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Desatero: Věřím v Boha
Za Madonou do Zlatých Hor
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VÁŽENÍ ČTENÁŘI,
MILÍ RYTÍŘI NEPOSKVRNĚNÉ,

posíláme Vám srdečný pozdrav z naší redakce.
V minulém čísle jste od nás obdrželi složenku, jejímž prostřednictvím jste nám mohli poslat svůj
příspěvek na vydávání Immaculaty. Nyní bychom
Vám chtěli moc poděkovat za každý zaslaný dar,
díky čemuž můžeme pokračovat v našem tiskovém
apoštolátu. Jako poděkování sloužíme v našem brněnském klášteře každý měsíc mši svatou za naše
čtenáře. Pán Bůh Vám zaplať za Vaše otevřené srdce a štědrou dlaň.
Tímto číslem začínáme tematický cyklus věnovaný Desateru. Podívat se blíže na Desatero souvisí
s loňským velkým jubileem fatimských zjevení.
V nich Panna Maria varovala před komunistickými
bludy bolševického Ruska, které v sobě obsahovaly dokonalé antidesatero – byly úplným opakem
původního Božích přikázání. Desatero chrání to,
co je pro člověka nejdůležitější – chrání jeho vztah
k Bohu, který je zárukou správných životních hodnot a nakonec života věčného, a chrání jeho vztah
k druhému člověku, který vede k pokojnému soužití
lidí mezi sebou. Přáli bychom si, aby každý z nás porozuměl Desateru, a díky tomu mohl žít dobrý život.
Uvnitř časopisu najdete také skládanku „Moje první soboty“, na níž jsou v kostce uvedeny všechny
podstatné informace pro konání těchto pobožností.
Jsou tam také volné řádky, kam si můžete poznamenávat, kdy se Vám první soboty podařilo vykonat.
Přáli bychom si tímto povzbudit Vás k jejich konání
a takto odpovědět na prosbu Panny Marie z Fatimy.
Věřím, že nezůstane bez odezvy.

Matko Ježíše Krista, tys byla s ním
na začátku jeho života a poslání, hledalas
ho – Mistra – uprostřed zástupů, stála jsi
u něj, když byl povýšen ze země, stráven
jako jediná a věčná oběť, a měla jsi Jana,
svěřeného syna, po svém boku; přijmi ty,
kteří jsou od počátku povoláni, ochraňuj
jejich růst, provázej své syny v životě
i službě, Matko kněží. Amen.

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

Jan Pavel II., úryvek modlitby
z apoštolské adhortace Pastores Dabo Vobis

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.

PODMÍNKY ČLENSTVÍ V M. I.

1. Zcela se odevzdat Panně Marii Neposkvrněné jako nástroj do Jejích rukou. 2. Nosit Zázračnou medailku.
3. Zapsat se do knihy Rytířstva Neposkvrněné v sídle kanonicky ustanoveném. (Zápis se dělá prostřednictvím přihlášky
vlastnoručně podepsané. Tu zasílejte na: Národní centrum M. I., Minoritská 1, 602 00 Brno, e-mail: info.mi@minorite.cz.)
Kdo se cítíte osloveni a chtěli byste vstoupit do M. I., požádejte o přihlášku na výše uvedených kontaktech.
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KATECHEZE PRO M. I.

DEN V BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI
Věta, která mi pomůže myslet na Boha během dne.
text: br. Bohdan Heczko OFMConv
Pán Ježíš nás učí, že první a největší přikázání je milovat Hospodina,
svého Boha, celým svým srdcem,
celou svou duší a celou svou myslí (srov. Mt 22,36-38). Znamená to
všechno, oč usiluji, po čem toužím,
co dělám, spojit a prožívat s Bohem.
Jak to ale prakticky uskutečnit
ve všedním dnu? Jako návod nám
může posloužit krásná myšlenka
z duchovního deníku Gabriely Bossisové, kde jí Pán Ježíš dává následující radu: „Rozděl si svůj den
na tři části. Ráno po probuzení se
odevzdej Otci Stvořiteli, který ti dává
svého Syna jako pokrm. Po mši svaté
se daruj Synu, který je v tobě. Usínej
v Duchu Svatém, který je láska.“1
Zkusme si těchto pár vět více rozebrat. Věříme v jednoho Boha. Bůh
sám prožívá bohatý vnitřní život
a dal se nám poznat jako jednota
tří osob: Otec, Syn, Duch Svatý. Bůh
je blažený sám v sobě a nic dalšího ke svému štěstí nepotřebuje.
Rozhodl se však stvořit svět, aby
svou blaženost sdílel s tvorstvem
a zejména s člověkem, kterého
stvořil pro sebe a ke svému obrazu.
Odevzdávat se tedy Otci Stvořiteli
znamená děkovat za dar života
a s vděčností přijímat každodenní život z jeho ruky. Můžeme také
zpytovat svědomí, jak začínám svůj
den. Zda myslím jen na pozemské
starosti, anebo spojuji své snažení
se konečným určením, kterým má
být společenství s Bohem v nebi.
Společenství s Bohem bychom
mohli vnímat jako něco příliš abstraktního, příliš nejasného, příliš
vzdáleného... a podíváme-li se
na dějiny izraelského národa, vidíme, že opravdu to byl pro ně nesnadný požadavek. Znova a znova se od Hospodina vzdalovali

a proroci je museli znova a znova
volat zpět. Bůh však tuto nesnáz
velkolepě překročil v tajemství
Vtělení – vzdálený Bůh vstoupil
mezi lidi. Autor listu Židům to shrnuje: „Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil Bůh v minulosti k našim
předkům skrze proroky. V této poslední době však promluvil k nám
skrze svého Syna“ (Žid 1,1-2). Je to
obrovská věc, že Bůh se stal naším
bratrem. Mohli jsme s ním mluvit,
dívat se na něho, dotknout se ho.
A on nejen že k nám promluvil, ale
ukázal nám svou lásku až do krajnosti – zcela se za nás vydal na kříži za naše hříchy a vstal z mrtvých
pro naše ospravedlnění. Dnes se
sice našim očím opět skryl, ale jeho
slovo k nám promlouvá stále a vírou se můžeme stále na něho dívat

„Rozděl si svůj den
na tři části. Ráno
po probuzení se
odevzdej Otci
Stvořiteli, který ti
dává svého Syna jako
pokrm. Po mši svaté
se daruj Synu, který je
v tobě. Usínej v Duchu
Svatém, který je láska.“
z duchovního deníku
Gabriele Bossisové
i dotýkat, a dokonce ho i přijímat
jako pokrm v eucharistii. V deníčku
sestry Faustyny si Pán Ježíš stěžuje,
že mnozí křesťané ho přijímají jako
něco mrtvého, zatímco on je živý
pravý Bůh i pravý člověk. I zde zpytujme svědomí, zda věřím v živého
Ježíše. Pokud se nám zdá, že tato

víra nějak skomírá, prosme Pána,
aby naši mysl i srdce rozehřál, abychom mohli spolu s apoštolem Tomášem volat: „Pán můj a Bůh můj“
(Jan 20,28).
Pán Ježíš dobře věděl, že naše cesta víry nebude jednoduchá, vždyť
sám říkal, že těsná je brána a úzká
cesta, která vede k životu (srov. Mt
7,14), a proto také nám slíbil dát
Ducha Svatého, který nás uschopní k této náročné pouti. Písmo svaté mluví o Duchu Svatém různými
slovy: Utěšitel, duch pravdy, duch
synovství, duch lásky, duch síly.
Když nás Duch Svatý prostoupí,
už se nebudeme bát, protože on
je Utěšitel, už nebudeme upadat
do zmatku, protože on je duch
pravdy, už se nebudeme cítit jako
sirotci, protože on je duch synovství, už se nebudeme bát vyznat
svou víru v Boha, protože v jeho
síle budeme schopni s radostí
volat: „Ježíš je Pán!“ (1 Kor 12, 3),
v síle Ducha Svatého budeme také
schopni milovat Boha nadevšechno a bližního jako sebe.
Milí rytíři, tolika lidem se Bůh zdá
nudným, i to moje povídání může
být nudné, ale Bůh sám nudný
není. On je život, plnost života,
po němž každý člověk touží, ať už
si to uvědomuje nebo ne. Myšlenka, kterou vám předkládám, nám
pomůže udržet pozornost na Boží
přítomnost v našem životě, abychom vnímali Boží lásku a dokázali
na ni každý den odpovídat. Prosme o pomoc Pannu Marii, aby ta,
která ve svém srdci uchovávala
všechna slova a události spojené
s Ježíšem a stále o tom uvažovala,
naučila podobně žít i nás.

1

Bossisová Gabriele: On a já, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2015, s. 18.
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LETEM M. I. SVĚTEM
čili rytíři v akci
text: Jitka Navrátilová | koordinátorka M. I.

PRVNÍ SOBOTY

Loňský rok jsme oslavili 100. výročí fatimských zjevení. Přestože jubileum skončilo, fatimské poselství
k nám nadále promlouvá a žádá od nás odpověď.
Jedním z odkazů „Fatimy“ jsou i smírné pobožnosti
prvních sobot, k nimž je každý z nás zván. Také my
jsme se rozhodli vzít vážně tuto prosbu Pána Ježíše, aby po devět prvních sobot lidé konali smírné
pobožnosti za urážky, kterými je zraňováno Neposkvrněné Srdce Panny Marie. Vybízíme proto všechny rytíře a rytířky ke konání této smírné pobožnosti.
Jako takovou malou pomůcku jsme pro Vás připravili
skládanku: „Moje první soboty.“

DARY NA IMMACULATU

Chceme moc poděkovat našim dárcům, kteří přispívají na činnost časopisu Immaculata. Bez Vaší finanční
a modlitební pomoci bychom nemohli vydávat tento
časopis a nemohli bychom rozvíjet činnost Rytířstva
Neposkvrněné Panny Marie. Z daňových důvodů je
však zapotřebí, abyste svou platbu označili do políčka zpráva pro příjemce: DAR NA IMMACULATU, popř.
osobu, ke které máme dar připsat. Nepište prosím nic
dalšího. Sdělení týkající se změn adresy, počtu kusů
apod., prosím vyřizujte telefonicky, e-mailem či dopisem na naši adresu.

DORUČOVÁNÍ ČASOPISU

Stále se nám stává, že nám pošta vrací nedoručitelné
zásilky s časopisem. Někdy je to chyba doručovatele,
ale velmi často se stává, že někteří z odběratelů nemají na schránkách označené své jméno. Prosíme proto

každého z Vás, abyste si viditelně označili své jméno
na schránku, aby se k Vám bez problémů mohl časopis
Immaculata dostat. Stejně tak prosíme, abyste nám
vždy nahlásili případnou změnu adresy.

KONTAKT S NAŠIMI ČTENÁŘI
A RYTÍŘI

Časopis vytváří prostor, ve kterém můžeme promlouvat
k našim rytířům a čtenářům. Někdy je však zapotřebí
i jiného druhu kontaktu, který je více osobní a u kterého můžeme rychle řešit situace vyžadující kontakt
(např. nedoručená zásilka atp.). Proto Vás prosíme, o
sdělení svého telefonního či e-mailového kontaktu, což
nám umožní rychleji a levněji řešit vzniklé problémy.
Tyto kontakty je možné sdělil buď telefonicky na čísle
redakce 605 459 174 (PO–PÁ 9.00 až 12.00) nebo e-mailově na adresu: immaculata@minorite.cz. Se všemi
osobními údaji pracujeme na základě zákona o ochraně osobních údajů. Děkujeme, že nám pomáháte být
s Vámi v bližším kontaktu.

MODLITEBNÍ SPOJENÍ

Ze srdce Vám chceme poděkovat za všechny Vaše
modlitby, kterými nás doslova držíte nad vodou. Bez
nich bychom nebyli schopni vytrvat ve službě poslání
časopisu a Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie. I my
Vás zahrnujeme do našich modliteb. Na úmysl živých
členů rytířstva Neposkvrněné je sloužena mše svatá
vždy první sobotu v měsíci a na úmysl zemřelých členů
Rytířstva druhou sobotu v měsíci. Mše svaté jsou slouženy u bratří minoritů v Krnově. Za čtenáře časopisu je
každý měsíc sloužena mše svatá v Brně.
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Foto: http://culturalhall.com

TÉMA: VĚŘÍM V BOHA

TATI, CHCI SE S TEBOU
SEZNÁMIT!

Jestliže chceme vstoupit do hlubšího vztahu s Bohem, tak musíme
věřit, že je to možné, a musíme pro to také něco udělat.

text: P. Pavel Havlát OM
Slova „věřím v Boha“ patří do obvyklé modlitební výbavy každého křesťana. Nestalo se nám však náhodou,
že vyznáváme svou víru hlavně ústy a pozapomínáme, že víra je především o blízkém vztahu s Bohem? Jak
ale může člověk začít „chodit s Bohem“?

POSLÁNÍ MILOVAT

Slova „Bůh je láska“ nám mohou zaznívat jako nějaká otřepaná fráze. Je
to však velká škoda, protože tím nevěnujeme pozornost nádhernému
obsahu, který ukrývají. Bůh je skutečně láska a žije ve společenství lásky.
Ve své velkorysosti se rozhodl vtáhnout i nás do krásného a hlubokého
vztahu s ním. A toto pozvání má tu
zvláštnost, že je zároveň pro nás i povoláním. Je to dar, který nám byl nejenom darován, ale také zadán. Celý
život máme usilovat o to, abychom
hlouběji a hlouběji pronikali do této
lásky. Abychom ji poznávali a také
na ni odpovídali. Tedy, víra neznamená pouze věřit, že Bůh existuje, ale

má být především prožíváním vztahu lásky s Ním, a to se vším, co tento
vztah obnáší.

SEZNAMTE SE, PROSÍM

Každá láska touží být opětována.
Je to lidské a zároveň i Božské. Bůh
stvořil každého z nás z lásky, miluje
nás a dává nám všechno. Zároveň
však čeká, že budeme na tuto lásku odpovídat. Písmo hovoří o Boží
žárlivosti. Ta vyjadřuje Boží touhu
plnou očekávání, že i člověk zatouží
po Bohu a bude jeho lásku opětovat. On nám dal všechno, dokonce
i svého Syna, proto čeká, že mu
řekneme: „Tak tady jsem, Tati, chtěl
bych se s tebou víc seznámit!“

Toto seznámení s Bohem je zcela zásadní pro náš život. Je to základní a zároveň první přikázání, které jsme dostali. Máme milovat Hospodina, Boha
svého z celého srdce a milovat bližního
svého jako sami sebe (Lk 10,27). Jestliže
já dám Bohu všechnu svou lásku, pak
budu i já schopen dát správnou lásku
těm ostatním. Nemilovat Boha znamená, že nebudu mít sílu správně milovat
své bližní. Lidská láska není konkurence
lásce Boží, lidská láska je uskutečnitelná
jenom proto, že je darem Boží lásky.

ZASVĚCOVÁNÍ
DO LÁSKY

Naše trvalé spojení lásky s Bohem
začíná křtem, kdy říkáme Bohu:
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„Důvěřuji ti a jako Boží dítě chci
vstoupit do láskyplného společenství s tebou.“ Křest je okamžikem, kdy
nám začíná ohromné dobrodružství,
při kterém máme příležitost dorůstat
do této lásky. Když se o to snažíme, je
přirozené, že zároveň toužíme zažít,
že jsme Bohem milováni. Každá láska
chce být totiž sdílena, a to bytostně,
nejenom rozumem. Potřebujeme si
prožít zahrnutí Boží láskou, která je
neskutečně nádherná a kterou dostáváme jako nezasloužený dar. Právě skrze poznání Boží lásky začínáme
na toto pozvání odpovídat a předávat Boží lásku dál.

KDYŽ SE LÁSKA SKRÝVÁ

Náš vztah lásky s Bohem, do kterého
máme vstoupit, však nezáleží jenom
na nás. Svatá Terezička říká, že všechno je milost. Tak i to, že se nás dotkne
Bůh – i to je dar. A je to velký dar.
Často lidem říkám, že jsme malí boží
žebráčci. Prosíme: „Pane Bože, smiluj
se nade mnou, dotkni se mě, otevři
moje srdce a pomoz mi udělat krůček k Tobě. Chci tě milovat, ale neumím to.“ Boží dotek je dar, a proto
také zcela záleží na Bohu, jak a kdy se
nás dotkne. Od nás se však očekává,
že budeme dělat ty naše malé lidské
krůčky, které mohou být takové, že si
vyprošujeme, aby se nás Bůh dotkl.
Je to cesta milosti a zároveň naší poctivé snahy, kdy se snažíme být Pánu
Bohu věrní a usilujeme o pravidelné
setkání s ním.
Někdy se však stává, že necítíme Boží
dotek. To se může stát. Pán Bůh má
ale pro každého milost a pro každého svou jedinečnou cestu. Bůh má
nekonečně možností, jak nám dát
vědět o své lásce. Vzpomínám si,
jak jsme se modlili nad jednou paní,
za její vnitřní uzdravení. Po modlitbě
plakala a řekla:„Já jsem poprvé zažila,
že jsem milované Boží dítě.“ Té paní
bylo více než padesát let. Pro každého, kdo touží zažít Boží dotek a stále
jej nevnímá, je důležitá věrnost. Pán
Bůh odmění věrnost, protože ta je
největším svědectvím lásky. Když
věrně sloužím Pánu Bohu, žiji pro
něho, jak nejlépe umím, tak to světlo

jednou přijde. Jak říká svatý Efrém:
„Když hledáš Boha, zjeví se ti.“ Každý z nás by měl prosit o dotek lásky
Boha:„Pane, dej mi otevřené srdce, ať
Tě vidím, ať dokážu přijmout ten tvůj
dotek.“ Jestliže chci vstoupit do hlubšího vztahu s Bohem, tak musím
věřit, že je to možné, a musím pro to
také něco udělat.

BOŽÍ DOTEK SKRZE
UTRPENÍ

Když se nás Boží láska dotkne, tak
naše srdce jásá a volá: „Miluji Tě,
Pane!“ A my jsme ochotni pro tuto
Boží lásku dělat bláznivé věci, protože to k lásce patří. Časem se však
věci uklidní a vše je jiné. Je čas, aby
naše láska dozrála. V čase zrání mohu
na Boha více spoléhat, více mu důvěřovat, a věřit jeho lásce i bez zázraků.
Taková láska je hlubší, zralejší a je v ní
větší plnost života.
Někdy nás však může Pán nečekaně
uchvátit svou láskou v utrpení. Právě v době, kdy jsem prožíval fyzicky
a psychicky náročné období, jsem
se setkal s neskutečně nádhernou
láskou Boží. Tento dotyk lásky nepřišel v době, kdy jsem se cítil plný
sil a kdy jsem vnímal své dary, které jsem mohl ve své službě kněze
a exorcisty nabídnout. Přišel až později, kdy jsem se dostal na dno svých
sil, přišla nemoc a já už nemohl
sloužit svými dary. V samotě svého
pokoje, bez kontaktu s lidmi, jsem
zůstal pouze sám s Kristem na kříži,
na kterého jsem neustále upíral svůj
zrak. Tento pohled mne naučil důvěřovat mu a vtáhl mne do hlubokého
prožitku lásky s ním. A tak mne Bůh
zahrnul svým dotekem lásky a já
pochopil, že jsem doposud nechápal tuto lásku. Myslel jsem si, že Bůh
mne má rád za to, co pro něj dělám.
Utrpení mi odhalilo překrásnou tvář
milujícího Boha, který nás miluje ne
pro naše zásluhy, ale kvůli nám samým a zcela zadarmo.

ROZVÍJENÍ VZTAHU

Láska vždy něco stojí a vyžaduje. Když si chceme být blízcí s Bohem, musíme pro to něco udělat.

Matka Církev nabízí mnoho příležitostí, skrze které nás sám Bůh vtahuje do vztahu s ním. S Pánem se
můžeme setkat při denní četbě
Písma svatého, při rozjímání, osobní modlitbě, ve svátostech. Jestliže
nám opravdu na vztahu s Bohem
záleží, tak budeme na něj s láskou
během dne myslet a přivolávat jej
kratičkými střelnými modlitbami,
jako je např: „Ježíši, důvěřuji Ti, Ježíši,
miluji Tě. Maria, pomoz.“ Tímto se naladíme na rádiové vlny Boha. Skrze
takovýto prostý život podle evangelia se mne Pán bude osobně dotýkat.
Budeme citlivější na Pána a na to, co
nám chce říci. Proto je tak důležité
zůstávat s Pánem na stejných vlnách,
protože jenom tak zachytíme jeho
slova. Skrze tyto každodenní krůčky
si nás Pán vtahuje do vztahu lásky,
který tak může růst a proměňovat se.

SDÍLENÍ LÁSKY

Bůh žije ve vzájemné výměně lásky
tří Božských Osob. Základním charakterem této lásky je její sdílení. To
znamená, že k tomu jsme povoláni
také my. Papež Jan Pavel II. říká: „My
v sobě neseme poklad, který je ale
pro všechny.“ A na jiném místě říká:
„Jestli ses setkal se zázrakem, tak
ho musíš sdílet.“ Pokud tedy věříme
v Boha, tak sdílení naší víry je velkým
finále naší lásky k němu. Pokud mne
Bůh zahrnul láskou, pak si také přeje,
abych tento pramínek nechal proudit i k ostatním. Když předáváme
dále, co jsme dostali, tak rozmnožujeme milost, která je v nás.
Jestliže není naše srdce ještě rozehřáté láskou, tak se nebojme a pusťme se do toho. Buďme blázni pro
Boha a stále znovu a znovu se mu
svěřujme. Zřídka kdy ve zpovědnici
slyším: „Málo Pána Boha miluji, málo
mu důvěřuji, málo se mu odevzdávám.“ Často se vyznáváme z hříchů
souvisejících s morálkou a možná
nás ani nenapadne, že Bůh toužebně
očekává, kdy už mu skočíme do jeho
otevřené náruče. Nezapomeňme, že
na dobrodružnou cestu lásky, která
začíná na zemi a pokračuje na věčnosti, je zván každý z nás.
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TÉMA: VĚŘÍM V BOHA

PRVNÍ PŘIKÁZÁNÍ JE
SKUTEČNĚ PRVNÍ

Mohlo by se zdát, že nám postačí jen druhá deska Desatera řešící vztah
člověka k člověku, avšak bez prvního přikázání se všechno hroutí.
text: Vojtěch Soudský OP | převzato z časopisu Amen 1/1999 | redakčně upraveno
Katechetická formule prvního přikázání zní: „V jednoho Boha věřit budeš.“ Vypadá to jako požadavek Stvořitele z výše jeho přesažnosti, vznesený k podřízenému tvoru, jenž je povinen jako otrok pod hrozbou trestu
splnit uložený úkol. Skutečnost je ale jiná – milující Otec se dovolává prokázané lásky a vybízí nás k odpovědi.

JÁ JSEM HOSPODIN,
KTERÝ TĚ VYVEDL
Z DOMU OTROCTVÍ

Všimněme si začátku Desatera
v plném znění Písma: Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl
z egyptské země, z domu otroctví.
Nebudeš mít jiného Boha mimo
mne (Ex 20,2-3, resp. Dt 5, 6-7). Čím
v Písmu Bůh odůvodňuje tento
požadavek? Odvolávkou na svou
záchrannou aktivitu vůči člověku.
Milující Otec se dovolává prokázaného skutku lásky, Všemohoucí
připomíná, že on si vyvolil toho
člověka, od kterého chce být ctěn.
Bůh je ten, kdo dává jako první –
lásku, víru, naději. Jako první dělá
krok směrem k člověku. První přikázání tuto skutečnost připomíná
a vybízí nás k jejímu přijetí. „První
výzva a spravedlivý požadavek
Boha je, aby ho člověk přijal a klaněl se mu“ (KKC 2084).
„Ježíš převzal deset přikázání, ale
zjevil také sílu Ducha, která v jejich
liteře působí“ (KKC 2054). V našem
případě upřesňuje první a největší
přikázání: „Miluj Pána, svého Boha,
celým svým srdcem, celou svou
duší, celou svou silou i celou svou
myslí...“ (Lk 10,27).
Deuteronomium ještě k tomu dodává: „Jahva, svého Boha, se budeš
bát, jemu budeš sloužit, v jeho
jménu budeš přísahat. Nechoďte
za jinými bohy z bohů národů, které vás obklopují“ (Dt 6,13-14). Tato
myšlenka se rovněž ozývá v odpovědi Pána Ježíše na ďábelské

pokoušení: „Je psáno: Pánu, svému
Bohu, se budeš klanět a jen jemu
sloužit“ (Mt 4,10).
Je zvláštní, jak často chápeme první přikázání zjednodušeně, jakoby
pouze v negativní podobě: není
více bohů než jeden („musím být
monoteista“), nesmím se klanět
něčemu nebo někomu jinému
(penězům, kariéře, práci, vědě, milovanému člověku, sportovnímu
klubu, zpěvákovi...). Pokud se nám
něco podobného přihodí (mnohem
častěji však pokud se to přihodí někomu jinému), podaří se nám identifikovat, že vlastně hřešíme proti
prvnímu přikázání. Ne vždy však
bereme tento hřích dost vážně –
jako by to zase nebylo až tak velké
provinění – snad proto, že se to
hlavní děje v naší mysli a společnost
(„národ, který nás obklopuje“) spíše
takovou oddanost hodnotí kladně.

AKTIVNÍ ODPOVĚĎ NA
BOŽÍ LÁSKU

Zdá se však, že první přikázání je
míněno pozitivně – jako vybídnutí
k aktivní odpovědi na Boží lásku.
„První přikázání po nás žádá, abychom svou víru rozvážně a bděle
živili a chránili a abychom odmítali
všechno, co je proti ní“ (KKC 2088).
„Víra v Boží lásku zahrnuje výzvu
a povinnost odpovědět na Boží
lásku upřímnou láskou. První přikázání nám přikazuje milovat Boha
nade vše a všechny tvory pro něho
a kvůli němu“ (KKC 2093). „Božské
ctnosti víry, naděje a lásky utvářejí
a oživují mravní ctnosti. Láska nás

tak vede k tomu, abychom dávali
Bohu, co mu ve vší spravedlnosti
dlužíme jako tvorové. Ctnost zbožnosti nás k takovému postoji disponuje“ (KKC 2095).
„Klanění je hlavní úkon ctnosti
zbožnosti. Klanět se Bohu znamená uznat ho jako Boha, jako Stvořitele a Spasitele, Pána všeho, co
existuje, jako nekonečnou a milosrdnou Lásku“ (KKC 2096).
„Klanět se Bohu, to znamená v úctě
a naprosté podřízenosti uznat nicotnost tvora, který existuje pouze
skrze Boha. Klanět se Bohu znamená chválit ho a velebit jako Maria
v Magnificat a pokořit se tím, že
s vděčností vyznáváme, jak veliké
věci učinil, a že jeho jméno je svaté.
Klanět se jedinému Bohu osvobozuje člověka od sebelásky, od otroctví hříchu a modloslužby světa“
(KKC 2097).

CO BŮH OČEKÁVÁ?

Podíváme-li se touto optikou
na svůj život, musíme většinou
konstatovat, že Bohu skutečně
mnoho klanění dlužíme. Nejen
ve smyslu proklečených hodin
před svatostánkem, promodlených večerů a rán. Nejen ve smyslu
aktivní účasti na oběti mše svaté
a jiných liturgickým modlitbách.
Toto všechno totiž musí být výsledek postoje našeho nitra – „z celého srdce“ – aby to bylo pro Boha
přijatelné. On totiž opravdu vidí
do srdce a nic nedá na vnější projevy, kterým by neodpovídala
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alespoň poctivá snaha o soulad
vnějšího s vnitřním.
Obávám se, že současný kult člověka nás svádí k tomu, abychom
i věci náboženské vztahovali na
prvním místě k člověku a teprve
na druhém k Bohu. Postoje vyjádřitelné následujícími (smyšlenými)
výroky nejsou nepředstavitelné a
vystihují, kam až by bylo možné
dojít: „Dnes mne mše svatá moc
neuspokojila“, „při těchto bohoslužbách se nudím“, „adorace je
velmi vhodný prostředek k uklidnění“, „dáme do přímluv prosbu,
aby se nám paní X omluvila, a tím ji
potrestáme“, „v nedělním kázání si
to s panem Y vyřídím, že se bude
divit“, „stanu se knězem, abych se
lépe realizoval“... Srovnáme-li si je
s výše citovanými výroky o klanění, blíží se taková zbožnost až příliš nebezpečně rouhání. Vždyť jde
právě o převrácený vztah, kdy Bůh
a Boží věci jsou užívány jako nástroj k dosažení cílů člověka. A kde
je postoj tvora k Pánu?
Samozřejmě že se tím nijak nechci dotknout prosebné modlitby. Postoj prosícího tvora je však
opravdu úplně jiný. Když se matka
bojí o život svého dítěte, tak může
k Bohu i křičet, ale je to naléhavá
prosba člověka, který už vyčerpal své lidské prostředky a neví,
jak dál. Když však někdo chce pokřtěním dítěte vylákat z babičky
zlatý křížek nebo prostřednictvím
svátosti manželství chalupu, uráží
tím zcela jistě Boha. Navenek není
patrný velký rozdíl, člověk dovede
dobře předstírat nejen jiným, ale
i sám sobě. Ale když on Bůh vidí
až do člověkova srdce. Myslím, že
pečlivost při zkoumání našich motivů nám pomůže odhadnout, co
v tom srdci asi Bůh viděl.
Samozřejmě, že jsem své příklady
úmyslně přehnal. Částečně proto,
aby zřejměji vyniklo, co mám na mysli, částečně proto, aby byl dán prostor pro subtilnější vlastní posuzování. Naše rouhavé postoje mívají

daleko jemnější a nenápadnější tvář.
Jedno mají však s těmito hrubými
příklady společné: Bůh má být nástrojem k dosažení lidských záměrů
a cílů. Nemusí to vždy začínat u mne
a u mne i končit. Nejčastěji ustupuje Bůh v mých úmyslech nějakému
mému „bohulibému“ dílu. Tak často
jsem to já, kdo si něco umane a žádá
na Bohu podporu (pokud ne rovnou
realizaci). Nejlépe svůj omyl poznáme podle hněvu, který se nás vůči
Bohu zmocní, když nás neposlechne, když nám nevyhoví. Právě takový hněv (nebo smutek) by nás měl
dovést k revizi našich postojů a snad
i do zpovědnice.

SLIB DANÝ BOHU

Zdůrazňování člověka na úkor
Boha se projevuje rovněž v jedné
oblasti, kterou katechismus zařazuje pod první přikázání:
„Při některých příležitostech je
křesťan vyzýván, aby Bohu něco
slíbil. Křest, biřmování, sňatek a
kněžské svěcení to vždy vyžadují.
Křesťan může z osobní zbožnosti

Já jsem Hospodin,
tvůj Bůh; já jsem tě
vyvedl z egyptské
země, z domu
otroctví. Nebudeš
mít jiného Boha
mimo mne.
Druhá kniha
Mojžíšova 20,2-3
přislíbit Bohu nějaký skutek, modlitbu, almužnu, pouť, atd. Věrnost
tomu, co člověk slíbil Bohu, je výrazem úcty, jaká náleží Boží velebnosti, a lásky k věrnému Bohu“
(KKC 2101).
Obávám se, že i zde přebíráme pohled společnosti a neuvědomujeme si, že i nevěrnost tomu, co člověk slíbil Bohu, je výraz úcty: malé

nebo žádné úcty. Do jaké míry vystačíme s „čistým svědomím“, si neodvažuji odhadovat. Naštěstí nám
církev dává možnosti pochybení napravovat – ovšem chceme-li:
obnova křestního závazku, obnova
manželských slibů a ostatní příležitosti mohou pomoci obnovit i úctu
k Bohu. V každém případě je i zde
nutný kající, ponížený postoj, který nám připomene, proč a komu se
chceme klanět.

MILOVAT BOHA JE
ZÁKLAD

Doufám, že z těchto úvah je patrné, že první přikázání neznamená
pouze zákaz dobrovolného pochybování o víře, nevěry, zoufalství,
opovážlivosti, nevděčnosti, vlažnosti, pověry, modloslužby, věštění, magie, spiritismu, pokoušení
Boha, svatokrádeže či svatokupectví. Naše odpověď na Boží lásku
musí přece být pozitivní – modlitba, klanění, věrnost.
Neměli bychom zapomínat, že
první přikázání je skutečně první
a je základem všech ostatních. Pokud nebudu milovat Boha, nebudu umět milovat ani člověka (sebe
nevyjímaje). Není divu, že neumíme chválit tvorstvo, když nechceme chválit Stvořitele. Jak bychom
mohli být vděční člověku za něco,
když nechceme být vděční Bohu
za všechno? Jak bychom mohli
ctít úctyhodného člověka, když
nectíme nejúctyhodnějšího Boha?
Upnu-li svoji pozornost výhradně
na člověka, na jeho starosti, jeho
deprese, problémy, unikne mi nejen
souvislost těchto jeho (nebo mých)
stavů s Bohem nebo s hříchem proti Bohu, ale nebudu mu schopen
ani správně (a někdy i statečně)
poradit, pomoci. Řešení totiž často
spočívá právě v návratu (obrácení)
k „plnění“ prvního přikázání. Lidské
prostředky nabízejí pouze pozemské možnosti, které mohou až příliš
nebezpečně odvádět od příčiny,
které mohou být až příliš nebezpečně „klaněním se bohům národů,
jimiž jsem obklopen“.
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OTAZNÍKY A POCHYBNOSTI
JAKO SOUČÁST VÍRY
V hledání a nalézání Boha vždy zůstává zóna nejistoty. Musí zde být.
text: Mons. Pavel Konzbul
Víra v Boha je již ze své podstaty spojená s tázáním. Otázky, které si klademe, mají vést k prohloubení našeho vztahu s Bohem. Na druhou stranu nás však mohou znejistit a zavést víru do „kalných vod“ pochybností.
Jednou z cest, jak se dostat do bezpečného přístavu víry, je rozpoznání těchto pochybností, pochopení jejich původu a správná reakce na ně.
Italský teolog Ermes Ronchi uvádí,
že čtyři evangelia obsahují 37 podobenství a více než 220 otázek.
Z toho můžeme soudit, že Ježíš
nás spíše než pouhými tvrzeními
vychovává otázkami. Ronchi poukazuje na to, že tvar otazníku má
podobu rybářského háčku, který
vhazuje evangelium do našeho
nitra, aby nás zachytilo a přitáhlo
k sobě.1 A tak je zřejmé, že otázky,
které si při prožívání víry pokládáme, jsou na místě. Na druhou
stranu nás však mohou až příliš
znejistit a zavést víru do „kalných
vod“ pochybností. Otázkou je, jak
se pak v těchto vodách orientovat.

CO JE TO VÍRA?

Naše víra vychází mimo jiné z jednoduché premisy, že Bůh je přítomen v životě každého z nás. Podle
katechismu pro mladé YOUCAT je
víra věděním a důvěrou. V našem
životě se totiž vyvíjí jak rovina poznání, tak rovina osobního vztahu.
S prožitky naší víry to může být obdobné, jako kdysi zpívali Voskovec
a Werich v písni Život je jen náhoda: „Jednou jsi dole, jednou nahoře…“ Proto není od věci uvědomit
si to, co vnímal německý teolog
Romano Guardini, když řekl, že
„víra znamená být schopen snášet
své pochybnosti“.2 Papež František
k tomu dodává: „V hledání a nalézání Boha ve všech věcech vždy zůstává zóna nejistoty. Musí zde být.
Tvrdí-li někdo s naprostou jistotou,
že potkal Boha, a nedotkne se ho
ani náznak nejistoty, není to v pořádku.“3 My křesťané jsme těmi,

kteří nejen věří, ale také „ve víře
přemýšlejí a věří v přemýšlení“, jak
říkal svatý Augustin.

který hovoří o možných sedmi
důvodech k pochybnostem u věřícího člověka.4

CO JE TO
POCHYBNOST?

Pochybnost z nevděku. Když hledající člověk uvěří, stane se vděčnou bytostí. Bohužel to, co Bůh
pro nás udělal, postupně v obraze
života vybledne, a my se zaměřujeme na to, o čem si myslíme, že
to jsme schopni dělat sami. Právě
v tomto okamžiku může nastoupit
pochybnost, aniž by člověk nutně
procházel velkou krizí. Stačí jen
malé nepohodlí, nějaká nepříjemná povinnost nebo lákavá příležitost. Právě takový postup si vybral
had, když pokoušel naši pramáti
Evu. V okamžiku, kdy se slovo „děkuji“ stane nadbytečným, zrodí se
pochybnost. Zvykáme si na věci
pohodlné, a to nás vede k samolibosti, která bere vše jako samozřejmost. V americkém televizním
seriálu se Bart Simpson modlí před
jídlem: „Drahý Bože, všechno si to
platíme, takže ti za nic neděkujeme. Amen.“ Lékem na tento stav
je to, že si v pravidelném chodu života vytvoříme čas na vzpomínání
a na vděčnost, a to jak vůči lidem,
tak i vůči Bohu.

Je třeba předem uvést, že pochybnost není pouze intelektuální,
filozofickou či teologickou otázkou. Souvisí totiž nejen s naším
rozumem, ale také s naší osobní
zkušeností a prožitkem. Anglické
slovo pro pochybnost doubt pochází z latinského dubitare, jehož
základem je slovo dva, tedy dvojznačnost. Čínský obraz pochybnosti mluví o muži, který má nohy
na dvou člunech, což je poloha
velice vratká a nejistá. Pochybnost
vrhá člověka do vzduchoprázdna. Na druhou stranu pochybnost
není jasným protikladem víry, je
to spíše stav mysli mezi vírou a nevírou. Přirovnat bychom jej mohli
k nemoci: pacient není zcela zdráv,
ale zároveň ještě není nebožtíkem.
Domnívám se, že podle biblické interpretace je pochybnost stadiem
člověka, který touží dojít k cíli, ale
zatím je v půli cesty.

DRUHY POCHYBNOSTÍ
A CO S NIMI?

Pochybnosti mohou ohrozit a „rozředit“ naši víru, zvláště když je nebudeme řešit. Na druhou stranu se
z nich dá vytěžit i mnoho dobrého.
Díky nim můžeme o své víře více
přemýšlet, mluvit o ní s druhými,
a také „zajet na hlubinu“. Následující klasifikace pochybností vycházejí z knihy Oswalda Giunnesse,

Nesprávný pohled na Boha. Je
známo, že obrazy v naší mysli silně
ovlivňují naše vztahy, dokonce je
mohou do určité míry určovat. Druhá kategorie pochybností spočívá
v tom, že si z nějakého důvodu vytvoříme ve své hlavě špatnou představu o Bohu. Tento obraz se pak
postaví mezi naši důvěru v Boha
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a Boha samotného. Ztrácíme pak
schopnost Bohu důvěřovat, a výsledkem toho je pochybnost. Věřit
v Boha znamená nechat ho, aby
byl opravdu Bohem. Když věříme,
dovolujeme Bohu, aby byl v našich
životech tím, čím již
sám o sobě je.
Pochybnost
kvůli
slabým znalostem.
Pro řadu křesťanů
se svět víry může
nacházet ve velmi
nepříjemné poloze,
a to mezi totální nevědomostí na straně
jedné a porozuměním na straně druhé. Na okraji církve
se tak ocitají ti, kdo
nevěří a nevědí, proč
tomu tak je. V církvi
pak jsou zase někteří,
kteří naopak věří, ale
rovněž nevědí proč.
Obě tyto skupiny se
cítí ohroženy, pokud
je jejich postavení
nějakým způsobem
zkoušeno. Řešení je jednoduché:
zkoumat základy osobní víry, abychom věděli, čemu věříme a proč.
Pochybnost z nedostatku vydanosti. Hledající člověk se stává
věřícím, když se rozhodne a vydá
se důsledkům tohoto rozhodnutí.
To není jen otázkou víry v Boha,
ale i povolání k manželství, k duchovnímu stavu atd. Dobrá zpráva
křesťanského evangelia je svobodným „kontraktem“, který nám
nabízí Bůh. K tomu, aby smlouva
byla platná, je třeba našeho podpisu. Bez něj je to jen „kus papíru“.
Podobně je tomu v případě víry.
Bez dostatečné vydanosti se nám
dříve nebo později začne zdát, že
naše víra nás stojí víc, než jsme si
ujednali.
Pochybnost z nedostatku růstu.
Jestliže víra není praktikována,
nedá se určit, jestli je živá. To neplatí jen pro vnějšího pozorovatele,

ale i pro křesťana samotného. Když
nemá známky živosti své víry, musí
očekávat, že na dveře jeho srdce
začne klepat pochybnost. Známý
popis takové eroze víry nalezneme
v autobiografii Charlese Darwina:

„Postupně jsem došel k tomu, že
jsem přestal věřit křesťanství jako
Božskému zjevení. Ten postup byl
tak pomalý, že jsem necítil žádný
strach a nikdy jsem ani na vteřinu
nezapochyboval, že jsou mé závěry správné.“ To je způsob, jak mnozí
lidé pochybují a přestávají věřit –
pozvolna krok za krokem. Víra je
vlastně podobná umění či dovednosti. Nedá se naučit jednou provždy, ale musí se udržovat praxí.
Pochybnost z neukázněných emocí.
Křesťanská víra dává emocím velký
prostor, avšak porozumění a rozhodnutí v ní mají primární místo, emoce
jsou až druhotné. C. S. Lewis říká, že
„víra je umění držet se toho, co jsme
jednou rozumově přijali, bez ohledu
na to, jak se nám mění nálada.“ Slova
pochybujícího mají být brána vážně,
ale ne doslovně. Lze mu pomoci jen
tak, že si musí vydechnout, uklidnit
se, a pak má přijmout další úkol, další poslání ve víře.

Pochybnost ze skrytých konfliktů.
Zdravou víru lze přirovnat k pevnému stisku ruky člověka, který je
schopen ruku vztáhnout a uchopit
cokoliv, co chce držet. Pokud má
ovšem na dlani nějakou ránu, je
to problém. Věc,
kterou chce držet, je na dosah,
svaly jsou silné,
ale bolest, která
je
důsledkem
tlaku na ránu,
znamená, že nemůže svoji sílu
použít. A právě
o to jde při pochybnosti
ze
skrytých konfliktů. Lidé vidí, že
v určité záležitosti potřebují pravdu a touží po ní.
Celý problém je
však v tom, že
víra tlačí na staré
rány na duši, které jsou citlivé. Pak
je nejdůležitější
tuto pochybnost
identifikovat a pojmenovat.

POCHYBNOSTI,
NEBO VÍRA?

Ve víře – stejně jako v každém
vztahu – musí být určitý prostor
pro tajemství. Právě to je oblast,
kde se má naše víra projevit jako
důvěra, i když můžeme o lecčems
pochybovat. Na závěr jedno maličké podobenství: Jdeme životem
se dvěma psy na vodítku. Jedním
je pochybnost a druhým víra. Pes,
kterému dáme více pozornosti
a potravy, bude nakonec tím, kdo
významně ovlivní směr a cíl naší
životní procházky.

1

2
3

4

Ronchi, Ermes: Klíčové otázky evangelia. Praha:
Nakladatelství Paulínky, 2017.
Evely, Louise: Krédo. Ústí nad Orlicí: Grantis, 1997.
Papež František; Spadaro, Antonio: U mne je vždy
otevřeno. Praha: Nakladatelství Paulínky, 2014.
Guinness, Oswald: Pochybnost. Praha: Návrat Domů,
1998.
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TÉMA: VĚŘÍM V BOHA

LZE DOKÁZAT BOHA?
Rozhovor s profesorem Augustinem
text: Tomáš Machula | převzato z časopisu Amen 1/1999
Otázka v nadpisu tohoto článku je starým problémem filosofů. Jako asi všechny důležité filosofické otázky,
i tato je nesmírně komplikovaná a nelze ji v žádném případě vyčerpat dvěma stránkami časopisu, který
chce být srozumitelný „normálním“ křesťanům. Protože se však toto téma dotýká víry, měl by se s ním aspoň povšechně seznámit každý. K následujícím řádkům tedy musí čtenář přistoupit s vědomím, že se jedná
o pouhé letmé dotknutí se problému a že náročnější zpracování musí hledat jinde. Pro větší srozumitelnost
jsme po Platónově vzoru zvolili literární formu rozhovoru se smyšleným filosofem, kterému budeme říkat
třeba profesor Augustin.
Máme mluvit o dokazování Boha.
Není to při pohledu na rozšíření
ateismu samo o sobě absurdní?
Vždyť kdyby bylo možno dokázat
Boha, nebylo by atheistů.
Myslíte? Podívejme se, jakého
druhu může být to, co nazýváme
důkazem. Jednak se může jednat
o nějakou věc, u soudu pak vystupuje např. jako předmět doličný.
Detektiv nalezne v šatníku košili
se stopami krve, která se shoduje
s krví oběti, a tak dokáže, že vrahem
je majitel košile. O takový typ důkazu se asi při zkoumání naší otázky
jednat nebude. Druhý typ důkazu
je složitější, protože klade větší nároky na náš rozum. Dokazuje-li matematik platnost Pythagorovy věty,
už se žádným zakrváceným hadrem

ohánět nemůže. Musí hledat argumenty ne v šatníku, ale abstraktně,
v rozumu. Filosof postupuje podobně. Je odkázán pouze na vlastní
rozum. A podobně jako každý z nás
nevysype z rukávu důkaz Pythagorovy věty, ba mnozí ho vůbec nejsou schopni pochopit, ani důkaz
Boží existence není jednoduše přístupný „na první pohled“ každému.
Vyžaduje námahu, studium a asi
i určité intelektuální předpoklady.
Zůstaňme ještě chvíli u onoho
důkazu „předmětem doličným“.
Nebylo by snazší a účinnější,
kdyby Bůh udělal nějaký předem ohlášený viditelný zázrak?
Třeba aby nechal na povel spadnout dům? Co by asi dělali lidé

shromáždění okolo? Řekli by si: „To
byl určitě dynamit.“ A dejme tomu,
že by se najednou dům zase v okamžiku postavil. Přesvědčilo by to lidi
o existenci Boží a o změně smýšlení? Sotva. Asi by chodili, pokyvovali
hlavami a bulvární noviny by týden
měly o čem psát. Pak by vše utichlo. Vezměte si třeba sluneční zázrak
ve Fatimě. Viděly to davy. Je to dosvědčeno a zdokumentováno. Zajímá to někoho? Bůh možná právě
proto neplýtvá takovými kousky.
Navíc není přece vůbec nutné, aby
každý, kdo se stává křesťanem, rozumově odůvodnil existenci Boží.
Běžný věřící zná Boha ze zkušenosti víry a věřící filosof koneckonců
také nevystačí se svými rozumovými argumenty.
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Ale proč věřit, když můžu dokázat a získat jistotu? Neodporuje
nakonec snaha dokázat Boha samotné víře?
Poznamenávám, že lze mít i jistotu
víry, ale věnujme se vaší otázce.
Námitka by platila, kdyby křesťansky věřit bylo totéž co uznávat, že
Bůh existuje. Křesťansky věřit ale
znamená mnohem víc. Co totiž
lze rozumově dokázat o Bohu? Že
musí existovat cosi prvního, co
způsobilo existenci všeho ostatního. O tomto prvním se dá ještě
filosoficky prokázat, že je jedno, že
je dokonalé apod. Rozhodně nelze
rozumem dospět např. ke Vtělení
nebo k Boží Trojici. Zjevení Boží
předpokládá, že máme otázku
pouhé existence Boží vyřešenu.
Bible například neargumentuje
ve prospěch existence Jahve, ale
prostě vypráví o zkušenostech
s ním. Rozumem tedy můžeme
dospět pouze k tomu, že existuje
jakási bytost nazývaná Bůh, charakterizovat některé její vlastnosti,
a pak zmlknout. Víra rozum neničí,
ale staví na něm. Vždyť i věci víry
zkoumáme rozumem. Rozum je
také od Boha a nemůže být v rozporu s vírou. Víra rozum přesahuje,
jinými slovy pouhý rozum může
„ztratit dech“. Nejsvětější Trojici rozumem nerozpitváte, tu lze
přijmout jenom vírou. Je možno
rozumem prokázat dokonalost,
a tedy i nejvyšší dobrotu oné první
bytosti, kterou nazýváme Bohem.
Z toho pak vyplývá, že můžeme
věřit tomu, co nám o sobě zjevuje,
přestože to plně nechápeme.
Jsou ovšem lidé, kteří pokládají takové rozumování za málo
pokorné a za nedůstojné. Navíc
filosofové mluví o Bohu velmi
chladně a abstraktně. Pascal říkal, že Bůh filosofů není Bohem
Abrahámovým.
Podívejte se, když lékař zkoumá
rentgenové snímky člověka, taky
mu nevytýkáme, že ignoruje například jeho citový život. Věda si

zkoumané téma jistým způsobem
redukuje, vymezuje. Anatom se
zabývá člověkem z určité stránky
a netvrdí, že vypovídá o člověku v celé jeho plnosti. Stejně tak
i filosof zůstává v rámci své vědy
omezen měřítkem rozumu. Doktor
zabývající se rentgenovými snímky
může být po pracovní době třeba
básník, který svým dílem ukazuje,
jak dobře rozumí nitru člověka. To
ale nemůže použít v anatomii. Filosof je na tom podobně.
Jak tedy filosofové dokazují
Boha?
Různě. Velmi známý je důkaz sv. Anselma, který bývá napadán stejně
často, jako bývá zmiňován. Osobně
se také přikláním k jeho odmítnutí,
ale asi z jiných důvodů než většina
současných filosofů. Známé jsou
také důkazy sv. Tomáše Akvinského.
Nemáme prostor, abychom je zde
podrobně rozebírali, ale povšimněme si v krátkosti aspoň jednoho
z nich. Je to tzv. kauzální důkaz.
Vychází ze zjištění, že každý účinek
(můžeme říci změna, děj, pohyb),
musí mít svou příčinu. Nic se neděje
bez příčiny. A když jdeme v řadě příčin nazpět, dostaneme se k příčině
první, kterou – jak říká sv. Tomáš –
všichni nazývají Bohem. Podrobnějším zkoumáním lze ukázat, že řetěz
příčin nemůže být nekonečný, musí
končit u nějaké první příčiny, která
musí být jedna, dokonalá a neměnná apod. Filosof řekne: první příčina je původce všech účinků, věřící
křesťan totéž parafrázuje slovy: Bůh
stvořil vše, co jest. Sv. Pavel v listu Římanům dokonce vytýká pohanům,
že takto Boha nepoznali: Co je totiž
u Boha neviditelné – jeho věčná
moc a jeho božské bytí – to je možné už od počátku světa poznat světlem rozumu z toho, co stvořil (Řím
1, 20). A První vatikánský koncil definuje dogma: Jestliže někdo říká, že
jediný a pravý Bůh, Stvořitel a náš
Pán, nemůže být s jistotou poznán
prostřednictvím stvořených skutečností, přirozeným světlem lidského
rozumu, buď vyobcován (DS 3026).

Filosofové, kteří jsou křesťany, ale
zároveň zastávají moderní filosofické postoje charakteristické silnou
skepsí k jakýmkoli metafysickým
úvahám, dokážou při interpretaci
tohoto dogmatu dělat pravé divy,
aby formálně udrželi jak katolickou
víru, tak filosofické přesvědčení. Ale
list Římanům i dogma mluví jasně.
Pokud u filosofa nastane konflikt
mezi vlastním vědeckým poznáním
a požadavky víry, musí si tento bolestný a nepříjemný konflikt nějak
řešit, ale měl by to dělat poctivě,
tzn. nikoli zatemňováním a žonglováním s dogmatem ekumenického
sněmu.
Zmíněný důkaz vypadá velmi
jednoduše, ale dalo by se vznést
mnoho námitek.
Jistě. To také každý filosof musí
udělat. Filosofie je namáhavé hledání pravdy, při němž testujeme
řadu myšlenek a možností. Klást
si námitky je povinností filosofa.
Vyvrácení námitek přináší jistotu
a v případě, že námitka je silnější
a vyvrátí hypotézu, vyhnuli jsme se
omylu. Sám sv. Tomáš si vždy klade
celou řadu námitek. Své uvažování
o existenci Boží dokonce začíná
slovy: Videtur quod Deus non sit.
(Zdá se, že Bůh není). A pro toto
šokující tvrzení shromáždí slušnou řádku argumentů. My jsme se
z pochopitelných důvodů omezili
jen na povrchní a informativní nastínění problému. Rozhovor pro
časopis není odborným filosofickým seminářem. Ale zájemci z řad
čtenářů mohou jít dál, než jsme
šli nyní my. Vytrvají-li v namáhavé a dlouhodobé filosofické práci,
možná zjistí, že při promýšlení „suchých a abstraktních“ úvah objeví
velikost a důstojnost člověka stvořeného k Božímu obrazu a schopného přijmout Boha a především
velikost a pravdu samého Boha,
který člověka stvořil a dal se mu
poznat rozumem i zjevením.
Děkuji za rozhovor.
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Foto: Lisa F. Young | Dreamstime.com

TÉMA: VĚŘÍM V BOHA

VÍRA A PROŽITEK
O nesnadné cestě za Pánem ve spletitosti prožitků
text: P. Petr Karas
Naše prožívání víry může nabývat různých podob. Existují však dvě protikladné pasti, do kterých můžeme
upadnout. První past spočívá v honbě za euforickými prožitky, zatímco druhá usiluje o jejich vyloučení z naší
duchovní zkušenosti. Jak se vyhnout těmto krajním polohám a jak nalézt bezpečnou cestu za Pánem?

DVA PROTIKLADY

Mám za to, že v této oblasti platí
to, co je platné i v jiných oblastech naší víry a obecně i našich
životů: Krajnosti nejsou ani zdravé,
ani správné. Jaké krajnosti mám
na mysli?
Tou první je důraz na „suchou“ víru
bez jakýchkoliv prožitků. „Pravá
modlitba má chuť popela,“ říkají
příznivci duchovní cesty bez zážitků. Jistě mají kus pravdy. Ovšem –
je to pravda vytržená z kontextu,
ze souvislostí.
Druhou krajností je přesvědčení, že skutečný duchovní život se
pozná právě a jen podle intenzity
prožitku s ním spojeného. I zde se

skrývá past: z víry, modlitby a z celého duchovního života se místo
cesty s Bohem a za Bohem stane
honba za co nejsilnějším vnitřním
prožitkem.

ZA BOHEM BEZ
EUFORIE

Pokud posloucháte katolická kázání, čtete duchovní knihy a chodíte ke zpovědi, myslím, že častěji zaslechnete chválu té první
varianty – tedy víry bez prožitků.
Má to své důvody. Kolikrát jsem
jako kněz slyšel věty: „Kdysi jsem
se modlíval dobře a kvalitně. Při
modlitbě jsem cítil Boží přítomnost a odcházel jsem od ní naplněný pokojem a radostí. Teď
se už zřejmě modlím špatně. Při

modlitbě ani při mši nic necítím
a odcházím prázdný a nenaplněný…“ Většina z nás asi na tuto
bolest zná odpověď. Ta je jednoduchá: Množství a kvalita prožitků nenapovídají nic o kvalitě naší
modlitby a víry. Anebo napovídají
jen málo. A navíc mohou být zavádějící. Sám jsem si to uvědomil
při jedné své zkušenosti: Když
jsem sloužil před více než dvaceti
lety na vojně v Kroměříži, dostal
jsem na Zelený čtvrtek takzvanou
„přesnočku“ – tedy vycházku, kdy
jsem se mohl do kasáren vrátit až
na ranní rozkaz. Využil jsem toho
k účasti na večerních obřadech
v klášteře sester sv. Kříže. Potom
jsem se připojil k adoraci, kterou
měly do půlnoci. Sestry mi pak
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dovolily pokračovat v adoraci až
do rána, též mi ukázaly kuchyňku,
kde jsem si mohl připravit kávu.
Osaměl jsem v kapli. Byl to úžasný
čas modlitby; měl jsem dojem, že
velmi silně pociťuji Boží přítomnost. Čas do šesté hodiny ranní
utekl jako nic. Jen nerad jsem odcházel zpět do kasáren… A teď
dosti prozaické vyústění příběhu.
Až po čase jsem si všiml, že když
delší dobu nepiji kávu, působí
na mě její požití dosti euforicky.
Na vojně jsem přístup ke kávě neměl v podstatě žádný. Když jsem
si jí potom dva či tři šálky dopřál
při noční adoraci, jistě to mělo
nemalý vliv na vnitřní pocity při
adoraci… Snad si teď rozumíme.
Nechci jakýkoliv duchovní prožitek takovýmto způsobem „shodit“.
Chci jen říci, že velmi často jejich
(ne)přítomnost neříká o kvalitě
naší modlitby vůbec nic. Naše
pocity během modlitby mohou
být ovlivněny také vnějšími vlivy.
Např. příjemnými či nepříjemnými událostmi, které se staly před
modlitbou.
Odtud tedy pramení častá povzbuzení duchovních vůdců: Pokud při modlitbě nic necítíš, nevadí. Bůh chce, abys šel za ním
jen z lásky, zdarma. Pokud bys
šel za Pánem jen tehdy, když ti to
„něco dává“, nejde ti o něj, ale jen
o jakýsi výměnný obchod: Já ti teď
nabízím chvíli modlitby a čekám
od tebe takový a takový duchovní
prožitek. Často citované přirovnání říká, že je to jako s růstem dítěte. Když je dítě malé, vodí ho rodič
za ruku. Jednou ale musí dát ruku
pryč, jinak se dítě nenaučí chodit samo. Také Bůh nám v počátcích duchovního života dopřává
prožívat různé „útěchy“. Zpravidla
je od nás ale postupně vzdaluje,
abychom se učili být dospělými
a věrnými křesťany i tehdy, když
nic necítíme.

ŽIVÁ A ŽITÁ ZKUŠENOST

Z výše uvedeného je patrné, že
„útěchy“ i „neútěchy“ mají v našem

duchovním růstu své místo. Obojí
je zkušenost na cestě za Pánem.
Někdy je příjemná a euforická
a jindy je těžká a suchopárná a my
můžeme upadnout do pokušení
hodnotit svou víru jako nedostatečnou.
V chápání zkušenosti s Bohem
nám mohou být příkladem naši
„starší bratři ve víře“, tedy židé.
Věřící židé nemají vyznání víry
plné teoretických formulací jako
my, křesťané: „Věřím v Boha, Otce
všemohoucího, stvořitele nebe
i země…“ Jejich vyznání víry je
popis toho, co pro ně a pro jejich
národ Bůh vykonal. Znělo by například takto: „Věřím v Boha Abrahámova, Izákova a Jákobova. Věřím v Boha, který naše otce vyvedl
z egyptského otroctví a převedl
Rákosovým mořem. Věřím v Boha,
který nám daroval tuto zemi…“
Jinými slovy – pro věřícího žida je
Bůh někým, kdo aktivně vstupuje
do jeho života i do života jeho národa. Je mnoho židů, kteří si dokázali tuto víru udržet i přes bolesti
a hrůzy, které jejich národ v dějinách prožil… My si teď můžeme
položit otázku: V jakého Boha věříme? Kdybychom měli teď vyjmenovat, co pro nás Bůh vykonal, co
bychom řekli?
Jasné uvědomění toho, co pro mne
Bůh vykonal, jsem zažil v době, kdy
jsem jako bohoslovec prožil rok
ve francouzské evangelizační škole
Jeunesse-Lumiére, kterou založil
i u nás známý kněz Daniel Ange.
Jednou za tři měsíce jsme se rozjeli v menších skupinách na různá
místa Francie na tzv. misie. V jejich
rámci jsme vystupovali ve školách,
farnostech, na ulici, na internátech
i jinde. Nesnažili jsme se někoho
přesvědčovat; daleko spíše šlo
o to, abychom před lidmi vydali
svědectví o své zkušenosti s Bohem a s jeho působením v našem
životě. Noc před prvním takovým
vystoupením jsem skoro nespal.
Jednak jsem byl nervózní: Jak to
asi dopadne, když se postavím se

svou dost ubohou francouzštinou
před třídu nevěřících puberťáků
a začnu jim vykládat o Pánu Bohu?
Byl zde ale ještě jiný problém. Bylo
mi sice už nějakých dvacet pět let,
měl jsem vystudovaných několik
let teologie, ale… moc jsem nevěděl, o čem s nimi mám mluvit.
Věděl jsem, že víra je pro mě důležitá, ale jak odpovědět na otázku,
co pro mě Bůh vykonal? Promítal
jsem si tu noc celou svou životní
cestu a postupně jsem za zdánlivými náhodami či samozřejmostmi
začal vidět jakési Boží stopy či Boží
vstupy do mého života. Došlo mi:
Ne, že by mě Bůh neoslovoval, ale
já jsem si toho často nevšímal! Druhý den už jsem měl o čem mluvit.
Mládež tomu naslouchala překvapivě pozorně…
Tato zkušenost mi otevřela oči
a já mohl očima víry vidět, jak Bůh
ke mně neustále promlouvá, a to
i tehdy, když si to bezprostředně
neuvědomuji.

VĚRNOST, AŤ SE DĚJE,
CO SE DĚJE

Jsou lidé, kteří za vírou hledají jen silné duchovní prožitky.
A jsou lidé, kteří si myslí, že prožitek k víře nepatří. Snažme se být
každodenně Kristovými přáteli
a učedníky, kteří vidí a vnímají
velké věci, které Bůh v našich životech vykonal pro nás i skrze nás,
a kteří zůstanou věrní i ve chvílích
duchovní pouště a neútěchy. Nepodléhejme pokušení hodnotit
svou víru podle toho, jaké emoce
zrovna prožíváme. Lidské emoce a prožitky jsou velice snadno
ovlivnitelné a manipulovatelné.
Postavit naši víru na nich by znamenalo, že snadno upadneme
do jejich osidel. Naše víra by se
měla opírat o Boží zaslíbení a rozhodnutí, že budeme Bohu důvěřovat bez ohledu na vnější okolnosti
i na proměny svých emocí. Být
věrní Pánu v dobách útěch i pouště je základním předpokladem,
abychom vytrvali ve víře a došli
spasení.
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Foto: Rrodrickbeiler | Dreamstime.com

TÉMA: VĚŘÍM V BOHA

O SVOJI VÍRU MUSÍME BOJOVAT
Není-li víra křesťana životem, pak se jedná o pouhou karikaturu víry.
text: P. Jiří Plhoň
Možná jsme někdy zaskočeni tím, když vidíme, jak nemálo křesťanů omezilo svůj náboženský život jen
na několik svátostí, jako je křest, první sv. přijímání, někdy biřmování a sem tam i církevní sňatek. Aniž si
uvědomujeme, jsme stejně jako první lidé v pokušení kolonizovat duchovní svět, přizpůsobit si jej svým
představám a postavit se na místo patřící Bohu.

ČLOVĚK MÍSTO BOHA

Společnost, v níž žijeme, je někdy
označována jako „ateistická“. Není
to však přesné označení. Z pohledu náboženského se jedná spíše
o společnost „novo-pohanskou“.
Místo víry v Boha a ochotné podřízenosti jeho řádu dochází ke snaze
podřídit si duchovní svět k vlastnímu prospěchu. Člověk si dnes
v mnohých ohledech uzurpoval
místo, které přináleží pouze Bohu.
Staví se na jeho místo, ve snaze
usnadnit si vlastní život. Základním znakem novo-pohanské společnosti je tedy záměna rolí. Bůh
přestal být Bohem a na jeho místo
se usadil pomíjivý a nedokonalý
tvor – člověk.
Tomuto druhu pokušení byli vystaveni i Adam a Eva v ráji. Už tehdy

Boží nepřítel našeptával: „Nerespektujte Bohem stanovený řád,
ale uchopte svůj osud do vlastních
rukou a vymaňte se z podřízenosti
Bohu: Duchovní svět je tu pro vás,
můžete z něho libovolně čerpat!“
Ozvěna nepřítelova hlasu: „Nebudu sloužit!“ dnes více než kdy jindy
zaznívá v našich životech a nabírá
stále líbivějších a sofistikovanějších podob, takže není jednoduché
nespadnout do nepřítelovy pasti.

být bezvýhradná věrnost. Dějiny
Izraele potvrzují, že k tomu, aby
Hospodin mohl pečovat o svůj lid
a naplňovat ho svým požehnáním,
je nezbytně nutné, aby Izraelité
zachovávali Boží přikázání a věrně
kráčeli po Božích cestách: „Pamatuj
na Hospodina, svého Boha, neboť
sílu k dosažení blahobytu ti dává
on, a tak stvrzuje svou smlouvu,
k níž se přísahou zavázal tvým otcům…“ (srov. Dt 8,12-20).

BOŽÍ SVRCHOVANOST

POHLED DO TVÁŘE
ŽIVÉHO BOHA

Zkušenost starozákonního Izraele
s živým Bohem je diametrálně odlišná. Bůh svůj lid „vychovává“, aby
jej uprostřed národů, jež se klanějí
modlám, uctíval jako jediného pravého Boha a veškerou svou důvěru
vložil do jeho moci. Odpovědí izraelského lidu na velké Boží činy má

Bůh nechce být pro člověka jenom svrchovaným pánem, ale
chce být někým blízkým. A nejvýraznějším projevem je Vtělení
Božího Syna, Pána Ježíše Krista.
Svatý Jan, „mystik mezi apoštoly“,
o Vtělení píše: „Bylo světlo pravé,
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které osvěcuje každého člověka; to
přicházelo na svět. Na světě bylo
a svět povstal skrze ně, ale svět ho
nepoznal… A Slovo se stalo tělem
a přebývalo mezi námi“ (srov. Jan
1,9-14). Tím, že nám Bůh dal svého
jediného Syna, se netušeně prohloubil vztah mezi Bohem a jeho
lidem. Tato událost umožnila člověku dívat se do tváře živého Boha.
Křesťanská víra je proto čímsi bytostným. Můžeme vidět „Neviditelného“ a poznávat toho, který očím
světa zůstává nepoznán.
Naše víra není tedy pouze suchou
teorií či souborem modlitebních
formulí. Nejde v ní ani o množství
zákazů a příkazů, jež nás mají sešněrovat. Naše víra, jak uvádí sám
evangelista Jan, je vlastně život.
Ale platí to i naopak: není-li víra
křesťana životem, pak se jedná
o pouhou karikaturu víry.

VÍRA PLNÁ ŽIVOTA

Že se víra konkrétně a hluboce dotýká života, dosvědčuje i sv. Pavel.
Tento židovský učenec, vyškolený
u Gamaliela – jednoho z nejvěhlasnějších rabínů své doby – si při
svém obrácení velmi hluboce prožil setkání se vzkříšeným Kristem.
Uvědomil si, že křesťanství je vlastně Kristus žijící v životě svých učedníků. Skrze Ježíšova slova „Šavle,
Šavle, proč mě pronásleduješ?“ (Sk
9,4) Šavlovi dochází, že vzkříšený
Pán žije ve svých učednících, které
se on sám až dosud snažil potírat.
Nyní poznává, že veškerá lidská
i náboženská vzdělanost, jíž se mu
dostalo, je oproti této skutečnosti
„bezcenným brakem“ (srov. Flp
3,8), protože to, co nastává v životě
každého, kdo skrze křest vstupuje
do společenství věřících v Krista,
je něčím nepředstavitelným. Je to
úplně nový život: „Už nežiji já, ale
žije ve mně Kristus“ (Gal 2,20).
Věrnost Pánu Ježíši Kristu je tedy
základem našeho vztahu k Bohu
a naplněním prvního přikázání Desatera v plnosti času (srov. Gal 4,17). Toto bytostné spojení s Ježíšem

vyjadřuje už samo označení „křesťané“ (řecky: christianoi) – „ti, kdo
jsou Kristovi“.

hnutí, postojů, myšlenek, citů, přání, úmyslů, nálad a radostí. To je
prostě ráj!“3

PŘEBÝVÁNÍ V KRISTU

NEUSTRNOUT
NA CESTĚ

O nezbytnosti hloubky našeho
spojení s Kristem krásně mluví
sv. Alžběta od Trojice, v jejíž duchovní zkušenosti nacházíme přesvědčení, že každý křesťan se má
stát novou částečkou vtělení Ježíše
Krista v dnešní době. „Uvnitř mne,
v mé duši, se odehrává vznešené
tajemství, obnovuje se Vtělení. Už
nežiju já, On žije ve mně.“1 Svatá
Alžběta nám vysvětluje, jak má
člověk o hluboké spojení s Bohem
usilovat: „‚Bůh, který se v Kristu
stal člověkem‘ a ‚Kristus, který se
tajemně (ale skutečně) spojil s každým člověkem‘: to jsou dvě neoddělitelné pravdy křesťanství, pro
něž, okolo nichž a od nichž je vše
… Kristovo pozvání ‚přebývejte
ve mně‘ proto znamená modlete
se ve mně, klanějte se ve mně, milujte ve mně, pracujte a jednejte
ve mně. Přebývejte ve mně, abyste byli přítomni pro každou osobu
a každou věc. Vstupujte stále více
do této hloubky.“2

ZDUCHOVNĚNÍ
ČLOVĚKA

Víra má zároveň charakter putování, směřujícího k plnosti lásky.
Výstižně to popisuje kardinál Tomáš Špidlík: „V dokonalém člověku se spojují v jednotu všechny
složky jeho osobnosti, všechny
proniká oživující síla Ducha Svatého. Správně se tedy říká, že cílem
duchovního života je dokonalé
zduchovnění celého člověka. Jeho
mysli, vůle, citů, těla… Zduchovnění člověka neznamená umenšení lidských hmot, ale naopak jejich
plný rozkvět. Staráme-li se o to,
abychom uskutečnili všechno, co
žádá Duch, on sám nás naučí, jak
to uvést v soulad s ostatními potřebami. To, co žádá duše a tělo,
není pak v rozporu s duchovním
životem, naopak všechno spolupracuje, je jednotné. Výsledek
je pak dokonalá harmonie všech

Jak bylo řečeno v úvodu, žijeme
v novo-pohanské společnosti, která staví člověka na místo Boha. O to
více je zapotřebí být bdělí a vynakládat úsilí, abychom o svou víru
nepřišli. Bez osobního úsilí o stálé
prohlubování daru víry se může
stát, že člověk „ustrne“ na určitém
stadiu křesťanské praxe. Za toto
ustrnutí však můžeme draze zaplatit. Naše víra by se stala neživou
a my bychom pak snadno mohli
upadnout do pastí různých pověr
a „alternativních“ duchovních směrů, prosycených okultismem. O zachování své víry musí proto každý
z nás svést boj.
Před každým z nás je velký úkol:
uchovat si svěží víru a zůstat
ve spojení s živým Bohem. Toho
lze dosáhnout především osobní
modlitbou, jež není omezená jenom na způsob ústní, ale i rozjímavý a vnitřní, stejně jako na četbu
Písma svatého. Nezapomínejme
také na společnou modlitbu v rodinách, ve farnosti a v různých
společenstvích. Církev nám nabízí
tolik prostředků, kterými lze udržet
živý vztah s Bohem. Využívejme
plně řádného svátostného života, včetně eucharistické adorace;
pravidelného zpytování svědomí,
duchovního doprovázení… Možností, kterých můžu využít k prohlubování každodenního vztahu
s Bohem je jistě dost. Záleží však
jen na naší ochotě otevřít se Bohu
a vydat se důvěrnou cestu s ním.
Najdeme k tomu odvahu?

1

2
3

Sicari, A. M. Alžběta od Trojice. Kostelní Vydří: KNA,
2011, s. 151.
Tamtéž, s. 152-157.
Špidlík, Tomáš. Prameny světla. Velehrad: Refugium,
2005, 3. vyd., s. 14.
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SERIÁL ANTIDESATERO

KOMUNISTICKÉ
ANTIDESATERO (I)
text: Grzegorz Górny | překlad Radomír Malý
Komunismus je úplným opakem křesťanství. Pius XI. o něm říká, že je to největší
blud všech dob. Nese v sobě absolutní popření Desatera, což je vidět v každém
přikázání. Každá z deseti vět, které dostal Mojžíš na hoře Sinaj, nachází svůj opak
v komunistickém systému, který sám sebe nazývá nadějí lidstva. Jan Pavel II. v knize
„Překročit práh naděje“ říká, že jsme uprostřed války mezi silami evangelizace a antievangelizace. Ta druhá strana – jak říkal papež – má své prostředky a programy
a celou svou silou se staví proti evangeliu.
Odznak dítěte Lenina jako náhrada za úctu vzdávánou Jezulátku.

NEBUDEŠ MÍT CIZÍ
BOHY MIMO MNE!

Komunismus, navzdory hlasitým
deklaracím o svém ateismu, je
jakýmsi druhem světského náboženství. Obsahuje totiž schéma
charakteristické pro náboženskou
víru. Pokrok je tady synonymem
Boží prozřetelnosti. Beztřídní
společnost budoucnosti se stává slibovaným rájem na zemi, čili
náhražkou za království nebeské.
Místo křesťanských dogmat se
objevuje marxistická doktrína. Učitelský úřad církve vyklizuje prostor
ústřednímu výboru Všesvazové
strany komunistů (bolševiků). Ta
se stává neomylnou jako papež
(u katolíků), nebo všeobecný sněm
(u pravoslavných). Marxův „Kapitál“ sesazuje z trůnu Bibli.

Komunistický plakát znázorňující dělníka
vyhánějícího všechna náboženství.

Lenin jako náhrada za Krista. Text na plakátu říká: Lenin
žil, Lenin žije, Lenin bude žít.

Portréty komunistických vůdců
nahrazují kánon pravoslavných
ikon. Podobizny Marxe, Engelse
a Lenina překonávají teofanii Svaté
Trojice. Kult dítěte Lenina připomíná poctu vzdávanou Děťátku Ježíš.
V Leninově mauzoleu v Moskvě
vládne atmosféra zbožného ticha
a mystického soustředění. Nakonec místo Boha jako nejvyššího
zákonodárce zaujímá sám člověk,
respektive jeho kolektivní reprezentace – Strana.
Zpracováno na základě knihy Górny Grzegorz. Tajemnice
Fatimy. Warszawa: Rosikon Press, 2016.

Portréty komunistických vůdců coby náhrada za pravoslavné ikony.
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O cestách k Bohu a strachu, který je třeba překonat.
text: Radovan Voříšek

Pocházím z katolické rodiny. Rodiče nás děti vedli k víře, chodili jsme
do kostela, ke svátostem. Měl jsem
však období, kdy má víra, poctivě
předaná rodiči, umřela. Bylo mi 14
let. Pár nevyslyšených modliteb,
nějaké to nespravedlivé utrpení,
poznání historických zajímavostí,
jako třeba inkvizice nebo odpustky, a byl konec.
Roky dál běžely
a mně se ulevilo.
Nemusel jsem
dělat nic z těch
přežitých křesťanských povinností a připadal
jsem si svobodný a moderní.
Ovšem jen do té
doby, než jsem
se
zamiloval.
Jmenovala se Anna. Byla věřící
a její víra se ukázala více než tradiční. Jezdila na akce, při nichž se slavila mše svatá v lese. Četli s přáteli
z Písma, scházeli se ve skupinkách
po bytech a tam se modlili. Hráli
také zbožné písně na kytary, ale
nešlo o ty přežité, které jsem znal
z kancionálu.
Znali jsme se z kostela, kam jsem
občas, i ve svém „nevěřícím období“ zavítal, aby mi naši dali pokoj.
Právě proto si Anička myslela, že
jsem taky věřící. Chtěla si o víře
povídat, ale já neměl co říct. A tak
jsem její dotazy házel do autu řečmi typu: „Víra je moje intimní věc“
nebo „Nemám slova, abych vyjádřil, co cítím.“

MODLITBA V ČASECH
TOTALITY

Když jsme spolu chodili dlouho
a chtěli se vzít, Anička domluvila
přípravu na svatbu na faře v Roztokách u Prahy. Měli nás vést nějací

františkáni a týden do nás cosi hustit. Bylo mi už z té představy špatně.
Oni, celibátníci, to bude něco. Ale
jel jsem, nechtěl jsem ji ztratit. Můj
plán byl – nebudu remcat a budu
se co nejvíc usmívat. Když budou
chtít, abych se modlil, budu se
modlit, až se budou hory zelenat.
Přežiji to. Ale - nepřežil jsem.
Skutečně jsem se modlil
a poprvé měl pocit, že
mě někdo slyší. Zažil jsem
v noční kapli před Eucharistií, že tam nejsem sám
a že je mi krásně. Obklíčila
nás tam tehdejší StB a my
měli strach, že vtrhnou
dovnitř a spojí si nás se
samizdaty a dalším, tehdy
zakázaným, materiálem.
Modlili jsme se v obklíčení, klečeli na podlaze
v kuchyni, drželi se za ruce a třásli
strachem. Když jsme se domodlili, začali jsme se smát. Náš strach
zmizel. Vyšli jsme tedy ven a náhle
zjistili, že estébáci jsou pryč.

DĚCKA, MNĚ
NIC NENÍ!

Byl to pro mě silný
moment, ale ne dost
silný na to, abych
uvěřil. A tak musel
přijít poslední večer.
Celý ten den bylo
Aničce zle. Teplota,
asi chřipka. Večer se
její celodenní bolest
hlavy vystupňovala
v ohromnou migrénu. Vidím to jako dnes. Při závěrečné modlitbě malátně vstala
z koberce v kapli, bílá jak stěna,
a řekla, že už to nevydrží a musí
si lehnout. Poprosila, jestli někdo
nemá nějaké léky, že všechny své
už snědla. V té chvíli k ní přistoupil jeden z bratří a řekl: „Věřím, že

máš tady s námi být až do konce.
Jestli chceš, Aničko, my se za tebe
pomodlíme.“ Řekla, že ano a svezla se zpět na koberec. Přistoupili
k ní, vložili na ni ruce a krátce se
pomodlili. Ona vstala a řekla: „Děcka, mně nic není!“ A já se v tu chvíli
rozbrečel. Poznal jsem, že Pán je
živý, stojí o nás a miluje. Uvěřil jsem
v živého Boha, akčního, milujícího
a soucitného. A řekl jsem mu, tady
mě máš. To se stalo 1. května 1987
večer. A trvá to dosud.

SVĚDECTVÍ

TADY MĚ MÁŠ, PANE

CESTY K PÁNU

Nezůstalo to však jen u onoho památného prvního osobního setkání. Od té doby jsem jej mnohokrát
pouštěl do různých oblastí svého
nitra, obnovoval jeho přebývání,
zval do událostí, které jsem zažíval
a přijímal jej i s jeho dary. Setkání s živým Pánem však nemusí vypadat zrovna tak, jak nastalo u mě.
Je nekonečné množství cest. Chce
to jen chtít se s ním potkat. Uvolnit mu místo. Prosit o něj a přijmout
ho. A také počítat s tím, že se to neobejde bez překážek. Člověk v sobě
musí překonat strach
ze změny zaběhaného způsobu života. Přestát obavy, že
neobstojí v modlitbě nebo že by mohl
podlehnout předsudkům, kterým při nezralosti své víry nebude umět čelit.
Stačí však mít na paměti, že křest vodou
je jen začátek. Skutečné obrácení
nastává až ve chvíli, kdy člověk při
setkání s Duchem Svatým, živým
Bohem, řekne: „Jsi můj Pán.“ Tak
začíná osobní vztah s Trojjediným
Bohem. Alfou a Omegou živé víry.
Já to zažil, zažívám a nic lepšího
neznám.
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Foto: archiv sester dominikánek

SVĚDECTVÍ

V MÁJI JSEM ŘEKLA SVÉ ANO
O nečekané cestě k zasvěcenému životu
text: S. M. Anežka Suchánková OP
Do kláštera jsem jít nechtěla. Nikdy. I když si to moje maminka přála. Měla jsem své zaměstnání, ve farnosti
se věnovala schóle, přihlásila se do skautu, jezdila na katechetický kurz. Bylo mi 19 let a měla jsem velkou
touhu po manželství a po založení rodiny. Dokonce jsem dva měsíce chodila s chlapcem. Ale žárlivost kohosi jiného překonala všechny plány, které jsem tenkrát měla.
Může Bůh milovat žárlivou láskou?
Ano. Já to zažila. Psal se rok 1990.
Mé první Vánoce ve svobodné
zemi. Maminka se mě znovu zeptala, jestli bych nechtěla jít do kláštera. A já jí znovu odpověděla, že ne.
Že ani jedním procentem. Přitom
jsem prosila Pána Ježíše, aby mi
dal jasně poznat mou cestu. Modlila jsem se za budoucího manžela,
prosila, aby byl hodný, věřící. A pak
se to stalo. Něco naprosto nečekaného. V únoru přišli do farnosti
dominikáni. Naslouchali jsme jejich kázání a mě se dotklo zvláště

to o povolání. Že Bůh jen ojediněle
dává jasná znamení k následování
a většinou jen tiše nabízí svou dlaň
a čeká na odpověď.
A já si s postupem času začala uvědomovat tu nekonečnou lásku,
kterou mě Bůh miluje. Zřetelněji
jsem viděla velké dary a projevy
dobrodiní, které mi v mém životě
dopřával. Pán Ježíš mi tiše, ale velmi intenzivně „nabízel svou ruku“
a já náhle poznala, že mu nemohu
odolat. Byl měsíc květen, čas lásky
a já mu řekla své ANO.

K DOMINIKÁNKÁM
NIKDY

Nejprve jsem šla na faru a řekla
panu faráři, že bych ráda vstoupila do kláštera. Netušila jsem, kam,
jen k dominikánkám se mi nechtělo, protože jsem věděla, že kladou
značný důraz na studium. Kněz
mi řekl, že není důležité, v kterém
řádu budu, ale abych uvážila, jestli mne Bůh volá do činného, nebo
kontemplativního řádu. Vnitřně
jsem poznávala, že mě přitahuje
přímluvná modlitba, a protože
jsem poznala komunitu karmelitek,
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kterou jsem spolu s dalšími mladými mohla dvakrát navštívit v době
totality v Jiřetíně, řekla jsem, že
chci jít k nim. Kněz jen tak mimochodem poznamenal, že i dominikánky mají sestry, které se modlí
a přimlouvají za spásu duší, ale
protože jsem stála za svým, napsal
sestrám karmelitkám o mé touze.
Jenže když mi zanedlouho předával obálku s jejich odpovědí, řekla jsem mu, že bych šla přece jen
radši k dominikánkám, konkrétně
na Moravec. Byl překvapen. Říkal,
že není dobré, když se chce jednou
to, podruhé něco jiného, a já s ním
musela souhlasit. Jenže během
posledního období mi Bůh dal
tolik znamení, že je to právě svatý Dominik, který mě zve na svou
lodičku, že jsem nemohla nic, než
nastoupit.

NA NÁDRAŽÍ
V PŘEZŮVKÁCH

Na první sobotu 1. září 1990 jsem
odešla ze svého rodiště a nastoupila do „školy lásky“. Před odjezdem
jsem se rozloučila s rodinou a ráno
šla na mši svatou a ke svaté zpovědi. Někteří mě k mému překvapení
chtěli doprovázet až na nádraží.
Dominikán P. Patrik Trnečka se ani
nestihl přezout a celý kilometr šel
v přezůvkách. Nastupovat do autobusu jsem však chtěla sama.

JSEM UVNITŘ

Hned v neděli byla adorace a já se
ocitla v takové neobyčejné blízkosti monstrance, že jsem si utírala
slzy vděčnosti. Byla ve mně velká
radost a pocit štěstí. Boží planoucí,
žárlivá láska mi odstranila všechny
překážky, osvěcovala mne a dala
mi sílu a odvahu všechno opustit
a následovat Beránka, kamkoli jde.
Za měsíc a půl jsme se stěhovaly do kláštera ve Znojmě. Přicházely různé těžkosti s opravami

a budováním příbytku nejen toho
z cihel a kamenů, ale především komunitního kontemplativního života. Úplné odevzdání Boží lásce mi
dávalo křídla zvláště v prvním období. Poznávala jsem, jak pravdivá jsou Pánova slova: „Vždyť mé jho
netlačí a břemeno netíží.“ V každé,
i té nejmenší zkoušce jsem se mohla utíkat k Ježíši skrytému v eucharistii, k Panně Marii a před nimi vylévat své srdce, svou bolest i prosby.
Prohluboval se můj důvěrný vztah
s ukřižovaným a vzkříšeným Ježíšem, který mi říkal: Pohleď, jsem ti
stále nablízku. Neměj zalíbení sama
v sobě. Zapomeň na sebe a odevzdávej se mé lásce.

DVACET PĚT LET

Zasvěcený život je nevýslovný dar,
který nám někdo vyprosil. Je to život pod neustálým pohledem Boží
žárlivé lásky k těm, které si pro sebe
vyvolil. Letos budu děkovat Bohu
za dvacet pět let zasvěceného života a mé štěstí po boku Snoubence,
o kterého se opírám, stále roste.
Kdysi někdo napsal, že mládí je
mimořádně otevřené pro okouzlující volání lásky. Toto volání v nás
stále zaznívá. Jen my, jak stárneme,
prosíme, aby byla obnovena naše
mladost. Abychom jako orlové
dostali křídla. Se svatým Tomášem
Morem se tak často modlím: „Dej
mi mladou duši, Pane, ať nenaříká,
nereptá. Dej, ať neberu moc vážně
své pošetilé malé já.“

Foto: archiv sester dominikánek

V práci jsem podala výpověď
a doma nic neřekla. Na návštěvu
sester jsem se vydala sama. Našla
si spoj, mamince zanechala písemný vzkaz, že se do večera vrátím, ať
si nedělá starosti, a přijela na Moravec. Myslela jsem si, že sestry budou blízko kostela. Zašla jsem dovnitř poklonit se Pánu a pak jsem
zvonila v budově vedle kostela. Nikdo neotvíral. Hledala jsem nějaký
jiný vstup, až mi jeden člověk řekl,
že toto je ozdravovna a že sestry

bydlí v charitním domově na konci
ulice. Prošla jsem brankou, zazvonila u pěkného vstupu a stanula
uvnitř kláštera. Sestry mne velmi
srdečně přijaly a pozvaly na týdenní prázdninový pobyt. Byl ve mně
hluboký pokoj a radost. Jen jednou
jsem pocítila tíseň, zda to všechno
zvládnu, ale hned mi přispěchala
na pomoc Pánova slova: „Stačí ti
má milost, protože se síla tím zřejměji projeví ve slabosti.“

Společné foto sester z kláštera mnišek Kazatelského řádu ve Znojmě. Sestra Anežka je třetí z leva.

21

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

1|2018|č. 154

Rozhovor s vatikánským penitenciářem
P. Luciánem Boguckim OFMConv
zeptala se: Jitka Navrátilová
Otče, jak jste se stal vatikánským penitenciářem?
Od roku 1774 úlohou bratov
minoritov je vysluhovať sviatosť zmierenia v Bazilike sv.
Petra. Keď som ukončil úrad
predstaveného na Slovensku,
tak mi generálny predstavený
rádu ponúkol túto službu. Na
začiatku som tomu nebol príliš
naklonený. Dokonca som mal
spovedať aj v maďarskom jazyku, čo bolo pre mňa naozaj ťažko prijateľné. Poslušnosť je poslušnosť, a tak v septembri 2013
som sa ujal tejto služby. Spovedám v taliančine, v slovenčine,
v maďarčine a v poľštine. Tým,
že slovenčina je ako moja rodná
reč, rozumiem aj češtine, takže
spovedám aj českých pútnikov.
V čem je služba vatikánského
zpovědníka specifická?
V prvom rade sme si vedomí
toho, že túto službu vykonávame v mene Svätého Otca.
Sme spovedníci v najdôležitejšom chráme katolíckeho sveta.
A tiež z poverenia Svätej stolice
máme určité privilégia pri riešení závažných problémov. Mimoriadnosť či výnimočnosť našej
služby spočíva aj v tom, že naša
kňazská pastorácia je zameraná
len na vysluhovanie sviatosti
zmierenia a na duchovné sprevádzanie. Túto službu vykonávame každodenne niekoľko
hodín. Niekedy cítime únavu,
pretože už samotné sedenie
v zatvorenej spovednici vám dá
zabrať. Ale z druhej strany je to
vďačná služba zvlášť vtedy, keď

môžeme mnohým ľuďom pomôcť
dať si svedomie do poriadku, nezriedka po mnohých rokoch.
Chodí se k Vám zpovídat lidé
s mimořádnými věcmi?
Je to aj – aj. Určite viac je tých „bežných“ ľudí, ktorí pravidelne pristupujú k sviatosti zmierenia. Ale
samozrejme nechýbajú aj tí, ktorí
prídu do Baziliky sv. Petra špeciálne preto, aby si dali svedomie do
poriadku vediac, že tu sú „pápežskí
spovedníci“.
Míníte tím, že z některých hříchů nemůže rozhřešit kterýkoliv
kněz, ale jen ten s mimořádným
pověřením?
Áno. Niektoré hriechy sú rezervované. Hovorí o nich kanonické
právo a často sú s nimi spojené aj
cirkevné tresty.
Církevní
strach...

tresty?

To

nahání

Príkladom toho je hriech abortu.
Iba od roku milosrdenstva majú
všetci kňazi právo udeliť rozhrešenie, predtým to tak nebolo. Potom
sú to hriechy spojené či už so zneuctením sviatosti Oltárnej, alebo
s apostáziou. Sú aj hriechy a s nimi
spojené tresty, týkajúce sa duchovných osôb.
Stává se, že přicházejí ke zpovědi lidé, kteří se nestihnou připravit?
Bazilika sv. Petra má silného „genia loci“. Mnoho ľudí pristupuje
k sviatosti zmierenia preto, lebo
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vchádzajúc do Baziliky, sa ich Božia
prítomnosť tak mocne dotkla, že
zacítili túžbu zmieriť sa s Bohom.
Veľa ich prichádza po mnohých
rokoch. Tí ľudia často ani nevedia,
čo majú povedať, lebo si nestihli
urobiť spytovanie svedomia. Ale my
sme tam preto, aby sme sa ich ujali
a pomohli im. Práve tento okamih
je pre nás takým stretnutím lekára
prvého kontaktu s pacientom. Lekár prvého kontaktu nemá doriešiť
všetky problémy. On má vypočuť,
zorientovať sa, v čom je problém,
a potom poslať za odborníkom. Aj
my ho v prvom rade chceme nasmerovať k tomu, aby neostal len
pri prvom kontakte, aby skutočne
vyhľadal ešte aj toho odborníka – či
to už bude nejaký kňaz, farár z jeho
blízkeho prostredia, ktorý ho aspoň
istý čas bude viesť, aby sa ten človek
duchovne postavil na nohy.
Když někdo není připravený, ale
má touhu se vyzpovídat, může
jít ke zpovědi?
Samozrejme. Keď je túžba a ľútosť, to
je základ. O zvyšok sa môže postarať
kňaz, samozrejme vtedy, keď pred
spovednicou nie je veľký rad ľudí.
Může kněz za nějakých mimořádných okolností prozradit
zpovědní tajemství?
Nie! Pokiaľ sa jedná o spovedné tajomstvo, to je vec ktorú, rešpektujú
všetky civilizované krajiny. Nemalo
by sa stať, že by kňaz priamo vyzradil spovedné tajomstvo, to by si zobral na svoje svedomie veľkú zodpovednosť. Ľudia bežne vedia, že
prichádzať ku sviatosti zmierenia
je tak, akoby človek hodil kameň
do studne.
Letos to bude již pět let, kdy ve
Vatikánu zpovídáte, a jako kněz
zpovídáte jistě už mnohem více
let. Proměnily se za tu dobu hříchy? Hřešíme dneska jinak?
Som kňaz už vyše dvadsaťšesť rokov a skutočne sa zmenilo veľa

vecí. Postoj človeka k etickým otázkam, zodpovednosť za seba, za
svoje správanie. Už len jeden príklad, keď som vstupoval do kláštora, tak pornografia bolo zlo, ktoré
existovalo kdesi ďaleko na západe.
Málokto sa k nej dostal. Dnes sa
v dôsledku rozvoja nových foriem
médií k pornografickým materiálom dostanú bez problémov dokonca aj veľmi mladí ľudia. Nie je to
len problém pre spovedníkov, ale i
pre rodičov, vychovávateľov, psychológov. A samotná úcta k životu? Ale z druhej strany musím tiež
povedať, že je čoraz viac katolíkov
z presvedčenia. Dnes keď sa niekto
rozhodne žiť podľa Božích prikázaní, tak žije skutočne zodpovedne,
s takým plným nasadením.
Setkáváme se s různými zpovědníky. Někteří více povzbuzují,
jiní kárají... Jaký jste Vy?
Aký som ja? Je ťažko o sebe hovoriť. Chcem ku každému penitentovi pristupovať veľmi osobne. Cítim,
že ma vedie Duch Svätý. Často sa
stáva, že hovorím slová, ktoré by
som sám nevymyslel. V prvom rade
chcem, aby sa vo spovedi penitent
osobne stretol s tým, s ktorým sa
má stretnúť, to znamená s Ježišom
Kristom. Aby som mu povedal to,
čo mu práve chce povedať Ježiš.
Keď som nastupoval do tejto služby, brat, ktorého som striedal, mi
povedal takúto vetu: „Pamätaj, že
prichádza teraz čas, kedy sa máš
skloniť nad ľudskou biedou a začať kontemplovať svoju hriešnosť.“
Túto službu vnímam ako stretnutie
hriešnika s hriešnikom, z ktorých si
je jeden stopercentne vedomý, že
Božie milosrdenstvo je schopné
odpustiť všetko.
Uvědomujete si díky hříchům
ostatních i ty své vlastní?
Pápež František nám kňazom
pripomína, že naši penitenti, ľudia, ktorí prichádzajú k nám na
svätú spoveď, sú pre nás veľkým
darom. Lebo ich život nás môže

povzbudiť, môže nás zahanbiť. Nejeden penitent môže byť pre mňa
vzorom. Stáva sa, že niekto sa spovedá z hriechov, z ktorých som sa
ja už zabudol vyznávať. A práve cez
tohto penitenta aj mňa Boh niekam posúva. Stretnutie s „veľkým
hriešnikom“ tiež dáva pocit, aké
nekonečné je Božie milosrdenstvo
a ja na tom všetkom mám účasť, ja
to všetko môžem sprostredkovať.
Ja sám hriešnik môžem druhému
povedať: „Odpúšťajú sa ti hriechy,
choď v pokoji. A nehreš viac.“ To je
niečo úžasné. Skutočne pre mňa je
každý penitent veľkým darom.
Co byste řekl lidem, kteří se bojí
přistoupit ke zpovědi?
Často je to strach z kontaktu s kňazom, ako on bude na mňa pozerať,
čo mi povie... Netreba sa báť kňaza, aj keď môže sa stať, že niektorý
z nich nervózne zareaguje. Stáva
sa, že nás sem-tam osloví aj mocnejšie slovo, nie len nejaké nežné
pohladkanie. Pamätajme, že nik
nechodí na spoveď chváliť sa, ale
hovoriť o tých najhorších stránkach svojho života. Aj mne to dá
zabrať. Spovedám tisíce ľudí a napriek tomu, keď ja prijímam úlohu
penitenta, tiež sa cítim malý. Svätý
otec František hovorí, že to, že sa
človek hanbí, nie je nič zlého. Ako
hovoria naše mamičky: „Lepšie je
raz sa cítiť zahanbený, ako ostať zahanbený navždy.“
Kam za Vámi můžeme přijít ke
zpovědi?
Pozývam všetkých česky a slovensky hovoriacich k mojej spovednici. Je to v Bazilike sv. Petra. Ak vstúpite do Baziliky a hľadíte na Hlavný
oltár pod baldachýnom, naše spovednice sa nachádzajú vedľa neho
na pravej strane. Tento priestor je
vyhradený a je tam napísané, že
v tom priestore sa spovedá – sú
tam informačné tabule. Ja spovedám každý deň okrem štvrtka,
ráno aj večer.
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POUTNÍ MÍSTA

KDO CHCE VIDĚT ZÁZRAKY,
MŮŽE
Maria Hilf, poutní místo Panny Marie Pomocné, slaví 300 let.
text: Václav Štaud
„Nevím, zda vím, co je to zázrak,“ vyjádřil prezident Havel svoje pocity radosti a obdivu v úvodu prvního uvítání Jana Pavla II. Podobně můžeme i my žasnout nad skutečnostmi, za nimiž tušíme Boží vůli a moc. Týká se
to i míst zneuctěných a zdánlivě zapomenutých, jako byl poutní chrám Maria Hilf u Zlatých Hor.

NA POČÁTKU BYL
NOVÝ ŽIVOT

Místní obyvatelé Ježíšovu Matku
milovali a zabránili zboření jejího
domu přes ostrý příkaz administrativy Josefa II. Je u nás jen málo míst,
kde se podobná vzpoura podařila.
Počet poutníků dál rostl, před druhou světovou válkou už ročně dosahoval 80 až 100 tisíc osob.

ZLO ZVÍTĚZILO JEN
NAKRÁTKO

Po nuceném vystěhování německého obyvatelstva začala svatyně

nad Zlatými Horami rychle vrůstat i do srdcí nových osídlenců, ať
přicházeli z moravské strany nebo
zpoza hranic, kde Němce nahradili
Poláci. Jenže to se komunistickému režimu nelíbilo. Poutě cílevědomě omezoval, až v roce 1955,
pod záminkou důlních prací v okolí, zakázala policie k poutnímu místu jakýkoliv přístup. „Zkáza, které
jsme byli při tajných návštěvách
svědky, působila depresivně, bylo
jasné, že někdo kostel cílevědomě ničí. Zmizelo vnitřní vybavení,
někdo rozbil dveře a okna, do objektu zatékaly proudy vody. Kněze
i věřící z okolí tato situace upřímně trápila, devastaci ale zabránit
nedokázali,“ říká pamětník Václav

Foto: archiv autora

Na matku, která se v samotě horské lesní divočiny ukrývá před násilím švédských vojáků, přicházejí
porodní bolesti. Píše se polovina
17. století a úpěnlivé volání Anny
Tannheiserové k Matce Boží je vyslyšeno. Porodí v lese sama a šťastně se i s dítětem vrátí domů. Je to
zázrak v plnosti toho slova? Chlapec se později stal v blízkém městě
Neustadt (dnes Prudnik) váženým
mužem, radním. Když zemřel, naplnila jeho dcera otcovu poslední
vůli a nechala pro místo podivuhodného narození, nazvané Maria
Hilf, namalovat mariánský obraz,
kopii Pasovské Madony od Lucase

Cranacha st. To se stalo roku 1718,
právě před 300 léty. Zanedlouho
už měli kronikáři zaznamenáno
několik vyslyšených proseb. Byly to
zázraky? Kdo rozhodne?
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Dvořák, který se po válce na Jesenicko přiženil.
Jiskra naděje pro Maria Hilf zableskla při krátkém uvolnění v roce 1968.
Byla už připravena generální oprava a památný objekt dostal novou
střechu. Místní funkcionáři přesto
nenávistný zločin dokonali. 22. listopadu 1973 zaburácela severem
Jeseníků ozvěna detonací, srdce
mariánských ctitelů strnula. Někteří z nich ale myšlenku na obnovu
poutního místa neopustili a již v polovině osmdesátých let začaly na Jesenicku modlitby na tento úmysl.
První tajná noční křížová cesta
na Maria Hilf o Velkém pátku 1987
byla obohacena modlitbami za nenarozené děti, jimž hrozil umělý potrat. Začal se tak rodit nový duchovní rozměr místa, v němž je Matka
Boží nazývána Ochránkyní života.
Nad nesmírně aktuálním zasvěcením později v dopise vyjádřil radost
i svatý papež Jan Pavel II.

S POŽEHNÁNÍM
METROPOLITY

V létě 1990 už křížovou cestu
na Maria Hilf vedl olomoucký
pomocný biskup Josef Hrdlička,
později čestný předseda občanského sdružení pro obnovu poutního místa. Byl to také on, kdo roku
1991 na místě původní svatyně
sloužil první mši svatou po 36 letech. Dojatému společenství více
než tisíce věřících tlumočil pozdrav
a požehnání arcibiskupa Františka
Vaňáka. Moravský metropolita,
tehdy již vážně nemocný, byl také
zastáncem myšlenky obnovy Maria Hilf.
Stavba, zajištěná sbírkami od věřících z celé České republiky, Německa, Polska a Rakouska, trvala
pouhé dva roky. Vzhledem k lesní
samotě se to dodnes jeví jako něco
neuvěřitelného. Pod dojmem mimořádných okolností a štědrosti
tisíců lidí můžeme znovu uvažovat

o zázraku. Obnovený objekt podle projektu architekta Tomáše
Černouška posvětil arcibiskup Jan
Graubner v září 1995. Poutní místo
poté získalo i dům pro duchovní
správu s několika místnostmi pro
duchovní cvičení, čtyři zvony, prostorné ambity s křížovou cestou
a obnovilo dvě posvátné studánky.
Co ale dosud chybí, je poutní dům,
nabízející hostům stravu a nocleh.
Náš průvodce po Maria Hilf Václav
Dvořák, který se na vybudování
podílel jako předseda zmíněného
sdružení, pevně věří, že i obydlí pro
poutníky tu jednou bude stát. A přiznává: „V začátcích naší práce jsem
několikrát zapochyboval jako ten
biblický Tomáš. Uvědomoval jsem
si bezpočet problémů a nástrah.
Měli jsme početné rodiny a vlastní
pracovní vytížení. Mohly síly skupiny devíti dobrovolníků stačit na tak
rozsáhlý úkol? O to víc jsme si připomínali, že rozhodující nesmí být
obavy, ale vůle Boží a pomoc jeho
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Matky. Bude-li ona za námi stát, dílo
se podaří. A opravdu jsme denně
cítili pomoc z nebes,“ zdůrazňuje
Václav Dvořák.

PEKTORÁL PRO MATKU
BOŽÍ

Poutníci se každý rok těší na tři
hlavní slavnosti: druhou květnovou sobotu je to pouť rodin, uprostřed srpna oslava Nanebevzetí
Panny Marie a o třetí sobotě v září
přijde na řadu pouť tří národů. Ta
je nejnavštěvovanější a zdůrazňuje
smíření, odpuštění, prohlubování
přátelství. V místě, kde se po staletí potkávaly osudy Čechů, Poláků
a Němců, je program duchovní
i praktické spolupráce silným poselstvím celé Evropě. Na Maria Hilf
rád a často přichází diecézní biskup
František Václav Lobkowicz, vítají
zde církevní představitele i z mnoha vzdálených diecézí. „Nesmírně
jsme si cenili například duchovní
podpory kolínského arcibiskupa
a velkého přítele Čechů kardinála
Joachima Meisnera, který Jesenicko tajně navštívil už v době totality.
Přijel pak mezi nás ještě několikrát
a na jeho osobnost máme řadu památek. Patří k nim biskupský kříž
s řetězem, který věnoval naší Madoně. Pektorál jsme umístili na obraz v kostele,“ uvádí Václav Dvořák.

MARIA CHRÁNÍ
NENAROZENÉ

Poutníci si novou podobu bílého klenotu uprostřed hor oblíbili
a přicházejí sem průběžně po celý
rok. Současný duchovní správce

P. Mariusz Tomasz Banaszczyk odhaduje jejich počet na osmdesát
tisíc, podobně jako před osudnou
válkou. „Nedávno se mě ptal host
z ostravského biskupství, kolik
poutních autobusů tady přivítám.
Odpovídám, že průměrně jsou to
dva až tři. ,Měsíčně nebo týdně?´
Každý den, musel jsem upřesnit,“
říká kněz. A dodává, že zvláštní duchovní sílu zde má zejména obrana
nenarozeného života. „Dostáváme
řady proseb o modlitby za počaté děti, i osobně za tímto účelem
přichází k Matce Boží mnoho lidí.
Jsem rád vždy, když dostanu informaci o vyslyšení. A někdy taky fotku krásného zdravého děcka, které
mělo být na základě nepřesného
vyšetření zabito, potraceno jako
života neschopné. Ani já nechci
hned mluvit o zázracích, i když se
ta myšlenka nabízí. Ale s radostí
sleduji štěstí rodičů všech zachráněných nebo vymodlených dětí,“
s úsměvem dodává rektor poutního kostela.
Ochránkyně života na Maria Hilf
s Božským Dítětem v náručí opravdu naslouchá nejen prosbám
za děti, kterým hrozí smrt v lůnech
jejich maminek. Nejednou vyslyšela i rodiče, kteří na dítě naopak
marně čekali mnoho let a opřeni
o svoji víru nepodlehli vábení eticky sporných způsobů a nebezpečných zdravotních zásahů. A nejde
jen o děti! Do rukou Matky milosrdenství by měl umět svěřit svůj
život každý z nás. Protože ona je
naděje naše…

BOHOSLUŽBY U PANNY MARIE POMOCNÉ
Pravidelné mše svaté:
• Soboty v 10.30 hodin
• Neděle v 10.30 hod. a v 15 hodin
Noční křížové cesty na Maria Hilf:
• První pátky ve 21 hodin (vychází se ze Zlatých Hor)
Pouť na Slavnost Zvěstování Páně – pondělí 11. 4. 2018
• modlitby za úctu k počatému životu
• mše svatá v 15 hodin
Podrobnější informace: mariahilf.eu

MODLITBA K PANNĚ
MARII POMOCNÉ
ZE ZLATÝCH HOR
Maria, Pomocnice křesťanů,
Matko Ježíšova a matko naše!
Tvé mateřské srdce vnímá
každou naši nouzi i naději. Jsi
Matkou dokonalé pomoci.
Obracíme se k Tobě v plné
důvěře, jakou má dítě k matce.
Prosíme, pomoz našemu
národu k duchovní a mravní
obnově. Učiň naše rodiny
svatyněmi života, aby se
v našich dětech rozvíjel Boží
obraz do své plné krásy.
Uč nás ctít a chránit život
nenarozených dětí, vždyť jsou
to i Tvé děti, Panno Maria,
a Bůh v nich posílá světu novou
naději.
Svěřujeme Ti život ve všech
podobách na této zemi,
ohrožený ničivou mocí člověka,
odvráceného od Tvůrce.
Uč nás pokání a smíru za hříchy
a křivdy. Pomoz uzdravit
naši minulost a prozařuj naší
přítomností. Sbližuj národy,
aby utvářely budoucnost
světa podle Boží vůle. Ať je
církev Tvého Syna světlem, solí
i kvasem země, ať je rodinou
a domovem všech lidí, dětí
Božích a dětí Tvých.
Amen.
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MODLITEBNÍ ÚMYSL M. I.

JAKO VOJSKO SILNÉ
Modlitební úmysl M. I. na březen: Aby Rytířstvo Neposkvrněné spolupracovalo jako jedna rodina na budování království lásky a radosti.
text: P. Jacek Pędziwiatr
Následující neobyčejný a zároveň
fantastický příběh mi vyprávěl jistý
důstojný pan farář.
Říkal, že měl sen. Zdálo se mu, že
na střechu kostela si sedl ďábel
a začal podřimovat. Pan farář se
polekaně rozhlédl po okolí, zda
jsou jeho farníci v bezpečí. Jenže
ke své hrůze zjistil, že ten jeden
čert na kostelní střeše, to není nic
ve srovnání s celým plukem satanášů kroužících kolem jednoho
z nedalekých domků.

posluchači z nepozornosti usínají.
A proto ani ďábel zde nemá moc
co na práci. Na vše stačí jenom jeden a k tomu se ani příliš nemusí
snažit. Ale rodina, která je v tom
domku, žije ve svornosti a každý
večer se společně modlí růženec,
takže čerti se musí pořádně snažit,
aby alespoň někoho z těchto bohabojných lidí svedli na scestí, protože jejich víra je silnější než víra
farníků celé farnosti dohromady...“

„Co to má znamenat?“ vzkřikl
v úžasu. Tehdy mu jeho anděl
strážný, který bývá průvodcem lidských snů, vše vysvětlil.

V malém oficiu o Neposkvrněném
Početí Panny Marie se nachází
krásný kompliment Matce Boží:
„Pro ďábla jsi přehrozná jako vojsko silné – budiž křesťanské říši
útočiště pevné.“

„V kostele se mnoha lidem myšlenky všemožně toulají anebo

Čím je Matka Boží pro čerty tak
přehrozná? Zcela jistě to není tím,

že by dělala přísný výraz tváře
anebo zaujímala pózu vzbuzující
respekt. Jde tady o budování Kristova království lásky a radosti – jak
se tomu děje v každé rodině, která
je spojena modlitbou růžence.
V tomto smyslu má být i Rytířstvo
Neposkvrněné silným vojskem
přehrozným pro ďábla. O to se
také chceme modlit, aby M. I. bylo
rodinou, místem radosti a odpuštění, prostorem solidární modlitby,
vzájemné úcty a společné zbožnosti. Také si chceme uvědomovat, že naše společenství Rytířstva
Neposkvrněné je součástí velkého
společenství církve, takže na našich životních cestách nejsme nikdy sami, ale kráčíme po nich spolu s bratry a sestrami.

ÚMYSLY MODLITEB M. I.
BŘEZEN

Aby Rytířstvo Neposkvrněné spolupracovalo jako jedna rodina na budování království
lásky a radosti.

DUBEN

Aby misijní duch Rytířstva Neposkvrněné podporoval ducha jednoty církve.

KVĚTEN

Aby příklad Panny Marie pomáhal všem křesťanům na cestě následování Krista a v díle
evangelizace.
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HISTORICKÝ SERIÁL

NÁMĚSTKOVÉ KRISTOVI (14)
Návrat papežů z Avignonu do Říma
text: Radomír Malý
Papežové v Avignonu byli častokrát konfrontováni s výzvami k návratu do Říma, který po jejich odchodu čím
dál víc chátral. Srdce věřícího katolíka se muselo nad tím svírat. Řím byl přece hrobem sv. Petra a místem prvního pronásledování křesťanů, na poutě do „Věčného města“ stanovila církevní autorita odpustky. Rovněž tak
nebylo těžké poukázat na to, že před odchodem papežů do Avignonu se v církvi nevyskytovaly zlořády plynoucí z papežského fiskalismu. Na návrat papežů do Říma naléhaly zejména dvě významné mystičky 14. století: sv. Kateřina Sienská a sv. Brigita Švédská. K nim se připojil i římskoněmecký císař a český král Karel IV.

CHARAKTERISTIKA
AVIGNONSKÝCH
PAPEŽŮ

Nástupcem neblaze proslulého
Klementa V. se stal opět Francouz – sedmdesátiletý kardinál
Jakub Duése, jenž předtím působil
jako kancléř na dvoře neapolského krále Karla II. Přijal jméno Jan
XXII. (1316–1334). Byl vynikajícím
církevním právníkem. Kladným
bodem jeho pontifikátu bylo zavedení slavnosti Nejsvětější Trojice
v neděli následující po slavnosti
seslání Ducha Svatého. Ve srovnání se svým předchůdcem vystupoval vůči francouzským panovníkům s větším sebevědomím,
nebyl a nechtěl být jejich pouhou
loutkou. Bohužel ale prohluboval
politiku papežského fiskalismu,
požadoval stále vyšší obnosy pro
avignonskou kurii, což vyvolávalo
čím dál větší nespokojenost.
Proti papeži se postavil německý
král Ludvík Bavor, který v duchu
teorie Marsilia z Padovy kategoricky odmítl jakoukoliv světskou moc
římských pontifiků a zpochybnil
i jejich primát v duchovních záležitostech. Jan XXII. jej za to odmítl
korunovat císařem, kteréžto právo
papežům příslušelo, později dokonce nad ním vyhlásil klatbu.
Papež také odsoudil názory dominikána Mistra Eckharta jako
bludné. Tento mystik ve svých meditacích sklouzával k panteismu.
Nicméně papež Jan sám musel čelit
obvinění z hereze, a to nikoli neoprávněně. Popíral totiž v osobních

rozhovorech i v kázáních existenci
soukromého soudu bezprostředně
po smrti člověka. Lidská duše prý
sama pozná, jestli jí náleží místo
v nebi, očistci nebo v pekle, a podle
toho se rozhodne. Kristus toto její
rozhodnutí prý potvrdí až na konci
časů, kdy přijde soudit lidstvo.
Tento papežův názor byl v rozporu
s předchozími definicemi papežů
a koncilů, které závazně stanovily, že
duše bezprostředně po smrti předstoupí před tzv. soukromý soud Ježíše Krista. Janovi XXII. se nepodařilo
tento blud vyhlásit jako závaznou
nauku, ačkoliv o to usiloval. Mnozí
dominikánští a františkánští kazatelé, zejména inkvizitoři, označovali
papeže Jana veřejně v kázáních
za kacíře. Teprve těsně před smrtí
tento papež svůj blud odvolal.
Po něm následoval Benedikt XII.
(1334–1342), původně cisterciácký mnich. Osobně žil asketicky,
bohužel ale ani on nic nepodnikl
proti papežskému fiskalismu, omezil se pouze na všeobecné výzvy
k ctnostnému životu. Za jeho pontifikátu byl v Avignonu postaven proslulý papežský palác, který je skvostem gotické architektury. R. 1338
v rozporu s papežovým postojem
odsouhlasili němečtí kurfiřti (volitelé císaře) zákon, který prohlásil papežský souhlas pro zvoleného kandidáta za nepotřebný. Tím papež
pozbyl jednu ze svých důležitých
pák politické moci.
Ani další z avignonských papežů, Klement VI. (1342–1352),

neprovedl žádné změny v dosavadní papežské politice. Jmenoval
se původně Petr Roger a jako kardinál byl vychovatelem pozdějšího
císaře a českého krále Karla IV. Jako
papež obnovil klatbu nad Ludvíkem Bavorem.
Napjatý vztah papežství a císařství skončil r. 1346 volbou Karla IV.
římskoněmeckým císařem. Karel
choval k papeži Klementovi úctu
jako ke svému vychovateli, proto
se mu podřizoval a řídil se jeho radami. Nicméně mezi oběma muži
došlo přece jen ke sporu, když se
Karel vzepřel vybírání annátů, ročních poplatků pro avignonskou kurii. Císař a král Karel patřil mezi kritiky papežského fiskalismu a snažil
se mu čelit.

SNAHY O PŘESÍDLENÍ
PAPEŽŮ ZPĚT DO ŘÍMA

V Evropě sílily hlasy po návratu papežů z Avignonu do Říma, mnoho
významných osobností a světců
v tom vidělo řešení dosavadní církevní krize. Tento postoj zastával
i císař Karel IV. Papež Klement VI.
k tomu ale neměl nejmenší chuti.
Teprve jeho nástupce Innocenc VI.
(1352–1362) musel o tomto řešení
vážně uvažovat v souvislosti s povstáním římského lidu. Řím pustl
a lid trpěl neustálými boji mezi
šlechtickými rody Colonna a Orsini.
Římskému notáři Colovi di Rienzo
se dvakrát podařilo získat vládu nad
městem jako tzv. „tribunovi lidu“.
Papež ho s jistými výhradami uznal,
nicméně Cola při novém povstání
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Foto: LawrenceOP | flickr.com

byl zabit. Papežský legát Albornoz
udělal v Římě rázně a energicky
pořádek. Svou spravedlností si získal římský lid. Vše bylo připraveno
pro návrat papežů zpět do Říma. To
naléhavě žádaly dvě mystičky a vizionářky sv. Kateřina Sienská a sv. Brigita Švédská. Brigita dokonce opustila svoji severskou vlast a usadila se
v Římě, aby papežům připomenula,
kde je jejich místo. I významný renezanční básník té doby Francesco
Petrarca naléhavě žádal přesídlení
papeže do Říma.
Innocenc VI. se ale k tomuto rozhodujícímu kroku nakonec neodhodlal. Učinil to
až jeho nástupce bl. Urban V.
(1362–1370),
původně benediktinský opat
v Marseille, známý svým asketickým životem
a dobročinností. S podporou
císaře Karla IV.
opustil r. 1367
Avignon a přijel
s celým mohutným doprovodem do Říma,
kde byl uvítán
nadšeným jásotem obyvatelstva,
které již 63 let žádného papeže
nevidělo. Brzy ale přišlo obrovské
zklamání a rozčarování. Papež Urban nalezl v Římě jenom zchátralé
budovy, kde těžko mohly sídlit kuriální úřady, proto se po jistém čase
vrátil zpět do Avignonu.
Až jeho nástupce Řehoř XI. (1370–
1378), původně kuriální úředník
v Avignonu a synovec Klementa VI., se vrátil definitivně do Říma.
Nebylo ale snadné přimět ho
k tomu. V severní Itálii vypuklo
povstání proti duchovenstvu, jehož někteří představitelé dávali
lidu svým životem špatný příklad.
Papež tam musel vyslat vojáky
a uvalit na Florencii, jež se stala původcem nepokojů, interdikt (tzn.

zákaz bohoslužeb až do vyřešení
situace). Napjatá atmosféra a neustálé nepokoje odrazovaly papeže
Řehoře od návratu do Říma.
Rozhodující roli zde nakonec
sehrála sv. Kateřina Sienská, dominikánská terciářka, vizionářka
a mystička, prohlášená za učitelku církve, která osobními dopisy
vytrvale vyzývala papeže k cestě
do Říma. Nakonec se sama vypravila do Avignonu, s Řehořem se
osobně setkala a přesvědčila ho
o nutnosti přesídlit zpět do města, kde sv. Petr obětoval pro Krista svůj život. Řehoř XI. se vrátil

utrpěly – a to zejména pro zlořády
plynoucí z papežského fiskalismu.
Proto i uvnitř církve sílily tendence
snažící se papežskou moc omezit na minimum. Ty se projevily
i v samotném kardinálském sboru.
Při volbě Innocence VI. r. 1352 odsouhlasili kardinálové tzv. volební
kapitulaci, tj. přísežnou úmluvu,
jíž se každý z nich v případě zvolení papežem zavazuje k určitému
omezení jak světské, tak i duchovní moci. Zde se již zřetelně projevuje tendence vidět v papeži nikoli
rozhodčí autoritu mezi biskupy,
ale „prvního mezi rovnými“, což
vykrystalizovalo
později na kostnickém a basilejském koncilu
v podobě tzv
konciliární teorie, jež církev té
doby silně poškodila.

Správný, autenticky katolický
postoj vůči avignonskému papežství a jeho
nešvarům
zaPapežský palác v Avignonu, foto: wikipedia ujali v té době
vedle sv. Katedo Říma r. 1378, těsně po příjezdu řiny a sv. Brigity významní světci
ale zemřel. Tím definitivně končí a mystikové: němečtí dominikáni
doba pobytu papežů v Avignonu, Johannes Tauler a Heinrich Seuavšak začíná nová nechvalná epo- se, kartuzián Ludolf Saský, italská
cha v dějinách papežství – schiz- františkánka bl. Angela z Foligna
ma, o němž pojednáme v příštím aj. Ti zdůrazňovali katolickou nauku o primátu římského pontifika,
pokračování seriálu.
zároveň však odmítali zlořády plyAVIGNONSKÉ
noucí z pobytů papežů v Avignonu
PAPEŽSTVÍ VE SVĚTLE
a tvrdili, že místem Kristova náCÍRKEVNÍCH DĚJIN
městka má být Řím.
Pobyt papežů v Avignonu nepřinesl církvi nic pozitivního. Ačkoliv
papežové se nadále snažili uplatňovat svou moc nad světskými Použitá literatura:
panovníky, nedá se popřít jejich Buehlmeyer, Carl. Die Kirchengeschichte II. Paderborn:
Schoeningh-Verlag, 1959.
závislost na francouzském dvoru, Johnson, Paul. Papiestwo. Warszawa: Instytut Wydawi když její intenzita se u jednot- niczy Pax, 1998.
livých pontifiků různila. Vážnost Kubeš, Konrád. Apologetická abeceda. Svazek I. Brno:
papežství a jeho morální autorita Exerciční knihovna, 1948.
během tohoto období povážlivě Pastor, Ludwig. Die Papsgeschichte. Muenchen, 1920.
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Získat pro Neposkvrněnou celý svět.
text: S. M. Anežka Novoměstská OSF

Milé děti, Panna Maria počítá s každým z nás. Chce, abychom každý na svém místě splnili svůj díl
velkého Božího plánu, kterým je
spása všech lidí. Ten, kdo s ní spolupracuje, vytvoří
ve svém okolí něco
krásného, ať už velkého, nebo malého.
Tak tomu bylo také
v životě otce Maxmiliána a jeho bratří.
Klášter v Niepokalanowě, který před
dvěma lety vybudovali, se rychle
rozrůstal. Práce bylo
mnoho a potřebovali každou ruku.
Vydávali časopisy
a knížky, které četli
lidé v celém Polsku.
Ale otec Maxmilián
neměl na srdci jen
svoji vlast. Toužil přinést evangelium do celého světa, zvláště tam,
kde lidé ještě Boha ani Pannu Marii
neznají. „Otče,“ říkali mu bratři nechápavě, „vy byste nás chtěl opustit? Vždyť se naše dílo teprve rozbíhá! Jak bychom to bez vás zvládli?“
On však odpověděl: „Je třeba získat pro Neposkvrněnou celý svět.
Když je to dílo Matky Boží, tak se
nezhroutí.“
Po nutných přípravách a s požehnáním představených vyrazil
Maxmilián spolu se čtyřmi bratry
na Dálný východ. Asi po dvou měsících dobrodružné cesty se naši
misionáři dostali do Japonska. Vylodili se v přístavu Nagasaki. Když
vystupovali na břeh, říkali si s obavou: „Co, když nás tady nepřijmou
stejně, jako před týdnem v Číně?“
Sotva vstoupili do města, uviděli
kostel. „Podívejte se,“ zvolal jeden
z bratří, „to je Neposkvrněná!“

a ukazoval na sochu před kostelem. „Panna Maria je tu s námi!“
řekl Maxmilián. „Musíme důvěřovat, že se o nás postará.“ Zazvonili
u místního biskupa, který je vlídně

přijal. Nabídl jim, že u něj můžou
nějaký čas bydlet, a otci Maxmiliánovi řekl: „Nechtěl byste vyučovat
filosofii v našem katolickém semináři?“ „S radostí!“ odpověděl Maxmilián. Tak začalo jejich působení
v zemi vycházejícího slunce.
„Jak v této nové vlasti oslovit nové
lidi, vždyť neznáme jejich jazyk ani
písmo?“ lámali si hlavu. Díky práci ve škole se Maxmilián seznámil
s místními lidmi. Svým nadšením si
mezi nimi okamžitě získal pomocníky a překladatele pro vydávání
časopisu v japonštině. Přesně měsíc
po příjezdu se jim podařilo vydat
první číslo v deseti tisícovém nákladu. Nazvali ho Seibo no Kishi, tedy
Rytíř Neposkvrněné. Rozdávali ho zadarmo nejen v Nagasaki, ale poslali
ho také křesťanům do celého Japonska. Všichni kroutili hlavou na tím, jak
se jim to mohlo podařit. Bylo vidět, že
Boží požehnání je s nimi.

Brzy vybudovali nový klášter, který nazvali Mugensai no Sono, to
znamená Zahrada Neposkvrněné.
Na vyvýšené místo postavili velkou
sochu Panny Marie, aby bylo jasné,
že ona je Královnou
tohoto místa. A ona
se skutečně starala
o všechno. Prostý
a srdečný život bratří
přitahoval nevěřící
lidi z okolí. Mnozí
z nich se stávali křesťany a někteří dokonce vstoupili mezi
řeholní bratry.
Klášter ještě nebyl úplně dokončen
a Maxmilián už snil
o evangelizaci Číny,
Indie a Arábie. Zanedlouho však přišel dopis od představených, aby se
vrátil zpět do Polska. „Co tu bez vás
budeme dělat, otče?“ ptali se bratři jeden přes druhého. „Nebojte se,“
řekl Maxmilián. „Váš život i toto místo jsou v rukou naší nebeské Matky. Už přece víte, že ona se o vás stará.“ Když nastupoval na loď, která ho
po šesti letech odvážela zpět domů,
mávalo mu na rozloučenou téměř
padesát bratří. V dáli ho čekala jeho
vlast a nový úkol, který pro něj připravila Neposkvrněná.

Ilustrace: Vítězslav Koutník

PRO DĚTI

CESTA NA DÁLNÝ VÝCHOD

Milé děti, podívejte se, jaké krásné
dílo vykonal otec Maxmilián společně se svými bratry! Jak se jim to
mohlo podařit? S plným nasazením chtěli plnit Boží vůli a učili se
spoléhat na Boží pomoc a na laskavou ochranu Boží Matky. A co
my? I před námi jsou výzvy a úkoly.
Prosíme Boha, aby nám je pomohl
uskutečnit? Udělejme to jako Maxmilián a jistě i náš život přinese
krásné ovoce.
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TÁTA JE V PRÁCI

O Alence, která objevila svět svého táty.
text: Jana Lokajová

Foto: Stockyimages | Dreamstime.com

Alenka seděla v kuchyni a zamyšleně míchala své večerní kakao.
„Mami, kde je zase táta?“ zeptala
se najednou. Maminka vzhlédla
od hrnce, ve kterém chystala tatínkovi večeři, a odpověděla: „Vždyť
víš, je v práci. Za chvíli se vrátí. Potřebuješ něco?“
„Za chvíli jdu spát a potřebuji mu
říct, že se mi rozbila židle. Kde je
pořád? Chci, aby byl doma,“ stěžovala si holčička a dál míchala
kakao. Už na něj ani neměla chuť.
Uvažovala, jestli ji má táta vůbec
rád, když je celé dny pryč. Přemýšlela, proč tatínek nemůže někdy
být doma, když přece musí vědět,
že ona ho tak moc potřebuje.
Vtom zarachotily klíče a otevřely
se dveře. Maminka odložila vařečku a šla tatínkovi dát pusu, jako to
dělávala každý den. Alenka ale dál
seděla u stolu. Ani nezvedla hlavu a jen trochu uraženě zavolala:
„Ahoj, tati! Mám rozbitou židli.“ Táta
to ale slyšel jen tak na půl ucha. Zul
si boty, sundal kabát a cestou z koupelny přes kuchyň si nalil vodu
do sklenice. Alence řekl: „Copak,
princezno, dneska ti nechutná?“
„Ne,“ odfrkla si nasupeně Alenka
a odešla do svého pokoje. Tatínek
se podivil, ale pak pokrčil rameny
a odešel si sednout do obýváku, kam
mu maminka donesla talíř s večeří.
Při jídle si s maminkou povídali a táta
pak přišel k Alence do pokoje: „Zítra
tě vezmu s sebou do práce, máma tě
ve škole omluví,“ řekl své dceři.
Ráno proto Alenka vstávala už
v šest hodin. Táta ji ještě napůl spící
oblékl a odnesl do auta. Jeli spolu
do města. Alenka byla trochu mrzutá, protože se nemohla pořádně
vyspat. Když ale vstoupila do haly,
kde táta pracoval, vyvalila oči.

Všude kolem ní jezdily stroje, které
ve velkých klepetech držely auta.
Ale nebyla to vlastně celá auta, jen
jejich části. Táta měl na sobě barevné montérky, takže vypadal stejně
jako ti ostatní pánové, kteří drželi
šroubováky a jiné nářadí, kterými
spojovali ty kousky aut k sobě. Táta
Alence ukázal všechno, co používá při práci, představil ji svým kolegům a taky šéfovi. Pak si Alenka
sedla do kouta a celý den se dívala,
jak táta montuje auta. V poledne
šla s kolegy na oběd do závodní
jídelny a odpoledne cestou domů
ještě zajeli pro nákup a na poštu,
kde měl táta důležité psaní. Za celý
den si Alenka nestačila ani prohlédnout časopis, který měla s sebou v batůžku.
Když se vraceli domů, byla pěkně
unavená. A to se jen dívala, zatímco tatínek celou dobu pracoval.
Cestou Alence vyprávěl, že za tu
práci dostává peníze. A za ty peníze že nakupuje jídlo, platí topení,

bydlení, výlety na hory i dárky babičce a dědovi. Alenka mu na to
řekla: „Mám rozbitou židli, opravíš
mi ji, prosím?“
„Ale jistě že ano. Jsi přece moje
princezna. Mrzelo by mě, kdyby sis
myslela, že to tak není,“ řekl táta.
A jak řekl, tak taky udělal.
Někdy to není vidět, ale tátové
a mámy chodí do práce proto, že
nás mají opravdu rádi. I když často
nejsou doma, když je zrovna potřebujeme, je to tak. Bůh ale má
mnohem víc síly než naše mámy
a tátové, a proto se na něj můžeme
obracet kdykoliv a kdekoliv. Bůh
je pořád s námi, jen ho není vidět.
Můžeme se spolehnout na to, že
nás má rád, pomáhá nám a za nic
na světě by nás nevyměnil. Ani
Tebe ne. Ale stejně jako Alenčina
tátu, i jeho moc mrzí, když mu nedůvěřujeme a hledáme pomoc jinde než u něj.
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Z DOPISŮ OD VÁS

PODĚKOVÁNÍ
❧ Moje přání navštívit v roce 100.

výročí založení Rytířstva Neposkvrněné ještě jednou Niepokalanow v Polsku, kde působil jeho
zakladatel sv. Maxmilián Kolbe, se
mi splnilo. Ve dnech 23.–26. října
2017 jsme se vydali z farnosti Český Těšín vlakem na pouť do Polska.
Celkem nás jelo 5 členů M. I. V Niepokalanově jsme si prohlédli kromě
jiného muzeum, modlili se v první
dřevěné kapli, kde působil i bydlel
sv. Maxmilián. Velmi působivé bylo
zhlédnutí Mysteria umučení Páně.
Mše svaté v niepokalanowské bazilice a modlitby jsme obětovali
na úmysl Rytířstva Neposkvrněné
v České republice. Byl to požehnaný
čas, na který se nedá zapomenout
a za který jsme velmi vděčni. Matko
Boží, děkujeme Ti za tuto milost.
rytíř Tadek

❧ Chtěla bych touto cestou poděkovat Pánu Ježíši a Panně Marii. Je
tomu právě rok, kdy mi lékaři zjistili
arytmii srdce a poruchu štítné žlázy. Byla mi doporučena operace.
V 83 letech jsem 8. 12. 2017 podstoupila operaci. Díky Bohu a Panně Marii všechno dobře dopadlo
a já jsem mohla vánoční svátky
prožít v kruhu rodiny.
vděčná Zdenka
❧ Děkuji Pánu Bohu za všechno,
co mi dal – za všechny Jeho dary,
za možnost účastnit se eucharistie.
Zároveň moc prosím všechny čtenáře Immaculaty o modlitbu za moji
těžce nemocnou vnučku Moniku.
Děkuji vám všem.
rytířka Veronika

❧ Modlitební

skupina z Ivančic
děkuje Panně Marii za vyslyšení
proseb za farnost.
modlitební skupina Ivančice

❧ Chtěla

bych poděkovat Pánu
Bohu, Panně Marii a všem svatým
za veliké milosti, kterých se nám dostává pro celou moji velkou rodinu.

Zároveň děkuji za naše manželství,
kde spolu žijeme již přes 63 let. Moc
prosím, Matičko naše, abys i nadále
byla naší velkou ochránkyní a pomocnicí. S důvěrou se k Tobě utíkáme. Zároveň prosím o zachování
víry v rodinách.
Marie

❧ Moc

děkuji nebeskému Otci,
Pánu Ježíši, Panně Marii a všem
svatým, které jsme prosili za uzdravení z těžké onkologické nemoci
pro vnučku Anežku. Ať ji i nadále
provází na její cestě životem. Ať
to s jejich pomocí všechno zvládá
a utíká se k Panně Marii, prostřednici všech milostí. Všichni se i nadále za ni modlíme. Ještě prosím
o modlitbu za bratra Josefa, který
leží rok a půl v kómatu. Ať se stane
Boží vůle.
rytířka Božena

❧ Děkuji

Pánu Bohu, P. Marii,
sv. Janu Pavlu II. a všem, ke kterým
jsem se modlila za zdraví. Moje
nemoci byly dost dlouhé a těžké.
V lednu 2018 jsem se dožila osmdesáti let. Děkuji ještě jednou a prosím za dar zdraví a Boží požehnání
do dalších let a za celou rodinu. Také
se modlím za snachu, která měla
mozkovou mrtvici, aby to zvládala.
Je jí 44 let, snažíme se jí pomáhat.
rytířka Milada

O MODLITBU PROSÍ

❧

Prosím o přímluvu za naši
Kateřinu
v
jejím
osobním
a profesním životě.
Václav

❧ Prosím

o modlitbu za naše
vnoučata Veroniku a Vojtěcha, aby
dobře dopadl soud o jejich svěření
do péče prarodičů a nemusely odejít do ústavu. Také za třetí vnouče,
které čeká naše nemocná dcera.
rytířka Marie

❧ Chtěla

bych poprosit o modlitbu za klienty Domova seniorů,

za personál, aby neztrácel lidskost,
a také za dobrovolníky, aby starým
lidem mohli přinášet Boží lásku
a radost.
čtenářka Věra

❧ Chvála

Kristu, chci poprosit
o modlitbu pro moji sestru, má
zánět mozkových blan a problémy
se střevy. Má velké bolesti.
rytířka Helena

❧ Prosíme

za těžce nemocnou
Evu. Kéž jí Pán dá sílu nést utrpení
a posílí ji i celou její rodinu.
rytířka Eva s rodinou

❧ Prosím o modlitbu za uzdravení tříletého vnoučka Lukáška, který
prodělal mozkovou mrtvici.
vděčná čtenářka
❧ Velmi

prosím o modlitby za
uzdravení z velké slabosti. Lékaři
nevědí, jak pomoci. Léta trpím těžkou chorobou, která se zhoršuje.
Děkuji.
rytířka Silvie

Z DOPISŮ ČTENÁŘŮ

❧ Vážená

redakce, před časem
mě velice oslovilo č. 142, které je
zaměřeno na lidskou samotu. Vypsala jsem si z tohoto článku takové moje „DESATERO“, které si každé
ráno pročítám a velice mě to duchovně posiluje. Jsou to jednak slova Pána Ježíše Gabriele Bossisové,
která také zmiňuje ve svém článku
bratr Bohdan a také P. Jacek Pedziwiatr. Vaše časopisy předávám
po přečtení dál, konkrétně jednomu věřícímu starému pánovi z našeho domu. Ten je také s radostí čte
a dává dál svým přátelům.
srdečně Vás všechny zdraví
čtenářka Jitka

❧ Vážená redakce, reaguji na člá-

nek „Čtvrté tajemství“ z Immaculaty č. 153 (5–6/2017). Bůh miluje
všechny lidi a určitě všechny chce
spasit, tedy i muslimy. My křesťané
máme sílu modlitby. Zahrňme tedy
do svých modliteb i muslimy.
rytířka Irena
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ZPRÁVY
• Vatikán: Papež František přijal
3. února na audienci vedení italského
Národního sdružení bojujícího proti
lichvě a poděkoval mu za záchranu,
kterou poskytlo 25 tisícům rodin,
jimž zjednalo spravedlnost, aby nepřišly o dům nebo o živnost. Řekl
mimo jiné: „Lichva pokořuje a zabíjí.
Lichva je starodávné a bohužel stále
skryté zlo, které škrtí své oběti jako
had. Je zapotřebí mu předcházet
a vyprošťovat lidi z patologického
zadlužování kvůli přežití či udržení
podniku. Lze jí předcházet výchovou ke střídmému životu, který umí
rozlišovat mezi tím, co je přepych
a co nezbytnost, a nezadlužuje se
kvůli věcem, bez nichž se lze obejít.
Je důležité obnovit ctnost chudoby
a oběti: chudoby proto, abychom se
nestali otroky věcí, a oběti proto, že
v životě nelze mít všechno.“ Lichva
– konstatoval dále papež – je těžký
hřích: zabíjí život, deptá důstojnost
lidí, je nositelkou korupce a překážkou obecného dobra. Oslabuje sociální a ekonomické základy země.
S tolika chudými, tolika zadluženými rodinami, tolika oběťmi těžkých
přestupků a tolika zkorumpovanými nemůže žádná země naplánovat
ekonomické oživení a tím méně cítit
se v bezpečí.
www.radiovaticana.cz, 3. 2. 2018
• Vatikán: Papež František řekl v kázání v římské bazilice Santa Maria
Maggiore poslední lednovou neděli
mimo jiné: „Kde je Maria, tam se ďábel nedostane... chtít žít křesťanskou
víru bez Marie je nebezpečné... milovat ji není jen poezie, ale vitalita...“
KAP, 28. 1. 2018
• Vatikán: Kuriální kardinál Walter
Brandmüller prohlásil v říjnu loňského roku na papežské univerzitě
Angelicum, že encyklika Pavla VI.
Humanae Vitae byla a je nadále „prorockým učením“ a nesmí být jakkoliv měněna a modifikována, neboť
se jedná o kontinuální nauku církve
od prvopočátku.
Information FMG, 12/2017

• Portugalsko: V diecézi Braganca
byl otevřen první klášter trapistek
v dějinách. V této zemi již několik let
téměř neexistují kontemplativní ženské řehole. Prvních zhruba 10 řeholnic pochází převážně ze zahraničí.
pch24.pl, 2. 2. 2018
• Španělsko: V městě Callosa
v provincii Alicante byl v noci ze 28.
na 29. ledna na základě rozhodnutí
radnice, obsazené převážně levicovými zastupiteli, demontován kříž před
místním kostelem. Byl tam vztyčen
na památku obětí komunistického
vraždění katolíků během občanské
války let 1936-9. Místní katolíci, aby
tomu zabránili, se shromáždili v počtu pár tisíc kolem kříže k modlitbě,
radnice ale vyslala policii, která věřící
rozehnala a mnohé z nich zatkla.
pch24.pl, 3. 2. 2018
• USA: Známý hollywoodský režisér Steven Spielberg zrušil natáčení svého filmu o papeži bl. Piovi IX.
Chtěl jej vylíčit jako bezohledného
„únosce dětí“. R. 1858 katolická služka v židovské rodině Mortarových
v Bologni pokřtila v nebezpečí smrti
jejich malého chlapce Edgara. Když
to vyšlo najevo, papež rozhodl, že
hoch jako pokřtěný musí podle zákonů tehdejšího Papežského státu
být vychován katolicky. Byl umístěn
ve zvláštním domově v Římě, kde
jej mohli rodiče navštěvovat. Známý
italský žurnalista Vittorio Messori
však publikoval knihu zveřejňující
život a korespondenci mladého Edgara Mortary na základě svého výzkumu v příslušných archivech. Má
přiléhavý název „Já, židovské dítě
unesené Piem IX.“ Mortara vstoupil do augustiniánského řádu, byl
vysvěcen na kněze a stal se posléze výše postaveným hodnostářem
v této řeholi a papežským diplomatem. Ve svých dopisech sděluje, že
v Piovi IX. nalezl svého pravého duchovního otce a neskrývá hlubokou
vděčnost vůči tomuto papeži. Spielberg na základě faktů, publikovaných v Messoriho knize, rezignoval
na pokračování v natáčení filmu.
Nuova Bussola Quotidiana, 3. 2. 2018

• Nigérie: „Čím více křesťany pronásledují, tím pevnější jsou ve víře,“
prohlásil arcibiskup Mathew Oso
Ndagoro z města Kadary. Uvedl, že
neustále roste počet seminaristů
a v uplynulých 4 letech každoročně
otevřel 3 nové farnosti. Tento rozkvět katolicismu probíhá navzdory
teroru muslimské organizace Boko
Haram.
kath.net, 31. 1. 2018
• Kanada: Arcibiskup hlavního
města Ottawy Terrence Prendergast
nazval premiéra Justina Trudeaua
„zmateným“. Tento politik, prohlašující se za katolíka, se vyslovuje pro
naprostou liberalizaci potratů a legalizaci homosexuálních svazků jako
„manželství“. Arcibiskup mu vzkázal:
„Nemůžete se považovat za katolíka
a zároveň být pro potraty.“
kath.net, 30. 1. 2018
• USA: Zpěvačka Joy Villa se při přebírání ceny „Grammy Awards“ objevila v dlouhé bílé sukni s vyobrazením
nenarozeného dítěte. Novinářům
řekla: „Chci tak vytvářet prostor pro
všechny, kteří jsou prolife.“
kath.net, 31. 1. 2018
• Německo: Berlín byl dlouho označován za „baštu ateismu“ pro slabou
účast na bohoslužbách jak v protestantských, tak v katolických chrámech. V katolickém berlínském arcibiskupství vystoupilo z církve během
uplynulého roku cca 5 300 lidí. Díky
Bohu jsou ale tyto ztráty kompenzovány přistěhovalectvím Poláků, takže
účast na nedělní mši sv. již delší dobu
neklesá.
Glaube und Kirche, 1/2018
• Polsko: Primas tisíciletí pronásledovaný komunistickým režimem
kardinál Stefan Wyszyński by už
mohl být brzy prohlášen blahoslaveným. Papež František uznal jeho
„hrdinské ctnosti“, které jsou nutným
předpokladem pro pozdvižení ke cti
oltáře. Současný varšavský kardinál
Kazimierz Nycz označil tento krok
papeže za „velký krok vpřed při procesu blahořečení“.
Glaube und Kirche, 1/2018
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• Velká Británie: Katolický arcibiskup z Glasgowa Philip Tartaglia řekl
při své návštěvě v USA, že v současném Skotsku je katolická církev nejpočetnější náboženskou komunitou
a de facto jediným reprezentantem
křesťanství, všechny ostatní denominace jsou slabé a návštěvnost
bohoslužeb mizivá. Zároveň skotský
hierarcha upozornil, že katolíci stojí
v opozici proti mentalitě společnosti,
a proto musejí počítat s tvrdým zacházením.
Information FMG, 12/2017
• Itálie: Britská 46letá spisovatelka
Sally Readová, žijící v Itálii, popsala v knize „Night's Bright Darkness“
svou konverzi ke katolicismu r. 2010.
Na dotaz, jak se to srovnává s jejím
obviňováním církve z „nepřátelství
vůči ženám“ z doby, kdy byla ještě
ateistkou, odpovídá, že se hluboce
mýlila a po studiu katolické nauky
poznala, že církev jako první pokládala rovnoprávnost muže a ženy
za samozřejmost a že citlivost a vnímavost na nadpřirozeno, které
pěstuje, jsou typickými ženskými
vlastnostmi, jimiž ostatní opovrhují, církev je ale naopak povýšila
na ctnosti.
Information FMG, 12/2017
• Ekvador: 15. října r. 2017 se účastnilo ve všech větších městech země
1,5 milionu občanů Pochodu pro
život proti potratům a genderové
ideologii, což znamená 10 procent
veškerého obyvatelstva.
Information FMG, 12/2017
• Kanada: Země se čím dál více
stává pro křesťany nesnesitelnou.
Vyznavači Krista jsou stále častěji
pronásledováni pro svoji víru, což
poznali jedni mladí manželé, žádající o adopci dítěte. Když byli dotázáni, jak vysvětlí dítěti jeho sexualitu,
a oni odpověděli, že podle Bible a že
neschvalují homosexualitu, bylo jim
odepřeno právo k adopci. Homosexuálové však mohou získat dítě
k adopci bez překážek.
Polonia Christiana, 1/2018
• Polsko:
arcibiskup

Metropolita Krakova
Marek Jedraszewski

v rozhovoru pro Polonia Christiana ostře odsoudil boj proti křížům
v současné západní Evropě. Stěžoval
si také na lhostejnost obyvatelstva.
Řekl mimo jiné: „Společnost dnes
produkuje lidi, které takové věci nezajímají. Lidi reagující na všechno,
co se bezprostředně dotýká jich samotných, emotivně, velmi náročné
vůči své osobě a neschopné jakékoliv komunikace s druhými. V masové
kultuře máme co do činění s jednou
obrovskou pochvalou egoismu.
Na tomto základě je těžké vytvářet
trvalé rodiny! Egoismus se rovněž
projevuje u manželů v nedostatku
péče o děti, které přece nejvíce trpí
rozchodem svých rodičů! Toto je absolutní drama, tragédie a rána, která,
i když se třeba někdy zacelí, zůstane
viditelná jako trvalá jizva.
Polonia Christiana, 1/2018

• USA: Díky iniciativě tamních dobrých katolíků byla Kalifornie zasvěcena Panně Marii a uskutečnila se modlitební akce „Růženec bez hranic“,
podobná nedávné polské iniciativě.
Kalifornie se tak po Polsku, Itálii a Irsku stává další zemí, kde se věřící masově a na veřejnosti modlili růženec.
Polonia Christiana, 1/2018
• Řím: Papež František napsal dopis
minoritskému Lékařskému centru
Maxmiliana Kolbeho. Povzbudil bratry minority k další práci ve prospěch
chudých na geografických a existenciálních periferiích. Lékařské centrum Sv. Maxmiliána Kolbeho v Africkém státě Burkina na Faso nabízí
zdarma zdravotní péči více než 110
tisícům tamních obyvatel. Petrův
nástupce svěřil dílo P. Marii, Královně
misií, a jeho patronu, sv. Maxmiliánu
Kolbemu.
Radiovaticana.cz, 5. 3. 2018
• Řím: Z rozhodnutí papeže Františka bude celá církev latinského obřadu od nynějška slavit památku Nejsvětější Panny Marie, Matky církve,
která bude připadat na první pondělí
po neděli Seslání Ducha Svatého.
Papež František chce podpořit růst
mateřského cítění v církvi a rozvoj
autentické mariánské zbožnosti.
Radiovaticana.cz, 3. 3. 2018

• Slovensko: Církev oficiálně uznala mučednictví Boží služebnice,
laičky Anny Kolesárové, zavražděné
na konci druhé světové války vojákem z Ruska kvůli čistotě. Ke hrobu
zavražděné dívky putují nejen mladí, ale i starší lidé, aby, osloveni příkladem statečné dívky, bojovali o zachování čistoty svého srdce. Na jejím
náhrobním kameni je odkaz: Raději
smrt než hřích. Příklad mladé mučednice se pro lidi všech generací
stává živým vzorem.
Res Claritatis 7. 3. 2018
• ČR: V sobotu 7. dubna se v Praze
koná Národní pochod pro život a rodinu. Program začíná pontifikální mší
svatou v 10.30 v katedrále sv. Víta.
Samotný pochod centrem Prahy na
Václavské náměstí začíná ve 14.00
hodin. Program bude zakončen
požehnáním rodinám v 16.00 hodin. Podrobné informace na webu:
http://pochodprozivot.cz/.
Hnutí Pro život ČR
• ČR: Dva roky čekala skupina čínských křesťanů na rozhodnutí o udělení azylu v Česku. O azyl u nás žádají
proto, že je čínský režim pronásleduje. Většina z nich dostala zamítavá
stanoviska ministerstva vnitra, které
vyhovělo jen osmi z nich. 70 žádostí zamítlo. Azyl nedostal ani křesťan,
který pracuje v olomouckém kněžském semináři. Návratu do Číny se
většina z nich velmi bojí. V Číně dochází k zatýkání věřících už jen pro
účast na státem nepovolených církevních obřadech.
Katolický týdeník 2018/9 a 10, ČT24
6. 3. 2018
• ČR: Exerciční dům v Českém Těšíně
zve na duchovní obnovu s názvem
„Maria, Matka naděje“. Obnova se
koná ve dnech 4.–6. května 2018
a je určena pro všechny od 18 let.
Doprovází Mons. Adam Rucki. Informace a přihlášky: https://exercicni-dum-cesky-tesin.webnode.
cz/; e-mail: edum.tesin@gmail.
com; tel: 733 249 240.
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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

Jacopo da Ponte zvaný Bassano: Večeře v Emauzích (kolem r. 1538). Art Museum, Kimbel, Texas, USA.

UČEDNÍCI V EMAUZÍCH
Dva učedníci se několik dní
po Ježíšově smrti vydali na cestu
do Emauz. Po cestě potkali neznámého pocestného, s nímž hovořili
a nakonec ho pozvali na večeři.
V okamžiku, kdy žehnal a lámal
chléb, poznali v pocestném samotného zmrtvýchvstalého Ježíše.
Na výše uvedeném obrazu podle interpretace malíře Bossana
učedníci stále pochybují, že vidí
Ježíše. Nedívají se na něho, ale
na sebe navzájem, jako by probírali své pochybnosti o tom, co

vidí. Skeptičtější se zdá být učedník z pravé strany. Obrací se zády
ke Spasiteli a gestem ruky jako by
zadržoval svého druha před příliš
optimistickými závěry.
Postoj učedníků umocňují krajní
postavy obrazu – hospodského
a obsluhujícího chlapce. Oba dva
nejenže nevidí Ježíše ani problém,
který učedníci řeší, ale dokonce
se o to vůbec nezajímají. Umělec
jejich postoj parodicky znázornil
tím, že u nich namaloval kočku
a psa. Zvířata se chovají stejně jako

jejich páni – k problému hostů
jsou zcela lhostejná.
Zmrtvýchvstalý Ježíš se zatím dívá
na nás a dává zřetelná znamení,
která nám dovolují ho poznat. Prsty
jeho pravé ruky tvoří řecké písmeno
X, což je první písmeno slova Χριςτος
(Kristus). Jeho hůl je zde znázorněná
jako královské žezlo a nad postavou
Spasitele se nachází baldachýn, jaké
bývají nad královským trůnem. Nyní
záleží na nás, zda zůstaneme pochybovační či lhostejní, anebo tato znamení zachytíme a přijmeme.

Milí čtenáři,
ať Kristus zmrtvýchvstalý rozežene všechny Vaše pochybnosti
a naplní Vás radostí z jeho vítězství nad smrtí, abyste s pevnou vírou,
vytrvalou nadějí a dokonalou láskou, měli podíl na věčném životě i Vy.
Přeje redakce časopisu Immaculata, Národní centrum Rytířstva Neposkvrněné a vaši bratři minorité

Foto: Jitka Navrátilová

Ne každý den jásáme radostí,
ale vždy máme k radosti důvod,
protože Ježíš vstal z mrtvých!
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