4). 

Také my často padáme zpět 
do  starých hříchů a  mnoh-
dy pochybujeme o  Boží vůli. 
Někdy nám možná přicházejí 

na  mysl staré hříchy a  jejich 
zdánlivá sladkost, ale Hospodin 
nám říká, že nás chce zavést 
do  země oplývající mlékem 
a medem. Věříme mu? 

Izraelité nevěděli, do  čeho 
jdou, ale i když mnohdy pochy-
bovali a  pokračovali na  cestě 
spíše ze strachu, Hospodin je 
skutečně přivedl do  Zaslíbené 
země. A  pokud respektovali 
jeho Smlouvu s  nimi, staral se 
o ně ve své dobrotě.

Jsem přesvědčen o  tom, že 
každý, kdo čte tyto řádky, už 
ve  svém životě mnohokrát za-
kusil Boží pomoc, náklonnost 
a  přízeň. A  přece i  my občas 
pochybujeme o  Boží dobrotě. 
Bezhraničně Bohu důvěřovat 
a  nemít vše pod kontrolou je 
pro nás stále výzvou. 

DŮVĚRA
Ohledně důvěry je psáno 
ve  22.  verši 14. kapitoly: „Iz-
raelité vešli doprostřed moře 
po  suchu.“1 Je to zdánlivý roz-
por, a  proto tento zvláštní verš 
překladatelé překládají různě. 
Neboť jak je možné vejít dopro-
střed moře a přitom jít po suchu? 
Jistý midraš tu vidí zkoušku víry 
Izraelitů, a říká, že se moře rozdě-
lilo až tehdy, když do něj Izraeli-
té vstoupili a voda jim sahala až 
po nosy. Teprve tehdy se z něho 
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stala suchá zem. To znamená, že 
i my máme v těžkostech nejdříve 
dělat vše, co je v naší moci, a ne-
spoléhat se opovážlivě na  nad-
přirozenou Boží pomoc. Což je 
ve shodě s tím, co říká i sv. Tomáš 
Akvinský: „milost předpokládá 
přirozenost“.

SVĚDECTVÍ
Dále je třeba zmínit, že událost 
Exodu i to, co ji předcházelo, ne-
bylo určeno pouze Izraelitům, 
ale i  Egypťanům a  ostatním ná-
rodům (srov.  např. Ex 8,18, 9,29, 
11,8, 14.18), aby všichni uznali, že 
kromě Hospodina není jiný Bůh 
(srov. Iz 45,6) a obrátili se k Němu. 
A skutečně, v 25. verši 14. kapitoly 
slyšíme Egypťany bědovat: „Uteč-
me před Izraelem, neboť za  ně 
bojuje proti Egyptu Hospodin.“ 

My jsme byli pokřtěni, stali jsme 
se údy Kristova Těla, a jsme po-
sláni do  celého světa hlásat 
Evangelium o  Božím Králov-
ství, abychom všechny přivedli 
nazpět k  Bohu. Protože jedině 
Bůh je pramenem i cílem každé 
existence. 

ODPOVĚĎ
Proto neváhejme zanechat své 
dávné bohy i vše, čím nás lákají, 
a namísto toho vykročme s od-
vahou na cestu ctnosti a pokání, 
jako odpověď vděčnosti Bohu 
za dílo vykoupení a vysvoboze-
ní. A  jako Izraelité na  druhém 
břehu zpívejme Hospodinu 
píseň: „Hospodinu chci zpívat, 
neboť se slavně vyvýšil, smetl 
do moře koně i s jezdcem. Hos-
podin je má záštita a píseň, stal 

se mou spásou. On je můj Bůh, 
a já ho velebím, Bůh mého otce, 
a  já ho vyvyšuji… Kdo je mezi 
bohy jako ty, Hospodine? Kdo 
je jako ty, tak velkolepý ve sva-
tosti, hrozný v  chvályhodných 
skutcích, konající divy?… Svým 
milosrdenstvím jsi vedl tento 
lid, který jsi vykoupil, provázel jsi 
jej svou mocí ke své svaté nivě“ 
(Ex 15,1-2.11.13).

Mějme stále na  paměti milost 
křtu, neboť díky ní jsme Boží-
mi dětmi. Uvědomme si svou 
důstojnost a  zachovávejme 
křestní sliby, abychom jednou 
i  my mohli z  tohoto „slzavého 
údolí“ vejít do království věčné 
blaženosti. 

1  Vlastní překlad podle hebr. a Septuaginty.
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NÁMĚSTKOVÉ KRISTOVI (24)
Papež a Napoleon
text: Radomír Malý

Francouzská revoluce formálně skončila r. 1799 vojenským převratem generála a „prvního kon-
zula“ Napoleona Bonaparta, který se prohlásil „císařem všech Francouzů“. Ten, ačkoliv byl ateista 
a původně jakobín, ukončil krvavé pronásledování katolické církve a obnovil její legální existen-
ci. Neučinil tak proto, že by s křesťanstvím sympatizoval, naopak zastával osvícenské protikato-
lické postoje (k církvi se přiklonil až v závěru svého života ve vyhnanství na ostrově sv. Heleny). 
Ke vstřícnějším krokům vůči katolictví ho vedly čistě pragmatické důvody. Pochopil, že církev 
navzdory krvavému jakobínskému pronásledování se nepodařilo vyhladit, venkovské obyva-
telstvo nadále lnulo k víře svých předků. Postavil se k celé problematice politicky, tj. pokusil se 
učinit z církve nástroj své diktátorské moci a podrobit si ji. Narazil ale na papeže Pia VII., který se 
těmto jeho plánům vzepřel, a proto se nakonec octl – podobně jako jeho předchůdce Pius VI. – 
ve francouzském vězení. 

PIUS VII. POD BOTOU 
NAPOLEONA
Papež Pius VI. zemřel r. 1799 
ve  francouzské internaci 
na  zámku Valenciénne. Kon-
kláve v  Římě za  účelem volby 
jeho nástupce se nemohlo 
konat, protože „věčné město“ 
okupovali Francouzi, a ti to ne-
dovolili. Kardinálové se proto 
sešli r. 1800 v Benátkách, které 
byly pod vojenskou ochranou 
Rakouska, a  zvolili novým ná-
městkem Kristovým biskupa 
z  Imoly kardinála Chiaramon-
tiho, jenž přijal jméno Pius VII. 
(1800–1823). 

Narodil se r. 1742 v  Ceseně 
ve  šlechtické rodině a  stal se 
mnichem benediktinského 
řádu. Jmenoval se občansky 
Barnaba Chiaramonti. Jeho 
matka byla velice zbožná, 
po  ovdovění vstoupila ke  kar-
melitkám. Chiaramonti nejprve 
učil na řádových školách své ře-
hole, brzy si ho ale všiml papež 
Pius VI. a  jmenoval ho bisku-
pem v  Imole, později kardiná-
lem. Chiaramonti i v této vysoké 
funkci žil asketicky jako pravý 
benediktinský mnich, věrně za-
chovával všechny předpisy své 

řehole. Evropský proticírkevní 
tisk posměšně označoval no-
vého papeže titulem „Pius VII. 
a  poslední“.  Ideoví stoupenci 
Francouzské revoluce počítali 
s definitivním brzkým zánikem 
instituce papežství a  vkláda-
li v  tomto směru velké naděje 
právě do Napoleona. 

Po volbě Chiaramontiho pape-
žem byli Francouzi z  Říma vy-
tlačeni vojsky Rakouska a Nea-
polského království. Papežský 
stát začal opět existovat, papež 
se mohl vrátit zpět. Velmocen-
ské postavení Francie však ne-
utrpělo žádnou citelnou újmu. 
Napoleonova armáda zvítězila 
r. 1801 v  bitvě u  Marenga nad 
Rakušany a  Francouzi se stali 
pány většiny území severní Itá-
lie. Nezávislost Papežského stá-
tu zůstala ale zachována.

Státním sekretářem Svatého 
stolce se stal schopný kardinál 
Hercule Consalvi, obratný di-
plomat a vyjednavač. Právě on 
se významně podílel na  kon-
kordátu r. 1801 mezi papežem 
a  napoleonskou Francií. Císař 
Napoleon se zavázal k  respek-
tování svobody církve, k  níž 

se hlásí „většina Francouzů“. 
Sv.  stolec na  oplátku učinil 
ústupek ve  věci počtu biskup-
ství, který francouzská vláda 
chtěla snížit. 

Hned nato se ale ukázalo, že 
Napoleon papeže lstivě okla-
mal. Když r. 1802 proklamoval 
konkordát jako státní zákon, 
připojil k  němu bez vědomí 
a  souhlasu papeže tzv. „orga-
nické články“, které podřizova-
ly francouzskou církev státní 
moci, především nominaci 
biskupů podmiňovaly souhla-
sem panovníka. Pius VII. ostře 
a pobouřeně protestoval, pou-
kázal na to, že organické články 
odporují kanonickému právu 
i  samotnému konkordátu, ale 
Napoleon to ignoroval. 

2. prosince r. 1804 uspořádal 
Bonaparte slavnost své císař-
ské korunovace a  pozval na  ni 
papeže Pia, aby jej obřadně po-
mazal, jak bývalo zvykem v tra-
dičních monarchiích už od  ra-
ného středověku. To vše ale jen 
proto, aby papeže hrubě poní-
žil. Při obřadu v katedrále Notre 
Dame v  Paříži nedovolil Pio-
vi VII., aby jej pomazal a nasadil 
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mu dle příslušného rituálu ko-
runu, nýbrž vsadil si ji na hlavu 
sám. Papež Napoleonovi řekl, 
že je „komediant“, a rozhořčeně 
opustil Paříž.

Agresivní války, které Napoleon 
vedl proti celé Evropě, způ-
sobily lidu nesmírné strádání. 
Krom toho francouzští vojáci 
šířili všude osvícenské ideály 
a  dopouštěli se mnoha aktů 
devastace sakrálních objektů 
ve  Španělsku, v  katolických 
oblastech Německa a v Polsku. 
Na obsazených územích Napo-
leonem ustanovení správci vy-
hlašovali proticírkevní zákony, 
došlo k  pronásledování církve 
v  Porýní, ve  Španělsku a  v  ra-
kouských Tyrolích, kde tamní 
katolíci pozvedli na obranu víry 
svých předků pod vedením An-
drease Hofera zbraň. Povstání 
nedopadlo dobře, Hofer byl 
dopaden a popraven. 

Papež Pius VII. neustále proti Na-
poleonovi vystupoval různými 
veřejnými prohlášeními. K  vy-
hrocení konfliktu došlo v letech 
1808–1809, kdy francouzská 
vojska znovu obsadila Řím. Na-
poleon se prohlásil nástupcem 

Karla Velikého a zrušil Papežský 
stát, který v 8. století Karlův otec 
Pippin Krátký papeži daroval. 
Pius VII. uprchl před Napoleo-
nem do  Savony a  vyhlásil nad 
Napoleonem klatbu. Nazval ho 
„lupičem“.

Když se poté Napoleon civil-
ně rozvedl se svojí manželkou 
Josephinou a  pojal za  choť 
dceru rakouského císaře Fran-
tiška Marii Luisu, požadoval 
po  francouzských biskupech, 
aby prohlásili jeho první sňatek 
za  neplatný. Zhruba polovina 
to akceptovala, zbývající od-
mítli. Papež Pius však katego-
ricky potvrdil nerozlučitelnost 
Napoleonova manželství s  Jo-
sephinou a označil jeho svazek 
s Marií Luisou za cizoložství. To 
rozhněvalo Napoleona natolik, 
že nařídil svému vojsku obsadit 
Savonu, zatknout papeže a de-
portovat jej do Francie, kde ho 
věznil na zámku Fontainebleau 
až do r. 1814, kdy Bonapartova 
vláda definitivně skončila.

PO VÍDEŇSKÉM 
KONGRESU
V květnu r. 1814 se Pius VII. vrátil 
zpět do Říma za jásotu tamního 

obyvatelstva. Ve Vídni probíhal 
v letech 1814–1815 kongres ví-
tězných států za účelem nové-
ho uspořádání Evropy a zabrá-
nění další celoevropské války. 
Hlavní osobností kongresu byl 
rakouský ministr zahraničí kní-
že Clemens Metternich. Evrop-
ské státy se sdružily do tzv. Sva-
té aliance, která měla za  úkol 
postarat se, aby se už nikdy ne-
opakovala hrůza Francouzské 
revoluce. Osvícenské myšlenky 
měly být všude administrativní 
cestou potlačovány.

Francouzští vojáci je ale během 
napoleonských válek roznesli 
po celé Evropě a infikovali jimi 
obyvatelstvo. Katolická církev 
se octla v  obtížné situaci. Mu-
sela čelit nastupujícímu libe-
ralismu, který byl faktickým 
pokračováním osvícenství. Tato 
povinnost spočívala především 
na bedrech papežů. 

Použitá literatura:
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Schoeningh-Verlag, 1959.
JOHNSON, Paul. Papiestwo. Warszawa: Instytut 
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CHUDÍ MEZI CHUDÝMI
Dělit se s druhými přináší radost.

text: S. M. Anežka Novoměstská OSF

Milé děti, městečko Pariacotto 
se pro otce Jarka stalo jeho 
novým domovem. Těšil se, že 
za ním brzy přijedou jeho spo-
lubratři, a chtěl pro ně připravit 
bydlení. Stále však přicházeli 
lidé z horských vesniček. „Otče,“ 
říkali mu, „prosím, přijďte k nám 
sloužit mši svatou. U nás už čty-
řicet let nebyl kněz! Tak rádi by-
chom nechali pokřtít své děti.“ 
Nedokázal jim říct ne. Vnímal to 
jako pozvání od Pána: Nejdříve 
je třeba postarat se o  tyto po-
třebné a pak snad zbyde i něja-
ký čas na zařizování domu. 

Nastal 25. červenec 1989. Jarek 
napsal do  misijní kroniky vel-
kými písmeny: „Ode dneška už 
jsou všichni tři bratři v Peru.“ 
Ten den totiž přiletěl 
z Polska do Limy bra-
tr Michal. Zbyšek 
ho čekal na  leti-
šti a  společně 
se pak vyda-
li na  cestu 
do  misie. Jaká 
to byla ra-
dost, když se 
tu za  několik 
dní konečně 
sešli v plném 
počtu. 

Když Michal 
otevřel svůj 
kufr, kro-
mě oblečení 
v něm byla také 
velká krabice. Vy-
ndal ji na stůl se ši-
balským úsměvem a  řekl Jar-
kovi: „Přivezl jsem ty poklady, 

o  které jsi mi psal. Snad se tu 
budou hodit.“ A  začal vytaho-
vat nejrůznější nářadí: šroubo-
váky, kladívko, kleště... Jarek se 
rozzářil „Jsi úžasný! To je právě 
to, co budeme potřebovat při 
opravě domu.“ „Jistě se nám to 
bude hodit i pro službu lidem,“ 
dodal Zbyšek. Brzy se však uká-
zalo, že to nejvzácnější, co Mi-
chal přivezl, bylo jeho nadšení, 
touhy a sny a neúnavná ochota 
sloužit lidem. 

„Bratři už jsou tady!“ Tato zpráva 
se v  padesáti horských vesnič-
kách v okolí šířila rychlostí bles-
ku. Všichni lidé toužili po  tom, 
aby tam bratři přišli. Do většiny 
vesniček se však nedalo přijet 

autem. Nezbývalo než 
cestovat na koni nebo 
na  oslu a  často také 

pěšky. 

Za  hodiny a  hodiny cesty přes 
hory a  náročnou službu byli 

bratři odměňováni ohromnou 
radostí a vděčností lidí. 

Na  opravy kláštera jim nezbý-
valo moc času. Většinu prací 
dělali vlastníma rukama. Mla-
dí lidé z městečka si toho brzy 
všimli a nenechali je v  tom sa-
motné. A  tak se dům podařilo 
v krátké době dokončit. 

Lidé vnímali, že tihle „gringos“ 
(běloši) jsou jiní, než čeka-
li. „Nemají kapsy plné peněz 
a na nikoho se nedívají svrchu. 
Naopak, jsou chudí mezi chu-
dými a nestydí se za to. A navíc 
jsou radostní a  pokorní.“ Chu-
doba otvírala bratřím cestu 
k  přátelství s  druhými. Nebyla 
elektřina, často chyběla voda, 
v  obchodech byl nedostatek 
zboží, jídlo velmi prosté. Lidé 
se však dokázali ochotně dělit 
o to málo, co každý z nich měl. 

Bratři se stali součástí 
tohoto společenství. 
A  Pán se skrze jejich 

radostnou službu 
dotýkal srdcí lidí.

Milé děti, ka-
ždého z  nás 
Pán obdaro-
val a zve nás, 
a b y c h o m 
se o  jeho 
dary dělili 
s  druhými. 
A můžeme si 

být jistí, že to 
přinese radost 
nám i  druhým 

a  porosteme ve  vzájemném 
přátelství a lásce. 

Ilu
st

ra
ce

: V
ítě

zs
la

v 
Ko

ut
ní

k

Fo
to

: ©
 W

av
eb

re
ak

m
ed

ia
 L

td
 | 

D
re

am
st

im
e.

co
m

https://immaculata.minorite.cz/objednejte-si/


39

1|2020|č. 164

Milí čtenáři, časopis Immaculata je hrazen pouze z dobrovolných příspěvků čtenářů. Svým darem se podílíte na šíření 
duchovních hodnot v našem národě. Děkujeme Vám za Vaši podporu. Neposkvrněná ať Vám odplatí Vaši štědrost. 

PODPOŘIT

Fo
to

: ©
 W

av
eb

re
ak

m
ed

ia
 L

td
 | 

D
re

am
st

im
e.

co
m

VÝBAVA NA CESTU
Jak se Patrik chystal na výlet.
text: Jana Lokajová

Blížil se víkend a  Patrik se 
chystal na  chlapskou výpravu 
s  tátou. Čekala je daleká cesta 
po  hřebeni Beskyd. Měli spát 
ve stanu, v noci koukat na hvěz-
dy a  poslouchat 
divokou přírodu. 
Jeden nikdy neví, 
co všechno se 
na  takové výpra-
vě může přihodit. 
I  když bylo léto 
na  samém po-
čátku a slunce už 
protahovalo své 
nejteplejší pa-
prsky, na  horách 
mohlo čekat vše-
licos. Nepříznivé 
počasí, zvrtnu-
tý kotník, zimu 
nebo puchýře 
na  nohou musí 
ale vydržet kaž-
dý, kdo chce zažít 
dobrodružství. 

„Mami, kde mám karimatku 
a spacák?“ volal Patrik z pokoje.

„Na  horní polici ve  skříni. Vzal 
sis baterku a  máš ji nabitou?“ 
odvětila maminka.

„No jo, to nevím, jestli má šťá-
vu,“ pomyslel si Patrik a  rychle 
šel svítilnu zkontrolovat. Ale 
na mámu zamumlal: „Jo, jasně.“ 
Z hromádky si ještě vzal teplejší 
bundu, několik párů ponožek, 
čepici a  repelent proti hmyzu. 
Sirky, vařič a stan ponese táta. 

Máma mu ještě podala láhev 
plnou vody a  několik balíčků 
hroznového cukru. „Tady máš, 

aby ti nedošla síla. A  tady da-
lekohled, abys měl rozhled,“ 
dodala. „Tak, snad už je to 
všechno,“ prohlížel si svou při-
pravenou hromádku Patrik.

Zachrastily klíče a  konečně 
přišel i  táta. Nesl pár drobnos-
tí, které budou na  cestu ještě 
potřebovat. Když viděl synův 
batoh a jeho nadšení pro dob-
rodružství, které je čeká, roz-
povídal se:  „Ten tvůj batoh mi 
něco připomíná. Nachystal sis 
do  něj všechno, co budeš jistě 
potřebovat na  cestu. Nic ne-
chybí. Víš co, když vidím tu lá-
hev s vodou, vzpomněl jsem si 
na křest.“

„Na  křest, tati?“ zeptal se pře-
kvapeně Patrik.

„Ano, to taky dostaneš plný ba-
toh věcí, bez kterého jen těžko 

projdeš životem k  Bohu na  věč-
nost.“

„A co, tati?“ zajímal se Patrik. 

„Díky vodě, kterou 
kněz lije na člově-
ka a  modlí se, se 
člověk stává Bo-
žím dítětem. Nový 
člověk se stává 
součástí církve 
a  může v  ní žít. 
Voda taky smývá 
špínu z  těla, a  to 
nám připomíná, 
že se od  hříchů 
očišťuje i  naše 
duše. Bůh všech-
no odpouští, na-
jednou jsme čistí 
jako nikdy dřív. 
A hlavně dostane-
me výbavu, aby-
chom i  v  životě 
dokázali s Boží po-
mocí nad hříchem 

vítězit. No, není toho málo,“ za-
myslel se tatínek.

„Takže díky křtu se můžeme 
dostat do  nebe?“ ujišťoval se 
Patrik.

„Jasně. Začíná jím celoživot-
ní dobrodružství s  Bohem. 
Od toho dne už není daleko, ale 
bydlí ve tvém srdci. Tak blízko ti 
nikdo jiný být nemůže,“ řekl ješ-
tě táta.

„Křest je teda jako batoh na ces-
tu do nebe,“ pomyslel si Patrik. 
Zapnul svůj ruksak a  prohlásil: 
„Tak, a můžeme vyrazit!“ 

https://immaculata.minorite.cz/objednejte-si/


40

1|2020|č. 164

Milí čtenáři, časopis Immaculata je hrazen pouze z dobrovolných příspěvků čtenářů. Svým darem se podílíte na šíření 
duchovních hodnot v našem národě. Děkujeme Vám za Vaši podporu. Neposkvrněná ať Vám odplatí Vaši štědrost. 

PODPOŘIT

PODĚKOVÁNÍ
❧	Chci poděkovat Pánu Ježíši 
a  Panně Marii za  všechny mi-
losti, které mi udělili, a za celo-
životní ochranu. Prosím o  ob-
rácení a dar víry pro celou naši 
rodinu, za zdraví a vyřešení těž-
ké situace celé rodiny. 

rytířka Marie

❧	Děkuji za  všechny čtenáře 
a pěkné vydání časopisu. Záro-
veň prosím o modlitbu za celou 
rodinu.

rytíř Petr z Plzeňského kraje

❧	Děkujeme za  dar našich ži-
votů a  prosíme o  požehnání 
do  dalších let. Chceme také 
poděkovat za dar životů vnuka 
a vnučky s prosbou o dary Du-
cha Svatého při studiu. Zároveň 
prosíme o  dar zdraví pro ne-
mocné členy naší rodiny a Boží 
ochranu, pomoc a  požehnání 
pro všechny, kteří nás žádali 
o modlitbu.
rytíři Štefan a Ludmila z Ostravy

❧	Děkuji Pánu Ježíši a  Panně 
Marii za  uzdravení mé dcery 
a  vyslyšení proseb za  jejího 
syna. Prosím Pána o požehnání 
do nového zaměstnání a ochra-
nu Panny Marie v tomto roce.

vděčný Pavel

❧	Vážení přátelé, jsem vděč-
ná naší mamince za  mnohé. 
Chtěla bych hlavně poděkovat 
za  zdárné vykonání zkoušek 
své dcery a maturity dvou synů. 
A také obrovské díky za vyřeše-
ní nesouladu a  neporozumě-
ní v  naší rodině. Stále prosím 
naši Pannu Marii rozvazující 
uzly za  uzdravení dalšího bo-
lestného problému v  naší širší 
rodině. Zdá se být nepřekona-
telný a neuzdravitelný. Ale stále 
věřím a  spoléhám na  Ni a  její 
přímluvu. 

vděčná čtenářka Lenka

❧	Chci veřejně poděkovat 
Panně Marii a jejímu Synu Ježíši 
Kristu za všechny milosti, které 
jsme obdrželi. Prosím o  seslá-
ní Ducha Svatého pro mé děti 
a  vnoučata, aby se opět vrátili 
k Tobě skrze svátosti.

rytířka Hedvika

❧	Chtěla bych touto cestou 
poděkovat Panně Marii za  její 
pomoc při složení maturit-
ní zkoušky a  atestace. Prosím 
o Boží ochranu a požehnání pro 
rodinu.

čtenářka Pavla

❧	Chci poděkovat Pánu a Pan-
ně Marii za  ochranu a  mateř-
skou starostlivost. Děkuji, že 
jsem se mohla stát členkou 
Rytířstva. Děkuji také za  ča-
sopis Immaculata, ve  kterém 
nacházím útěchu a  povzbu-
zení. Děkuji také za  Modliteb-
ník a  medailku. Velmi děkuji 
za  mše svaté, které jsou slou-
ženy za  všechny členy M. I. 
Prosím o  modlitbu za  dar víry, 
zdraví a  obrácení svých synů 
Martina, Mirka, Petra a  mého 
muže Dobrana.  Také za dar víry 
na mé složité životní cestě.

s vděčností rytířka Vlasta 

O MODLITBU PROSÍ:

❧	Prosím o  modlitbu za  svou 
dceru a  celou naši rodinu. Má 
sedmnáctiletá dcera, také ry-
tířka Neposkvrněné, se pokou-
šela vzít si život. Trápí ji psy-
chické potíže. Prosím Pannu 
Marii o  přímluvu za  její uzdra-
vení a  osvobození naší rodiny 
od nemoci a moci zlého.

s důvěrou věrná rytířka

❧	Prosím  o  modlitbu za  mou 
maminku a  rytířku paní Marii 
z Frenštátu p. R. Je v nemocnici 
a  měli jí brát  část  nohy, avšak 

nemohou ji operovat, protože 
hrozí, že by to nepřežila.  Pán 
Bůh zaplať za Vaše modlitby.

rytíř Jiří U.

❧	Moc prosím o  modlitby 
za vysvobození. Od rozvodu se 
mi nic nedaří. Toužím, aby mé 
srdce hořelo pro Krista a Pannu 
Marii. Prosím o  moudrost při 
rozhodování a  také o  pomoc 
v mé finanční tísni. 

vděčná rytířka

❧	Prosíme o  modlitby za  přá-
tele Moniku a Lukáše, kteří jsou 
v  těžké životní situaci. Dále 
za uzdravení paní Helenky a její 
dcery Libušky z  Vrchlabí. Také 
za uzdravení Jiřího a za zlepše-
ní a uklidnění životní situace. 

čtenář Jiří z Náchoda 

❧	Moc prosím o  modlitbu 
za mé drahé příbuzné, kteří ješ-
tě nenašli cestu k víře, aby uvě-
řili Pánu Ježíši a  získali věčnou 
spásu. Také prosím o dar zdraví 
pro nemocné Bohumila, Tibora 
a Veroniku. Dobrý Ježíši, uzdrav 
je a dej jim světlo víry.

rytířka Veronika

❧	Obracím se na Vás s prosbou 
o  modlitbu za  nalezení dobré 
práce. Jsem v  těžké finanční 
situaci. Starám se o  nemoc-
nou maminku a je toho na mě 
již hodně. Mám pocit, že se mi 
v  ničem nedaří, necítím již ani 
naději na zlepšení. 

s úctou rytířka Andrea

❧	Zdravíme Vás všechny, kteří 
pro nás připravujete potěšující 
články, krásné básně, obrazo-
vou část. Jsme vděční. Pomá-
hají nám překonávat mnohé 
obtíže. Snad se i  časem naučí-
me odtrhnout se od všeho tady 
na vesnici a v zemědělství. Jde 
to těžko. Je nám již sedmdesát 
let, přicházejí různé těžkosti 
a  nemoci. Snad se to podaří 
synu Jiřímu. Je stále sám. Stále 
na  vás myslíme a  o  modlitbu 
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ZPRÁVY
• Vatikán: Papež František 
ve  svém kázání při mši svaté 
v Domě sv. Marty 10. ledna řekl 
mimo jiné: Kdyby několikadenní 
novorozeně mohlo mluvit, určitě 
by nám vysvětlilo, že vnímá lásku 
svých rodičů. To, co činí rodiče 
se svým dítětem, učinil také Bůh 
s  námi, miloval nás jako první. 
Tím se v  nás rodí a  roste naše 
schopnost milovat. Toto je jasná 
definice lásky: můžeme milovat 
Boha, protože on napřed miloval 
nás... Pokud někdo tvrdí, že pije 
výlučně destilovanou vodu, aby 
byl pěkně čistý, zemře, protože 
něco takového neslouží životu. 
Pravá láska není jako destilova-
ná voda – je to voda všedního 
dne, se svými problémy, pocity, 
náklonností a nenávistí. Zamilu-
jme si konkrétnost, neboť láska 
je konkrétní, nikoli laboratorní. 
Toto nás apoštol učí svými jas-
nými definicemi. Je tu však ješ-
tě jiný, poněkud skrytý způsob, 

jak nemilovat Boha ani bližního, 
a  tím je lhostejnost: Nechci se 
do toho míchat, chci raději desti-
lovanou vodu...Ty ale máš zakro-
čit, abys pomohl....“

www.radiovaticana.cz   10. 1. 2020

• Francie: Arcibiskup Paul Ri-
chard Gallagher, vatikánský se-
kretář pro vztahy s  jednotlivými 
státy, vyzval k  větší angažova-
nosti za jednotu Evropy. 
„K  tomu je třeba vzít v  úvahu 
nejrůznější aspekty, jakými jsou 
politika, etika nebo ekonomi-
ka,“ řekl arcibiskup Gallagher 
ve  Štrasburku. Současně vyzval 
k věcnosti při debatách o migraci 
a uprchlících a zdůraznil:  „Toto se 
nedá překonat dohodami nebo 
zákony. Mnohem více je nutná 
změna mentality, která překoná 
předsudky a  nazve problémy 
pravým jménem. Jinak existuje 
reálné nebezpečí, že migrace se 
bude odehrávat v  bezprávním 
prostoru, který upřednostňuje 
obchodování s  lidmi a  vykořis-
ťování běženců kriminálními 

bandami.“  Arcibiskup to řekl 
na  konferenci pod názvem „Bu-
dujme společně Evropu“, pořá-
dané Evropskou radou.

KAP 9. 1. 2020

• Vatikán: Emeritní papež Be-
nedikt XVI. spolu s  prefektem 
kongregace pro liturgii kardiná-
lem Robertem Sarahem vydali 
společné prohlášení na  obra-
nu kněžského celibátu, o  jehož 
zdobrovolnění v církvi latinského 
obřadu se vede diskuse v souvis-
losti s  nedávnou tzv. Amazon-
skou synodou. Vedoucí Tiskové-
ho střediska Sv. stolce Matteo 
Bruni vydal zprávu, že i  papež 
František sdílí toto stanovisko, 
a  připomenul jeho slova z  loň-
ského ledna v  letadle při cestě 
z Panamy: „Raději bych obětoval 
svůj život než změnil zákon týka-
jící se celibátu.“

www.pch24.pl   14. 1. 2020 

• Rusko: V  Sevastopolu na  Kry-
mu byl 4. ledna postaven pomník 
papeži sv. Klimentovi I., třetímu 

prosíme, neboť se dostavují 
i chvilky malomyslnosti...

vděčná rytířka Zdeňka

❧	Prosím za  uzdravení mé pří-
telkyně Elfrídy, která má necitlivé 
konečky prstů a je jinak velmi ne-
mocná. Prosím Pána, aby ji úplně 
uzdravil. Díky Tobě, Pane!

čtenářka Erika 

❧	Prosím za  uzdravení z  mé 
psychické nemoci a  zmírnění 
mých bolestí a  problémů. Pro-
sím za uzdravení vztahu s mým 
mužem, aby mě dokázal při-
jmout i  v  mé nemoci. Prosím 
za něj, mou maminku a všech-
ny, které mám ráda. 

s důvěrou rytířka Milena

❧	Prosím o  modlitbu za  paní 
Kašpaříkovou z  Vrchlabí v  její 

těžké finanční situaci. Aby zís-
kala práci a nepřišla o bydlení. 
Také za  nemocnou paní Evu, 
která je po operaci a trpí bolest-
mi.

rytířka Helena Marie – Anna

❧	Prosím o  modlitbu za  mě 
a  za  všechny osamělé lidi. Kéž 
mi P.  Maria pošle do  cesty ty 
správné lidi. 

čtenářka Simča 

❧	Moc prosíme o  modlitbu 
za  naši sestru Lidmilu, která 
vážně onemocněla rakovinou 
prsu. Bohužel nemoc je tak váž-
ná, že jí v tuto chvíli lékaři ukon-
čili chemoterapie a  další léčba 
je pro ni zbytečná. Karcinom 
je dost agresivní a metastáze jí 
postihly plíce a  játra. Sestře je 
pouhých čtyřicet pět let a  má 

malou jedenáctiletou holčič-
ku.  Moc prosíme o  mocnou 
přímluvu u  Pána Ježíše Krista 
a jeho drahé matky Panny Ma-
rie a  stále věříme, že se stane 
zázrak. 

rytířky Terezie a Faustýna 

❧	Prosím o modlitby za bratra 
v Kristu Serafima, Petra a sestru 
Gabrielu a také za nemocného 
Ondru. Děkuji.

 rytířka Pavlína OSF

❧	Prosím za  manželství paní 
Veroniky a  za  uzdravení jejího 
muže z alkoholismu. 

vaše čtenářka 

❧	Prosím o  modlitbu za  paní 
Ludmilu, která má  rakovinu. 
V březnu ji čeká další operace.

čtenářka a rytířka Ludmila
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nástupci sv. Petra. Stojí na místě, 
kde byl údajně tento mučedník, 
vyhnaný z Říma za císaře Trajána, 
vržen do vody s řetězy a kotvou 
na krku. V ruské pravoslavné círk-
vi se sv. Kliment těší veliké úctě, 
považují ho za  patrona námoř-
nictva. Podle tradice měl sv. Kli-
menta pokřtít sám sv. Petr a určit 
jej svým nástupcem. Po Petrově 
mučednické smrti však Kliment 
nechtěl úřad převzít, proto se 
v  něm vystřídali Linus a  Ana-
kletus. On přijal volbu teprve 
r. 88 a  rezignoval r. 97. Svým 
ctnostným  životem, charitativ-
ní činností a  modlitbami obrátil 
v Římě mnoho lidí: otroků, úřed-
níků i členů císařské rodiny. Císař 
Trajanus ho na základě udání vy-
pověděl do vyhnanství na Krym, 
kde zemřel někdy v letech 110 až 
120 mučednickou smrtí.

KAP 4. 1. 2020

• Německo: Katoličtí i  evange-
ličtí biskupové v  Berlíně spo-
lečně reagovali na  žhářský útok 
proti autu žurnalisty Gunnara 
Schupeliuse, který je evangelík 
a  vlivný novinář, pracující pro 
Bild a Focus. Ve svém prohlášení 
praví: „Co nejostřeji odsuzujeme 
všechny akty zastrašování a nási-
lí proti jinak smýšlejícím. Svobo-
da názoru a lidská práva jsou nej-
vyšší hodnotou v naší zemi. Jsme 
šokováni a rozhořčeni násilnými 
útoky proti žurnalistovi a  jeho 
rodině.“ K teroristickému činu se 
přihlásila na  levicovém extremi-
stickém portálu „de.indymedia.
org“ tzv. Feministická autonom-
ní buňka, jež novináře označila 
za  „špinavého buržoazního pi-
sálka“. Napadá jej hlavně za to, že 
každoročně zve odpůrce potratu 
na  Pochod pro život, a  žádá jej, 
aby změnil své povolání žurnalis-
ty, jinak ho prý stihne trest. Státní 
prokuratura případ vyšetřuje. 
Německý svaz žurnalistů se ale 

k  případu nevyjádřil a  nežádal 
ani novinářovu ochranu.

kath.net 4. 1. 2020

• USA: Až 42 milionů dětí bylo 
v  roce 2019 ve  světě zabito 
umělým potratem. Uvedla to 
Světová zdravotnická organi-
zace se sídlem v  New Yorku. 
Skutečný počet bude ale prav-
děpodobně ještě vyšší, neboť 
statistiky Světové zdravotnické 
organizace nezahrnují úmrtí 
nenarozených po  pilulce. Pro 
srovnání: Během uplynulého 
roku zemřelo na  následky růz-
ných chorob 13 milionů lidí.

kath.net 3. 1. 2020

• Čína: Komunistická vláda 
chce nechat Bibli i  Korán pře-
psat ve  smyslu „socialistických 
hodnot“. „Nesmějí obsahovat 
témata, která jsou v  rozporu 
s  přesvědčením komunistické 
strany,“ cituje britský list Daily 
Mail čínského vysokého vlád-
ního úředníka. Tyto texty se prý 
musí změnit nebo nově přelo-
žit. Strana žádá „rozsáhlé pře-
hodnocení náboženských kla-
siků, kteří uvádějí témata, jež 
neodpovídají pokroku doby“.

KAP 25. 1. 2020

• Egypt: Prezident Abd as-Sisi, 
ač vyznáním muslim, se účast-
nil 7. ledna, kdy koptská církev 
slavila slavnost Zjevení Páně, 
její liturgie. Prezident Sisi již ně-
kolikrát dal najevo svoji náklon-
nost vůči křesťanům.

pch24.pl 11. 1.  2020

• Rakousko: Organizace Kir-
che in Not, sledující porušování 
náboženské svobody v  Evropě 
a ve světě, uvedla, že za loňský 
rok bylo spácháno více než 3 ti-
síce vandalských činů proti ka-
tolickým objektům, především 
žhářství a  devastací sakrálního 

prostoru. Největšího počtu 
v tomto směru dosahují Francie 
a Německo. 

pch24.pl   11. 1.  2020

• Nigérie: Čtyři seminaristé 
z  diecézního semináře ve  měs-
tě Kaduna na  severu země byli 
před Vánocemi uneseni nezná-
mými pachateli. Dodnes neexis-
tují žádné zprávy, kde se nachá-
zejí a  jestli vůbec žijí. V  oblasti 
Kaduny v poslední době sílí úto-
ky islamistů proti křesťanům.

kath.net 14. 1.  2020

• Francie: „Žádnou lidskou by-
tost nelze chápat jako předmět,“ 
uvedla francouzská biskupská 
konference. Reaguje tím na pro-
jekt úpravy bioetického zákona, 
který má schválit senát. Dle to-
hoto návrhu má být rozhodující 
pro označení matky dítěte nikoli 
těhotenství a porod, ale oficiální 
přiznání se k  mateřství. Nepřija-
telný je podle francouzských bis-
kupů i  další bod, který rozšiřuje 
prenatální diagnostiku s  jasným 
záměrem proklestit cestu k  se-
lekci zdravých a nemocných dětí 
s tím, že ty druhé by měly být za-
bity umělým potratem. 

pch24.pl  13. 1. 2020

• Chile: Levicoví bojůvkáři naru-
šili v katedrále v hlavním městě 
Santiago obřad uvedení do úřa-
du nově jmenovaného arcibisku-
pa Celestina Aósa. Vhodili před 
oltář slzný plyn v době, kdy věřící 
přistupovali ke svatému přijímá-
ní. Policie zatkla 4 lidi.

pch24.pl  13. 1. 2020

• Jižní Korea: Za  posledních 
20  let (od  r. 1999) vzrostl počet 
katolíků v této zemi o 50 procent, 
jejich nynější počet činí téměř 
6 milionů, což představuje zhru-
ba 12 procent obyvatelstva.

pch24.pl  14. 1. 2020  
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Napomenutí sv. Františka
Blahoslavený služebník, který poučování, obvinění i pokárání  
tak trpělivě snáší od druhého, jako od sebe samotného.
Blahoslavený služebník, který pokárání mírně a klidně přijme,  
uctivě, pokorně přizná chybu a ochotně ji napraví.
Blahoslavený služebník, který se kvapně neomlouvá,  
ale v pokoře vydrží pohanění a pokárání za hřích, i když se neprovinil.

sv. František z Assisi



Ježíš vstal z mrtvých, aleluja!
Milí čtenáři, 
přejeme Vám, ať Kristovo vzkříšení je Vaší každodenní radostí a silou  
a také nadějí i na naše vzkříšení k životu věčnému.

redakce časopisu Immaculata
Národní centrum Rytířstva Neposkvrněné
bratři minorité

Kristus trpěl 
za vás 

a zanechal vám tak 
příklad, abyste šli 
v jeho šlépějích. 

On nezhřešil 
a nikdo 

od něho neslyšel 
nic neupřímného. 
Když mu spílali, 
on jim to spíláním 
neoplácel, když 
trpěl, nevyhrožoval, 
ale ponechal vše 
tomu, který soudí 
spravedlivě. 

On sám na svém 
těle vynesl naše 

hříchy na dřevo 
kříže, abychom byli 
mrtví hříchům a žili 
spravedlivě.

Jeho ranami jste 
uzdraveni.

1 Petr 2,21b-24

List ze žaltáře (Původem
 z Anglie, kolem

 roku 1300-1310). The M
organ Library & M

useum
, New York, USA. http://ica.them

organ.org/m
anuscript/page/5/77498




