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VÁŽENÍ ČTENÁŘI,
MILÍ RYTÍŘI NEPOSKVRNĚNÉ,

napadlo Vás někdy, jaké by to bylo, kdyby neexistoval
týden, ale jen by se střídal den za dnem? Stále totéž
dokola: práce, jídlo, spánek, bez žádného odlišení
a bez žádného směřování... Nejspíš bychom se právem cítili jako otroci. To, co vytváří náš týden, je sedmý den, den jiný než ostatní, den, v němž můžeme
přerušit koloběh každodenního shonu, povznést hlavu a dát směr dnům následujícím. Křesťanská neděle
je o to významnější, že připomíná klíčovou událost
našich dějin spásy – Kristovo zmrtvýchvstání – a hovoří o našem konečném cíli a věčné radosti.
V Desateru je tento den chráněn třetím přikázáním:
Pomni, abys den sváteční světil. Člověk si má uvědomit, že není otrokem nikoho ani ničeho jiného.
Jak říká Benedikt XVI.:   „Dnem odpočinku od každodenní námahy se relativizuje práce, která má svůj
účel v člověku, nikoli naopak: práce je pro člověka,
a nikoli člověk pro práci. Je snadné vytušit, jakou
ochranu to člověku přináší a jak ho to osvobozuje od případného zotročení. (…) V den zasvěcený
Bohu člověk pochopí smysl svého života i svých
pracovních činností“ (Sacramentum caritatis, 74).
V článcích této Immaculaty se chceme věnovat právě tomuto přikázání. Co pro nás znamená, že máme
sváteční den? Jsme za něj vděčni? Čím ho naplňujeme? Staráme se jen o své zájmy, anebo je to i čas pro
Hospodina, pro naše osobní setkání s ním?

Vřele vám doporučuji
lásku k Matce Páně.
Stejně jako svatý Jan ji přijměte
do nitra svého vlastního srdce.
Stále se nechte obnovovat
její mateřskou láskou.
Od ní se učte milovat Krista.

Přejeme Vám všem, aby neděle byla dnem radosti
v Hospodinu, který dává smysl každému našemu
konání i celé naší existenci. Ať k tomu přispěje
i toto vydání Immaculaty.
Za redakci
br. Bohdan Heczko OFMConv
provinční asistent pro M. I.

Benedikt XVI.
Homilie, 15. 5. 2005

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 prostřednictvím některého z výše uvedených kontaktů.

3
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

3|2018|č. 156

KATECHEZE PRO M. I.

PROČ VYSTOUPIL Z ŘADY?
Naším úkolem je poznat Boží vůli a věrně ji splnit.
text: br. Bohdan Heczko OFMConv
V srpnu slavíme svátek sv. Maxmiliána a automaticky si vybavujeme
situaci na apelplacu, kdy lagerfürer
Fritz vybírá deset vězňů k trestu
smrti hladem za to, že den dříve
jeden z vězňů utekl a nebyl dopaden. Tehdy Maxmilián vystupuje
z řady a šine si to přímo k lagerfürerovi Fritzovi. Proč nezůstal stát
v řadě, vždyť by bylo lepší na sebe
neupozorňovat a mít tak větší šanci uniknout trestu? Proč nezůstal
stát, vždyť vystoupení z řady je
porušením kázně, které se trestá
ne-li okamžitým zabitím, tak přinejmenším pořádným bitím? Proč
nezůstal stát, vždyť s esesmany
se nedá vyjednávat, nikoho nezachrání, maximálně docílí toho, že
on sám bude jedenáctým vězněm
určeným na smrt do bunkru hladu? Proč nezůstal stát...?
Dnes už se nedozvíme, jaké byly
pohnutky, že o. Maxmilián vystoupil
z řady navzdory všem rozumným
argumentům. Jedno je však jisté,
jeho rozhodnutí vyplývalo z jeho
celoživotního postoje stát věrně
ve službách Neposkvrněné a pohotově odpovídat na její vnuknutí.
Sám o tom mnohokrát říkal. Jednou, když vysvětloval bratřím,
v čem spočívá svatost, napsal
na tabuli rovnici v = V. A vysvětlil,
že svatost člověka spočívá v dokonalém splnění Boží vůle, tak, že
člověk chce a koná jedině to, co si
od něho přeje Bůh.
Abychom tuto rovnici mohli splnit,
potřebujeme dvě věci – vědět, co si
od nás Bůh přeje, a chtít to splnit.
O. Maxmilián se cvičil v plnění Boží
vůle od mládí. Ve svých životních
pravidlech si poznamenal: „Musím
být svatý, co největší svatý!“ Jinými slovy jako by si říkal: chci co

nejlépe poznat Boží záměry a chci
je co nejlépe splnit. Celý jeho životní příběh je pak o tomto rozlišování a naplňování Boží vůle.
Rozlišování Boží vůle se děje v základních rysech přizpůsobením
vlastního života mravním požadavkům křesťanského učení, čili životem ve shodě s Božím desaterem,
rozvíjením ctností a vykořeňováním neřestí, úsilím o lásku k Bohu
a k člověku, plněním svých stavovských povinností. Podrobněji člověk
hledá Boží vůli v modlitbě, v četbě
a rozjímání Božího slova, vnímání
vlastního svědomí, v moudrém rozlišování znamení doby.
V prvním kroku se rozlišuje, zda
věc, která je před námi a máme
nebo chceme ji vykonat, je v očích
Božích mravně dobrá, nebo špatná. Máme se řídit zásadou: Dobro
konat, zlu se vyhýbat. V druhém
kroku se rozlišuje, které dobré
věci mám konat a které dobré věci
mám nechat stranou. Čili hledám
Boží záměr konkrétně s mým osobním životem a podle toho i volím
přiměřené legitimní možnosti
a prostředky.
Avšak pouhá znalost Boží vůle ještě není zárukou svatosti. Je třeba
být ochoten ji ještě splnit.
Pán Ježíš varuje své následovníky,
aby jeho slova pouze neposlouchali, ale aby i podle nich žili: „Ne
každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do království nebeského; ale
ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích“ (Mt 7,21). A dále: „Kdo mě
miluje, bude zachovávat mé slovo.
Kdo mě nemiluje, nezachovává má
slova“ (srov. Jan 14,23-24).
Avšak známe to z běžného života,
kdy moc dobře víme, co bychom

měli dělat – např. ráno vstávat –
a vůbec se nám nechce a raději
bychom se věnovali jiné příjemnější činnosti – např. ještě si trochu pospali. Duch je sice ochotný,
ale tělo slabé... A proto je třeba se
znova a znova cvičit v podřizování
se Bohu. Nejprve v malých věcech,
abychom nakonec byli schopni obstát i ve velkých. Ostatně Pán Ježíš
neříká, že jeho požadavky jsou lehké, avšak je to cesta k životu – těsná
je brána a úzká je cesta, která vede
k životu (Mt 7,12-13).
Příklad sv. Maxmiliána ať je nám
povzbuzením. Pohotovost, s jakou
vystoupil z řady, je obdivuhodná...
Jeho věrnost v každodenním plnění Boží vůle ho nakonec přivedla
k mistrovství, které se projevilo
i v odhodlaní dát život za bratra.
Členové Rytířstva Neposkvrněné
se odevzdávají Panně Marii
Neposkvrněné, aby ona byla jejich Velitelkou a oni jejími vojáky
ve službě Bohu. Ona je Boží generalissimou, která Boží vůli nejlépe
zná a nejlépe plní a k tomu vede
i každého z nás. Sv. Maxmilián
byl jejím rytířem dokonale věrným. Neodmítl splnit její rozkazy
i za cenu svého vlastního života.
Jeho životní oběť se pak stala oslavou Boha a zdrojem naděje nejen
pro vězně koncentračního tábora
Auschwitz, ale i pro mnoho dalších
lidí až do dnešní doby. Od nás se
dnes oběť života nežádá, ale přesto
se nacházíme v mnoha situacích,
kdy je třeba vydat odvážné svědectví o naší víře v Boha, v Ježíše Krista,
a tak se podělit s dalšími lidmi o naději na život věčný. Zůstaneme stát
anonymně v řadě? Vyprošujme si
každý den milost, abychom Boží
vůli poznávali, byli ochotni ji vždy
věrně plnit a ve správný čas dokázali vystoupit z řady.
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LETEM M. I. SVĚTEM
čili rytíři v akci
text: Jitka Navrátilová | koordinátorka M. I.

POUŤ NA SVATÉ HOŘE U PŘÍBRAMI (9.-10. 6. 2018, obr. 1)

Na 286. výročí korunovace milostné sošky P. Marie Svatohorské, které
bylo letos slaveno také jako Hlavní pouť české církevní provincie, se
vydala také naše malá skupinka, ke které se přidali ještě klerici Patrik Rygiel s bratrem Petrem Kosmou. Naše putování jsme zahájili již
v předvečer hlavní poutě českými mariánskými nešporami u Korunovačního oltáře. Další den byla sloužena hlavní mše svatá kardinálem
Dominikem Dukou, arcibiskupem pražským a primasem českým,
společně s českými a moravskými biskupy. Již tradičně byla slavnostní
liturgie zakončena mariánským průvodem a uctíváním sošky Panny
Marie. Byli jsme vděčni za každého z Vás, kteří jste přijeli na tuto pouť
a podpořili tak svou účastí tuto slavnost. Svatá Hora, která hraje zásadní roli v dějinách českých zemí, by si jistě zasloužila větší návštěvnost poutníků. Ti z Vás, kteří máte Svatou Horu v dosahu, nezapomeňte sem přijít pozdravit Matku Boží. Dá-li Bůh, tak sem připutujeme
i na 287. výročí a budeme rádi, když se s Vámi potkáme.
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POUŤ KE SV. ANTONÍNKU (24. 6. 2018, obr. 2, 3)

Naše tradiční pouť rytířů Neposkvrněné a čtenářů časopisu Immaculata ke svatému Antonínkovi se letos nesla ve znamení misijního poslání, které by měl každý, kdo se zasvětil Matce Boží skrze
Rytířstvo Neposkvrněné, naplňovat. Téma misií se prolínalo celým
obsahem pouti. Po mši svaté, kterou celebroval otec Karel Koblížek
OFMConv s otcem Zdeňkem Klimešem, který sem dorazil s farníky z Nivnice a Korytné, jsme toto téma rozvíjeli a sdíleli společně
s poutníky – rytíři. Letošní setkání bylo ozvláštněno tím, že naši rytíři
se měli možnost vzájemně dělit o zkušenosti, jak sami prožívají své
misijní poslání. O toto se s námi podělili také „novopečený“ jáhen
Petr Macháček OFMConv s bratrem Patrikem Rygielem. Dá-li Bůh,
příští rok se u svatého Antonínka setkáme opět.
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HLAVNÍ POUŤ NA VELEHRADĚ (4.-5. 7. 2018, obr. 4)

Letošní největší moravská pouť přivítala více než 30 tisíc poutníků.
Věříme, že mnozí z Vás jste měli možnost připutovat na toto poutní místo tak jako my a načerpat z bohatství cyrilometodějského
odkazu. Moc děkujeme všem rytířům a rytířkám, kteří se „přihlásili
do služby“ a pomohli nám s rozdáváním časopisů mezi ostatní poutníky. Moc nás také potěšili „pravidelní poutníci“, kteří se každoročně
zastavují u našeho stánku.

5

Na dvanáctou katolickou charismatickou konferenci, která se nesla v duchu tématu: „Svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci“,
jsme se letos přidali také my. Chtěli jsme načerpat z bohatství
přednášek, modlitby a společně sdílet a oslavovat Pána uprostřed
velkého shromáždění. Víme, že mnoho z Vás se pravidelně účastníte těchto setkání, proto jsme byli rádi, že jste se v tak hojném
počtu za námi zastavili a podělili se se svými zkušenostmi. Zvláště
pak jsme uvítali, kromě velkých, také malé pomocníky, kteří vyráběli citáty pro návštěvníky.
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Foto: Národní centrum M. I.

CHARISMATICKÁ KONFERENCE (11.-15. 7. 2018, obr. 5, 6)
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NEDĚLE - OPĚRNÝ BOD DĚJIN
Zkušenost velikonočního večera, kdy se učedníci setkali se vzkříšeným
Kristem, je zdrojem života, radosti a pokoje.
text: P. Wojciech Zubkowicz SAC
Při výzkumu na Univerzitě v Cambridgi prý bylo zjištěno, že k tomu, aby byl člověk schopen přečíst psaný
text, nemusí být znaky ve slovech ve správném pořadí. Stačí, když jsou na svých místech první a poslední
písmena. Lidský mozek tak je schopen číst i text, který zdánlivě nedává smysl. Toto zajímavé zjištění platí
nejen pro slovo, ale také čas. K tomu, aby náš týden měl smysl, je důležité, aby na svém místě byla neděle.

VČETNĚ MEZER

Na začátku dovolte malý úvod.
V redakční práci, při plánování
rozsahu textů, se používájí určité
pojmy, které umožňují kontrolovat
jejich objem. Když jsem byl požádán redakcí „Immaculaty“, abych
napsal článek o slavení neděle,
obdržel jsem upřesnění, že by text
měl být v rozsahu cca 7200 znaků
včetně mezer. Není na tom nic neobvyklého. Na druhou stranu – říkal jsem si, tentokrát je to zajímavé
a dost příznačné. Ono se totiž většinou stane, že při pohledu na podobnou zprávu spíš vnímáme číslo
(7200), nikoliv mezery. Přitom bez
mezer by bylo obtížné psát a číst.
Podobně by bylo těžké mluvit bez
toho, aniž by mezi větami byly
chvíle ticha. Ten, kdo mluví, potřebuje se přece nadechnout a ten,
kdo poslouchá, oddělit jedno

slovo, nebo větu, od druhé. „Mezery“ jsou opravdu důležité nejen
pro komunikaci v běžném životě,
ale také pro náš duchovní život.

DIES DOMINI

Neděle je však víc než „mezera“
uprostřed týdnů. 31. května 2018
uběhlo 20 let od publikace apoštolského listu „Dies Domini“ Jana
Pavla II. Svatý otec celý tento list
věnoval slavení neděle. „Dies Domini“ (latinsky: Den Páně) je název
a zároveň rámec úvahy Svatého
otce nad významem neděle pro
duchovní život člověka a církve. Už
v úvodu zdůrazňuje, že neděle je
„opěrný bod dějin“ a že „den Páně
je pán dnů“ (srov. DD 2). Víme, že
s neděli je spojeno mnoho dalších názvů, např.: „první den týdne“, „den slunce“. Jsou také názvy
(ve většině slovanských jazyků),

které zdůrazňuji potřebu slavit neděli zdržením se od práce („neděla-t“). Já bych ale rád pro naši úvahu
vycházel kromě latinského názvu
(Dies Domini – Den Páně) z ruského názvu neděle: „воскресенье“
(vaskresenie) – vzkříšení, jenž přímo odkazuje na tuto událost. Neděle není přece „kalendářní“ událost. Je to „živé dění“, do kterého
můžeme vstoupit. Událost vzkříšení je totiž neoddělitelně spojená s osobu Vzkříšeného. Neděle je
den Páně, jenž žije a přichází. Proto
se mi zdá, že pro pochopení významu neděle je důležité, se na neděli
podívat z hlediska události vzkříšení a osoby Vzkříšeného.

UDÁLOST VZKŘÍŠENÍ

V bodu 33 svého listu Jan Pavel II.
krásně vysvětluje, co se dokonává
každou neděli během mše svaté. Je
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to zkušenost velikonočního večera,
kdy se učedníkům, když byli spolu,
ukázal vzkříšený Pán. S tímto dnem
je spojeno přání pokoje, který svět
dát nemůže. Přiznám se, že kdysi u konce týdne jsem se spíš těšil
na sobotu. Sobotu jsem vnímal jako
takové „akční volno“ a „dobrodružný
den“. Neděli bych spíš popsal jako
elegantní paní v klobouku, co se
prochází v bílé sukni s deštníkem,
jako na obrázcích z 19. století. Jenomže jak čas běží, vnímám, že s každým týdnem víc a více „ztrácí chuť“
sobota a „zraje chuť“ neděle. V poslední době je pro mne neděle jakýsi
„sametový den“ naplněný zvláštním
pokojem. Jako ostrov klidu uprostřed týdne srážek, bouřek a průvanů. Takové „duchovní počasí“ – říkám si, bylo asi tento velikonoční
večer, když se Pán zjevil učedníkům.
A oni postupně toto „pokojné počasí“ přijali do svého srdce. Pokoj, který
nám Pán dává, pramení z prázdného
hrobu a z události vzkříšení.

DEN NÁM DAROVANÝ

Stejně jako událost vzkříšení není
„naše“, ale pro nás, podobně neděle. Není to den „náš“, ale „pro nás“.
Neděle nám také připomíná, že
Bůh je Pán času a že má vše pod
kontrolou. Nemusíme se proto bát
a snažit se času zmocnit, ale otevírat svůj čas Kristu a učit se svůj čas
naplňovat pokojem, který Kristus
přináší. Neděle v nás také obnovuje vědomí, kdo jsme a proč žijeme.
Je to trochu tak, jako když dítě jezdí ze školy nebo z práce na víkend
za rodiči do rodného domu. Takové návštěvy připomínají, že realita
týdne není jediná realita života. Že

vedle týdenní reality problémů,
spěchu, našich vítězství a proher
je realita lásky a Božího vítězství.
Nedělní „zkušenost velikonočního večera“ je o tom, že Bůh nás
chce políbit a obdarovat pokojem.
Všimněte si, co se vše odehrálo
během toho týdne před tím, než
se Pán zjevil učedníkům. Jaká byla
zkušenost tohoto jejich týdne? Neobstáli na křížové cestě s Pánem.
Ne vše vyšlo, jak by si přáli. Ne vše
pochopili. Utekli. Selhali. Uzavřelo
je okolnímu světu, a možná také
sobě navzájem. Kdo ví, co, kdo
a komu vyčítal a zazlíval. A možná
ani to ne – možná se spíš všichni
„potkali“ v prožívaném strachu: co
teď s nimi bude? Tento týden se
opravdu nepovedl.

NEDĚLE Z POHLEDU
VZKŘÍŠENÉHO

Pán přesto – a možná spíš proto, přišel mezi ně a ukázal jim ruce a bok.
V této velmi intimní chvíli setkání je
patrná veliká Boží touha obdarovat
učedníky sám sebou a plody vykoupení. Škoda, že ne vždy jsme schopni
se na neděli podívat z Božího pohledu. Omezujeme se často na to, že je
to Boží přikázání, a proto bychom
měli neděli slavit. Ano, určitě, je to
tak. Co chce pro nás Bůh, je vždy pro
nás dobré. Není ale neděle také čas,
kdy nám Bůh chce ukázat sám sebe
a říct nám něco o sobě? Nechce
nám ukázat něco důležitého i o nás
a o našem životě? Nechce vytvořit
s námi prostor intimního sdělení?
Myslím si, že „duch“ neděle není ani
tak spojen s kalendářem nebo přímo
se zákazem pracovat (tohle je prostředek, nikoliv cíl). Je to o setkání.

Když přišli tři hosté k Abrahamovi
a on pro ně připravil pokrm – v tom
vidím ducha neděle. Podobně, když
Pán Ježíš odpočíval u studny a povídal se Samaritánkou, nebo když
Marie klečela u nohou Ježíše a poslouchala, co říkal.

PROČ A JAK SLAVIT
NEDĚLI?

Určitě najdeme hodně důvodů,
proč slavit neděli. Většinou nejsme
také proti tomu. Horší je to občas
v praxi. Možná bychom se měli spíše zamyslet, proč neslavit neděli?
Že bychom našli nějaký smysluplný důvod, který by dokázal nahradit nenahraditelné, požehnané
plody neděle? Nemyslím si.
A jak slavit neděli? Kdysi mě babička vyprávěla (byla to mimochodem
čtenářka polské verze „Immaculaty“), že když šli na mši svatou do kostela, šli naboso a boty obuli až u kostela, aby se cestou moc neponičily.
Možná důvod nést boty v ruce byl
spíš praktický než duchovní, vždy
jsem ale tento obraz spojoval s pokorou před Bohem. Možná že také
naše důvody ke slavení neděle budou různé, zkusme ale prožívat neděli s pokorou před Bohem. Svatá
Faustyna Kowalská napsala ve svém
„Deníčku“: „Pamatujte si pro celý
tento život, že tak jako vody stékají
z hor do údolí, tak také Boží milosti stékají pouze na pokorné duše“
(Den. 1933). Určitě každou neděli
pro nás Bůh připravil velké milosti.
Pokud si to uvědomíme, uvěříme
tomu a budeme za to Bohu děkovat,
poroste v nás vděčnost – a vděčnost
souzní s pokorou.

JEŽÍŠOVO VZKŘÍŠENÍ

je základní událost, na níž spočívá křesťanská víra (srov. 1 Kor 15,14). Je to ohromující skutečnost, plně
uchopitelná ve světle víry, přitom historicky potvrzená těmi, kdo byli vyvoleni, aby spatřili Vzkříšeného
Pána. Tato podivuhodná událost, absolutně jedinečná v lidských dějinách, spočívá v samotném srdci tajemství času. Vskutku „Kristus je pán všech věků“, jak připomíná liturgie velikonoční vigilie při přípravě velikonoční svíce. Proto církev tím, že připomíná den Kristova vzkříšení ne jen jednou do roka, ale každou neděli, ukazuje každé generaci opěrný bod dějin, k němuž tajemství počátku a konečného osudu světa vede.
Jan Pavel II., apoštolský list Dies Domini, č. 2.
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TÉMA: SVĚCENÍ SVÁTEČNÍHO DNE

TOTO JE DEN, KTERÝ UČINIL PÁN
Inspirace pro slavení neděle z Komunity Blahoslavenství
text: S. M. Lucie Kopasová
Původ slova neděle odkazuje v češtině na skutečnost, že se v tento den ‚nedělá‘, nepracuje. Název pro neděli
odvozený z latinského (dies) dominica, tj. „den Páně“, pochází z faktu, že tento den, jakožto den Kristova
vzkříšení, je jemu zasvěcený, je to tedy „Pánův den“. Jak neděli prožíváme? Uvědomujeme si, že je to den
oslavy Kristova vzkříšení?

OD SOBOTY K NEDĚLI

Pokud jste někdy navštívili Izrael
a měli možnost být tam v pátek
večer a v sobotu, nemohli jste si
nevšimnout, že tento den je úplně
jiný než další dny v týdnu. Doprava
se zastaví, obchody jsou zavřeny
(vyjma muslimských částí), lidé se
procházejí ve svátečním oblečení,
rodiny jsou spolu a rušné tempo
města se zvolní. Celá země ví, že
je šabat. Izraeli bylo přikázáno posvěcovat sedmý den a příslušníci
izraelského národa tento příkaz
respektují do dnešních dnů. První
křesťané byli židé, takže dobře znali
zachovávání šabatu – ostatně i Ježíš
sám tento den světil: navštěvoval
synagogu, uzdravoval, aniž by vyžadoval projev víry od uzdraveného, byl se svými nejbližšími u stolu
i při modlitbě. Ježíš naplnil smysl
šabatu o Velikonocích, kdy jeho tělo
v sobotní den odpočívalo v hrobě, a my vyznáváme, že sestoupil
do šeolu (stavu smrti), aby přinesl
mrtvým život. Prvního dne v týdnu
vstává Ježíš z mrtvých. To je důvod,
proč jako křesťané slavíme neděli.

SLAVENÍ NEDĚLE
V KOMUNITĚ
BLAHOSLAVENSTVÍ

V Komunitě Blahoslavenství prožíváme jako velkou milost, že můžeme slavit neděli jakožto vrchol
týdne a naplnění smyslu celého
svatého třídení. Každý týden si připomínáme tzv. malé triduum (dny,
kdy se odehrálo Pánovo umučení, smrt a vzříšení), které začíná již
ve čtvrtek večer připomínkou Ježíšovy modlitby v Getsemanech.
Pátek je den ticha a postu, kontemplujeme Ježíšův kříž. V sobotu

prožíváme tajemství Kristova hrobu
a očekávání vzkříšení. Liturgicky
a biblicky se dny počítají od západu slunce. (A byl večer a bylo jitro
den první – srov. Gn 1,5.) Do slavení
neděle tedy vstupujeme již v sobotu večer slavnostními nešporami
Vzkříšení. Tato liturgie je inspirována východní byzantskou liturgií.
Její obsah i forma oslavují tajemství
Ježíšova zmrtvýchvstání. Součástí jsou zpěvy žalmů a starobylých
hymnů, které poetickou formou
zvěstují událost vzkříšení tak, jak ji
popisují evangelia. V jisté chvíli se
přináší také kadidlo jako výraz úcty,
modlitby a chvály, která stoupá
k Hospodinu. Liturgie končí slavnostním zvoláním celebranta: Kristus vstal z mrtvých! a shromáždění
odpovídá: Opravdu vstal z mrtvých.
Týden co týden opakujeme tato
slova, která naši východní bratři
a sestry používají jako pozdrav, jenž
je zároveň mocným vyznáním víry.
Po skončení liturgie v kapli pokračuje slavení v jídelně, u stolu.
Před slavnostním jídlem, které prostíráme na bílých ubrusech, je čas
na chválu skrze biblické tance. Biblické tance jsou formou modlitby.
Tvoří je starší i současné izraelské
tance nebo tance, jejíž choreografie vznikla v naší komunitě. Písně,
které se k tancům používají, mají
texty modliteb nebo úryvků z Písma. V komunitě mají tance své
místo právě v kontextu oslav vzkříšení. Vždyť kdy jindy by bylo vhodnější oslavit Pána i svým tělem?
Toho, který své tělo vydal za nás
a jako první z lidí prožil na svém
těle zázrak vzkříšení? Připomíná
nám to pravdu Kréda, že i naše tělo

je určeno ke vzkříšení – vždyť Ježíš
vstal z mrtvých jako první a my budeme následovat po něm! Tanec
je tedy výrazem chvály i vděčnosti
a zároveň projevem víry a naděje
na naše vzkříšení.
V neděli vyhrazujeme důležité
místo eucharistii, kterou slavíme
s celou farností. Před obědem ještě věnujeme dvacet minut zpívané
modlitbě inspirované východní
liturgií a biblickému tanci kolem
stolu, který je modlitbou požehnání. Nedělní oběd je slavnostní,
je také prostorem pro delší sdílení.
Odpoledne patří odpočinku nebo
návštěvám.

SMYSL SLAVENÍ
V NAŠEM ŽIVOTĚ

Když mluvíme o slavení neděle, je
to příležitost zamyslet se nad smyslem slavení vůbec. Rytmus svátků,
všedních i postních dnů je součástí každého náboženského života.
Pro židokřesťanské zjevení má
zásadní roli. Křesťanský liturgický
rok v mnohém navázal na židovský. K logice vtělení patří i to, že se
oslavy svátku v církvi mají projevit
i na našem těle ve sféře viditelného, slyšitelného, pociťovaného…
Radost z Boží přítomnosti a jeho
vítězství máme prožít i v rovině
lidské radosti. Ke slavení patří slavnostní jídlo a pití, prostřený stůl
a sváteční nádobí, hezké oblečení,
výzdoba, hudba, zkrátka krása. Bůh
je krásný a zaslouží si, abychom ho
krásou oslavovali.
Samozřejmě že vnější formy bez
vnitřního obsahu by nebyly nic
platné, ale vnitřní obsah je natolik
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„Kristus vstal z mrtvých! Opravdu vstal z mrtvých!“ Slavení neděle v Komunitě Blahoslavenství.
úžasný, že je potřeba ho projevit
i ve vnějších formách. Ke slavení
patří společenství, umění být spolu, sdílet se a zdarma dávat čas
Hospodinu a druhým lidem.
Když Ježíš přibližuje svým učedníkům nebeské království, často
používá obraz hostiny. Hostina má
v sobě prvky, které jsou jakousi
předchutí nebe na této zemi. Slavení se v církvi odehrává v liturgii,
především společným slavením
eucharistie. Ale zde to nekončí.
Slavení má i svůj rodinný aspekt,
a ten se týká především prožívání společného času u stolu. V tom
nám může být velkou inspirací
slavení v židovské rodině, která
má své rituály u stolu i během
prožívání šabatu: Žena zapaluje
svíce, otec pronáší požehnání nad
chlebem a vínem, čte Písmo a podává k němu výklad, děti přijímají
od rodičů požehnání, všichni společně zpívají žalmy, děkují za prožitý týden a během jídla se sdílejí
o tom, co kdo prožívá. Týden co
týden se tímto rituálem upevňují
pouta mezi členy rodiny, buduje se
její identita, a především se dává

prostor pro přijetí Boží přítomnosti
v srdci každého i v celé rodině.

JAK PROŽÍT NEDĚLI?

Závěrem nabízíme jakési shrnutí
v podobě inspirace, jak může běžná křesťanská rodina prožít neděli
jako den Páně. Zde je několik impulzů:
• Rozhodnout se darovat tento
den Pánu a svým nejbližším.
• Vyhradit si čas na osobní modlitbu jako setkání se Vzkříšeným
od srdce k srdci.
• Chovat se slavnostně a udělat
vše pro to, aby i forma byla krásná: Hezky se obléci, prostřít stůl,
připravit slavnostní jídlo, věnovat
slavení čas a energii.
• Prožít nedělní eucharistii jako
duchovní hostinu, přijmout Boží
slovo jako pokrm na celý týden.
Poděkovat za lidi, kteří patří do mé
místní církve, přijmout je takové,
jací jsou. Věnovat pozornost Pánu
přítomnému v mém srdci po přijetí
eucharistie.

• Neutíkat po skončení mše rychle domů, ale pozdravit lidi, kteří se
mnou v kostele slavili eucharistii.
• Udělat z nedělního oběda událost: Nakolik je to možné, přečíst
před jídlem nedělní evangelium,
společně se nad ním sdílet a modlit. (Nemusí to být dlouhá chvíle,
ale i tak bude významná.)
• Během nedělního oběda poslouchat druhé – zajímat se o to, co
prožívají. Nespěchat, ale darovat
čas druhým.
• Dopřát si kvalitní odpočinek –
spánek, dobrou knížku nebo se
podívat s druhými na hezký film.
Umět odpočívat.
• Navštívit někoho z rodiny nebo
okolí a potěšit ho svou přítomností
a pozorností.
• Na konci dne poprosit, aby se
milost neděle – Ježíšova vzkříšení – rozlila do dalších dnů celého
týdne, který je přede mnou. „Kéž
slavné Kristovo vzkříšení temnoty
ve světlo promění!“
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TÉMA: SVĚCENÍ SVÁTEČNÍHO DNE

NAŠE VZÁCNE DEDIČSTVO
Prečo naša spoločnosť potrebuje nedeľu?
text: Markus Vennewald | preklad Marek Mišák
V roku 2010 vyzvalo 72 organizácií združených v jednej celoeurópskej aliancii k ochrane nedele ako dňa
pracovného pokoja v celej Európskej únii. Ich dôvody sú rôznorodé a v posledných rokoch nachádzajú čoraz
väčšiu pozornosť u politikov, ktorí znovu objavujú nedeľu ako priestor pre spoločenský život.
Prečo je nedeľa hodná slávenia
a ochrany v dnešnej spoločnosti,
ktorá je – ako ju pápež František vo
svojej encyklike Laudato si‘ opisuje –
čoraz viac charakterizovaná zintenzívnenými rytmami života a práce?

konferencii s približne 400 účastníkmi je Európska aliancia pre nedeľu podporovaná aj europoslancami, najmä pani Evelyn Regner
z Rakúska a pánom Thomasom
Mannom z Nemecka.

V mnohých krajinách Európskej
únie (EÚ) sa za posledných 20 rokov
zmiernila legislatíva regulujúca predaj v nedeľu. Vo Francúzsku v roku
2015 vtedajšia vláda zaviedla širšie
možnosti otváracích hodín v nedeľu, v Nemecku povolili spolkové krajiny prevádzku v nedeľu čoraz viac
obchodom a v Grécku umožnila
vláda na odporúčanie medzinárodných veriteľov otvorenie obchodov
v turistických regiónoch počas tridsiatich nedieľ v roku. Postupne
sa nedeľa vo viacerých východoa stredoeurópskych členských štátoch EÚ, ako aj v Spojenom kráľovstve, Írsku, Portugalsku a Taliansku
vyrovnala ostatným pracovným
dňom: obchody majú otvorené
a spotrebitelia vo veľkom nakupujú.

Rôznorodé nie je len zloženie aliancií pre nedeľu, ale aj dôvody, prečo
sa snažia o celoeurópsku ochranu
siedmeho dňa v týždni:

Aby sa aj nedeľa nestala len všedným pracovným dňom, o to sa
snaží Európska aliancia pre nedeľu.
Ide v prvom rade o združenie národných a regionálnych aliancií za
ochranu nedele, ktoré sa v Európe
zasadzujú čiastočne už 25 rokov
za zachovanie špecifickej hodnoty
nedele ako dňa venovaného odpočinku a rodine.

Nedeľa je dňom regenerácie:
V Európe môžeme pozorovať neustály nárast práce mimo pracovnej doby: Podľa najnovšej štúdie
Európskej nadácie pre zlepšovanie
životných a pracovných podmienok
(Eurofound) pracuje viac než polovica európskych zamestnancov (54
percent) počas jedného víkendu
v mesiaci, pritom 30 percent dokonca minimálne mesačne v jednu
nedeľu1. Preto nie je prekvapujúce,
že podľa oficiálnych štatistík EÚ sa
práceneschopnosť v dôsledku stresu, vyhorenia a depresie zvyšuje
a je už druhým najväčším faktorom,
ktorý prispieva k zdravotným problémom súvisiacich s prácou.2 Najmä

Na národnej ako i európskej úrovni pozostávajú aliancie pre nedeľu z odborových zväzov, z cirkví
a z organizácií blízkych cirkvám,
z mládežníckych a rodinných spolkov, ako aj zo združení zamestnávateľov. Od jej založenia na

Nedeľa je dňom rodiny: V každodennom živote je rodina zriedka
pospolu. Zamestnanie, škola, nákupné a iné aktivity napĺňajú dni
medzi pondelkom a sobotou. Dlhé
pracovné časy a čoraz väčší tlak
v škole a na univerzite oberajú rodinu o spoločný čas. Ale práve nedeľa je a mala by byť dňom, ktorý
môžeme stráviť v kruhu našej rodiny. V nedeľu je čas hovoriť o našich
každodenných problémoch a úspechoch. Je to deň výletov, rodinných
návštev a spoločných zážitkov, ktoré posilňujú väzby medzi nami.

v časoch možnosti práce z domu
(„home office“), projektových prác
a bezhraničného pracovného sveta,
ktorý vplyvom počítačov a moderných komunikačných technológií
zasahuje aj po pracovnej dobe
do našich súkromných životov, je
nevyhnutné pre zdravie a blaho
človeka, aby sa dni pracovného pokoja jasne zadefinovali. Občan ako
jednotlivec a spoločnosť ako celok
potrebujú spoločné časy odpočinku, aby mohli znovu načerpať sily.
Najmä v súvislosti s meniacim sa
svetom práce, ktorý uprednostňuje kreativitu a rýchle konanie pred
rutinou a odpočinkom, je tento deň
pokoja dôležitý pre nachádzanie
nových myšlienok a inovácií.
Nedeľa je dňom voľnočasových
aktivít: Európska aliancia pre nedeľu sa na svojom nedávnom
podujatí v Európskom parlamente
zaoberala aspektom vplyvu voľnej
nedele na dobrovoľnícku činnosť
a aktivity s ňou spojené. Diskusie
s mládežníckymi a dobrovoľníckymi združeniami, ako aj s odbormi
ukázali, že voľná nedeľa je kľúčom
k angažovanosti v spoločnosti.
V tento deň v týždni sa mládežnícke
organizácie, ako napr. skauti, stretávajú a zdieľajú spoločné skúsenosti
alebo prispievajú dobrovoľníckymi
aktivitami k budovaniu spoločného
dobra. Pre športové združenia, napr.
v oblasti amatérskeho futbalu, je
voľná nedeľa tiež vhodná, keďže je
to často jediný deň v týždni, ktorý
im umožňuje zápoliť. Okrem toho
by bez voľnej nedele bola politická
a občianska angažovanosť sotva
možná: aj keď sa politické aktivity
teraz už môžu uskutočňovať prostredníctvom internetu a sociálnych
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médií, účastníci podujatia v Parlamente súhlasili s názorom, že pre
politickú činnosť sú osobné stretnutia a diskusie nevyhnutné. Voľná
nedeľa je teda tiež predpokladom
participatívnej demokracie, v ktorej sa občania aktívne zúčastňujú
politického života prostredníctvom
hnutí, spolkov a združení.
Nedeľa je európskym náboženským a kultúrnym dedičstvom:
V neposlednom rade je nedeľa súčasťou našej spoločnej európskej
histórie. Je to spoločný deň oddychu,
ktorý nám dal Boh a ktorý umožňuje kresťanom, aby sa aspoň raz
týždenne schádzali k sláveniu sv.
omše. V dnešnom globalizovanom
svete by sme sa nemali vzdať tohto
špecifického dňa s odvolaním sa na
zvýšenie konkurencieschopnosti alebo zamedzenie možnej straty ziskov.
Namiesto toho by sme mali podporovať rozšírenie modelu spoločného
dňa odpočinku aj do iných krajín.
Práve v roku 2018, ktorý je Európskym rokom kultúrneho dedičstva,
by nedeľa mala byť kodifikovaná ako
nehmotné dedičstvo. To by malo tiež
znamenať, že EÚ obnoví ustanovenie o nedeli ako dni odpočinku v európskej smernici o pracovnom čase.
Tým by únia európskym občanom

ukázala, že je viac ako len združenie
pre hospodárske záujmy. Preukázala
by, že je spoločenstvom, ktoré sa zameriava na občana v jeho celistvosti.
Tieto štyri dôvody svedčia o tom, že
úloha politiky chrániť nedeľu odzrkadľuje priority našej spoločnosti.
Ako aj pápež František vyhlásil pred
zástupcami sveta práce v Taliansku,
že slávenie „nedele ako dňa odpočinku – s výnimkou nevyhnutných
služieb – […] znamená, že priorita
nie je kladená na hospodársku oblasť, ale na ľudskú, na nezištnosť,
a nie na komerčné, ale na rodinné,
priateľské vzťahy, pre veriacich na
ich vzťah k Bohu a k spoločenstvu“.3
Nedávno založená aliancia pre nedeľu v Chorvátsku, nové zákony na
ochranu nedele a sviatkov v Poľsku
a v Českej republike, ako aj súdne
rozhodnutia v Nemecku dávajú
nádej, že nedeľa nezanikne v našom rýchlo sa meniacom svete ako
spoločný deň odpočinku. Európska
aliancia pre nedeľu bude naďalej
podporovať ochranu nedele na
úrovni EÚ. V súvislosti s nadchádzajúcimi eurovoľbami plánuje aliancia
vo februári 2019 zorganizovať ďalšiu európsku konferenciu v Bruseli
s cieľom pripomenúť poslancom

Európskeho parlamentu a predstaviteľom EÚ dôležitosť ochrany a slávenia nedele.
Konferencia bude klásť dôraz na
otázku, ako si v časoch online-podnikania a práce z domu („home
office“) môže nedeľa udržať svoje
miesto ako deň odpočinku. Odpoveď na túto otázku nie je jednoduchá, ale je potrebná na rozhodovanie o tom, ako chceme formovať
našu spoločnosť v budúcnosti.
Markus Vennewald je referent pre sociálne a hospodárske veci, sekretariát
Komisie biskupských konferencií Európskej únie (COMECE). Marek Mišák,
referent pre zahraničnú politiku EÚ,
COMECE. COMECE podporuje Európsku alianciu pre nedeľu.
Viac informácií o aliancii môžete
nájsť na stránke: http://www.europeansundayalliance.eu
1

2

3

Eurofound. 6th European Working Conditions Survey.
Overview report. Luxembourg: Publication Office of the
European Office, 2017.
Eurostat. Self-reported work-related health problems and
risk factors – key statistics [online]. 2018.
Pápež František. Stretnutie so svetom práce a priemyslu.
Príhovor pápeža Františka pri návšteve v diecézach
Campobasso-Boiano a Isernia-Venafro zo dňa 5. 7. 2014.
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TÉMA: SVĚCENÍ SVÁTEČNÍHO DNE

NA SLUŽBU KNĚZE VŽDYCKY
NĚKDO ČEKÁ
Každá mše přináší účastníkům, jejich obci i světu bezpočet milostí.
text: Václav Štaud
Když zamíříme do letního kina a bude nás jen nepatrný hlouček, může se stát, že nám zřízenec vrátí vstupné
s omluvou, že pro tak malý počet zájemců se promítat nevyplatí. Taková situace může nastat i při návštěvě
divadla, hradu nebo třeba zájezdu do Paříže. Jak je to ale s nedělní bohoslužbou? Od kolika účastníků se
kněžím rentuje vyjíždět za nimi cestou-necestou?

TADY UŽ MŠE NEBUDE!

Zkušenost, s níž jsme se setkali
před čtyřmi desítkami let v Jizerských horách, se nám tehdy zdála neuvěřitelná. Byli jsme mladí
manželé z Moravy, kteří na dovolené v severních Čechách hledali
nedělní mši. Protože jsme nějaký
problém tušili, sobotní výlet byl
vyhrazen výhradně tomuto úkolu.
Šli jsme krásnou červnovou přírodou a z horských pěšin sestupovali
k vesnicím, ke každé stavbě, která
zdáli vypadala jako kostel nebo
kaple. Většinou ale stačilo se přiblížit a deskami zatlučené dveře
a okna či dřeviny rostoucí ze střechy a stěn ukázaly, že tady mše
dlouho nebyla a asi už nebude
nikdy. Po marném pátrání jsme
zkusili štěstí v nejbližším městě.
Byl to Janov nad Nisou, a tam jsme
byli konečně úspěšní. Na dveřích
kostela v centru vidíme malý lístek:
Poutní mše svatá ke cti svatého
Jana Křtitele bude v neděli v 10 hodin. Svatý Jan v Janově, to máme
štěstí! Druhý den jsme na místo dorazili raději půl hodiny před začátkem, aby na nás zbylo místo v lavicích. Zkušenost z Moravy říkala,
že kdo zaváhá a nepřijde včas, už
po celou mši stojí. A to nemluvím
o poutích…

NEJVĚTŠÍ RADOST MĚL
KNĚZ

Kostel v Janově byl už sice otevřený, ale liduprázdný, žádný růženec,
jak jsme byli zvyklí. Tak jsme využili
volné chvíle k procházce. Prosluněné náměstí bylo plné lidí, janovské

babičky seděly na lavičkách, pletly
svetry a hlídaly batolata. Žádná
z nich ale nezamířila ke kostelu,
i když se blížila desátá. Znovu otvíráme chrámové dveře a zdá se, že
mše opravdu bude, stařičká kostelnice zapaluje na oltáři svíčky! Kromě ní je ale rozlehlý kostel dokonale pustý. Po chvíli ale přece jen
vstupují tři lidé, i oni jsou už značně pokročilého věku. Kněz z Jablonce nám představuje sebe i dva
přátele, které si z farnosti přiváží,
aby nemusel celebrovat v úplně
prázdném kostele. Chvíli trvá, než
uvěří, že někdo tak mladý opravdu přišel na bohoslužby. Mnoha
srdečnými slovy nás vítá a po celou mši vnímáme jeho radost. Při
dojemném loučení se také usmíváme. Ale k pochopení, co se tu děje,
jak hluboké pohanství v Čechách
zavládlo, máme daleko. O to víc
jsme si pak po návratu vážili plných
kostelů u nás na Brněnsku.

TAK VYPADÁ OBĚTAVOST

Časem jsme ale poznali, že s podobnou situací se musí kněží potýkat i na řadě míst Moravy, hlavně
v pohraničí. A že udržení provozu
kostelů je záležitostí nesmírné
obětavosti jednotlivých duchovních správců. Příkladem může být
Podyjí na jihu nebo severní horský
region mezi Králíky a Šumperkem,
kde je mnoho maličkých osad,
většina domů byla zdevastována
a zbořena, ale svatostánky zůstaly.
Třeba současný farář v Hanušovicích P. Petr Dolák spravuje

ve svých dvou farnostech devět
kostelů a sedm funkčních kaplí! Při
tom v žádné z nich, pokud právě
neprocházejí opravou, nepřestal
sloužit mše. Na některých místech
se jedná jen o poutní bohoslužbu
jedenkrát v roce, jinde jsou pravidelné nedělní mše pouze v letní
turistické sezoně. Na další místa se
snaží přijíždět alespoň jedenkrát
měsíčně, sebe ani svého kaplana
nešetří ani o všedních dnech a sobotách. „Ještě vážně zvažuji výrazné rozšířením současné služby
v Dolní Moravě. Je třeba pamatovat i na duše turistů a lyžařů. Z maličké obce se totiž v poslední době
stalo největší rekreační středisko
Pardubického kraje a těm tisícům
hostů by pravidelná mše určitě
prospěla,“ říká P. Dolák.

DVA NEBO TŘI V JEHO
JMÉNU

Mezi nejméně navštívené kostely
otce Petra patří vojtíškovský. Obec
s půvabným názvem je rozložena
na vysokém kopci, odtud je překrásný výhled na celé Jeseníky.
Úžasné místo! Jenže kněz sem
pravidelně zajíždí sloužit jen třem
nebo čtyřem věřícím. Není to zbytečné plýtvání silami a prostředky? Taková otázka dokáže P. Doláka doslova zvednout ze židle.
„Pán Ježíš řekl jasně, že kde jsou
dva nebo tři shromážděni v jeho
jménu, on sám je uprostřed nich.
Ježíš nic neříkal zbytečně! On znal
už před dvěma tisíci lety situaci
v poslední z mých kaplí,“ uvádí rezolutně.
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„Opravdu jsou v naší vlasti kostely,
kde na kněze už nikdo nečeká. Ale
ve Vojtíškově, stejně jako ve všech
ostatních kostelích a kaplích mých
farností, na kněze vždycky někdo
čeká a my jej nemůžeme zklamat.
Já jsem ještě nikdy nesloužil pro
prázdný kostel,“ odůvodňuje svoji
vytrvalou snahu.
„Víte vůbec, kolik milostí každá mše
přináší jejím účastníkům, jejich
obci, celému světu? Když to někde
kněz vzdá a ukončí pravidelné nedělní bohoslužby, už v tom kostele
není uchována Nejsvětější svátost.
Nejen těch pár věřících, ale celá vesnice tím ztrácí to nejcennější, přítomnost Spasitele. Kdo to bere jen
ekonomicky, může snad mít pravdu. Jezdit každou neděli desítky kilometrů kvůli třem zbožným lidem
vypadá jako plýtvání silami a benzinem. Jenže naše hospodaření nemá
nic společného s ekonomikou Boží.
Ta je, stejně jako jeho milosrdenství,
postavena na úplně jiném základu,
totiž na lásce,“ uzavřel náš rozhovor
farář v Hanušovicích.

A BOŽÍ EKONOMIKA SE
UKÁZALA

Později nás napadlo zmíněný kostel ve Vojtíškově alespoň jednou
navštívit, prožít letní nedělní bohoslužbu v nejužším společenství.

Jaké to asi bude? Nezopakujeme
si smutné poznatky z Janova? Ne,
tentokrát to bylo jiné. Už při našem příchodu byl kněz v kostele
a na prahu vítal každého podáním
ruky a milými slovy. Tentokrát byli
místní účastníci čtyři. K tomu dvě
malá děvčátka, která do kostela
vklouzla asi ze zvědavosti a ještě
před začátkem mše zase utekla.
Kněz je provázel smutným pohledem. Ale co to? Ještě než stačil zahájit mši úvodním křížem,
zaduněly kroky desítek nohou,
do kostela nečekaně vpochodoval celý skautský oddíl. Na nejistý
dotaz celebranta zareagovali kluci
i děvčata suverénně. Rozebrali si
čtení, žalm i přímluvy, bylo jasné,
že duchovní život je jim vlastní.
A k přijímání se toho dne ve Vojtíškově vinula nezvykle dlouhá řada.
V jednom se ale naše dávná zkušenost z Jizerských hor přece jen zopakovala. Z očí kněze zářila po celou bohoslužbu obrovská radost
a vděčnost. Jako by si v duchu opakoval: „Naše hospodaření nemá nic
společného s ekonomikou Boží. Ta
stojí na lásce.“

RADOST ZE
SPOLEČENSTVÍ CÍRKVE

Nedělní mši svatou je někdy možné a správné sloužit i bez jediného
účastníka. Jeden takový příklad

nám vyprávěl profesor církevní
historie Martin Weis z Teologické
fakulty Jihočeské univerzity. Jako
mladý kaplan v dobách totality
krátce sloužil v pohraničí, kde bylo
mnoho vesnic vystěhováno a zbořeno, zůstaly jen památkově chráněné kostely, na které bylo vidět
z druhé strany drátů, a komunisté
tedy nenašli odvahu je strhnout.
„Do těchto oblastí se smělo vstupovat jen se zvláštní propustkou,
kupodivu tam ale kněží podle nějakého předpisu museli pravidelně
jezdit v neděli celebrovat,“ líčí profesor Weis.
„Já jsem měl svěřený jeden takový kostel. A vzpomínám na chvíli,
která mi přinesla mimořádně silný
zážitek. Bylo to ve vánočním období a mě napadla zvláštní myšlenka:
vystoupit po bohoslužbě na věž
a zazvonit. Do té chvíle jsem byl
sám. Na protější straně hranic mě
ale kdosi zaslechl a zvony z Rakouska k mému velikému překvapení
začaly odpovídat. Jeden, druhý,
třetí… Jejich hlasy se nesly krajinou jako nádherný koncert, projev
solidarity. Cítil jsem společenství
katolické církve, přestože byla surově rozdělena hraničními zátarasy,
na nichž při snaze dostat se na svobodu umírali lidé. Už jsem ale nebyl
sám…,“ dodává teolog.
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O povinnosti účasti na nedělní mši, která ve skutečnosti povinností není.
text: Článek vznikl na základě rozhovoru s P. Jakubem Tůmou a P. Martinem Hönigem
Mnohdy se ptáme, co všechno musíme či nesmíme v neděli dělat, aby to nebyl hřích. Možná nás také občas
napadne, co si počít, když na svěcení svátečního dne nemáme čas. Existují na tyto otázky odpovědi?
V prvních staletích se křesťané k nedělní bohoslužbě scházeli po domech. Riskovali, že budou zatčeni
a potrestáni, což se skutečně stávalo. Např. v Kartágu bylo v roce
304 zatčeno a odsouzeno na smrt
49 křesťanů z Abitene. Na otázku, proč
překročili
císařův
zákaz, odpovídali při
výslechu shodně:
„Sine dominico non
possumus – bez neděle nemůžeme žít.“
Nedělní bohoslužbu
vnímali jako ten největší poklad.

najevo tím, že mu věnujeme svůj
čas a že se s ním snažíme být v kontaktu i na dálku. Čím více máme
někoho rádi, tím více s ním chceme
být. Proč by tedy v tomto měl být
výjimkou Kristus?

V pozdějších staletích, podobně
jako dnes, to však ne všichni křesťané uměli takto chápat. Ptát se
„jak často musím jít na mši svatou“
je podobné, jako se ptát lékaře, jak
často musím jíst. Lékař by se zřejmě nad takovou otázkou podivil.
Většina lidí jí ráda. Takže by nejspíš
řekl: „Pokud chcete ještě pár roků
přežít, musíte jíst alespoň jednou
za týden.“ Ale doporučil by nám
určitě jíst častěji. Podobně církev,
jako dobrá a starostlivá Matka,
stanovila „nedělní povinnost“ jako
den odpočinutí od práce a účasti
na mši svaté jako minimum pro
zdraví duše, našeho vztahu s Pánem a jeho Tělem – církví.

Možná si řeknete, proč to musí být
zrovna v neděli? To si člověk nemůže vyhradit zvláštní „Pánův den“,
kdy ho napadne? Odpověď je překvapivě jednoduchá: Člověk si jistě může vybrat jiný den, jako svůj
„den pro Pána“. Ale sám Ježíš si už
na začátku vybral jako den setkání
se svými učedníky právě neděli.
V neděli vstal z mrtvých, v neděli
se poprvé zjevil jako vzkříšený sboru apoštolů a osmého dne (tj. další
neděli) se apoštolům ukázal znovu
a dal se poznat i nevěřícímu Tomášovi. S Pánem se jistě můžeme
setkávat kterýkoliv den, ale neděle
má mimořádné postavení.

NEDĚLE JE NAŠE ŠANCE

Čas věnovaný pracovnímu klidu
tak nelze vnímat jako povinnost,
ale jako prostor pro společnou
modlitbu a prohlubování důvěrného vztahu s Ježíšem. Jestliže je
nám někdo blízký, dáváme mu to

K CÍLI NEPUTUJEME
SAMI

A pak je tu ještě jedna věc. Sváteční
den není jenom o našem osobním
setkání s Kristem jakožto hlavou
církve, ale ve sváteční den se také
máme znovu a znovu setkávat
s Kristem v jeho tajemném těle, to

znamená s církví. Celý Kristus totiž
není jen Ježíš Kristus, jako osoba.
Celé mystické Tělo Kristovo jsou
i všichni ti, kdo s ním byli spojeni
svatým křtem. No, a když si chce dát
sraz více lidí, musí se chtě nechtě
vždycky domluvit
na jednom čase
a jednom místě,
kde se sejdou, jinak
se nikdy nepotkají.
Neděle tak není jen
osobní setkání jedince s Bohem, ale
skutečná „rodinná
oslava“ celého farního společenství se
svým Pánem.

Foto: © Vojtěch Hlávka | Člověk a víra

TÉMA: SVĚCENÍ SVÁTEČNÍHO DNE

POMNI, ABYS DEN SVÁTEČNÍ
SVĚTIL. ALE PROČ VLASTNĚ?

Každá nedělní mše svatá je pak
i vzájemnou posilou ve víře. Nevěřím jen já, ale věříme my. Je tu
mnoho dalších bratří a sester, kteří věří v toho samého milujícího
Otce. Nejsem jediný blázen, který
si Boha jen vybájil jako nějakého
svého „imaginárního kamaráda“.
Čím více se blížíme Kristu, tím
blíž bychom také logicky měli být
s těmi, kdo mají stejný cíl jako my.

KOMU CHYBÍME

Neděle je tak pro nás dnem, kdy
se zastavujeme, abychom si připomněli, jak moc nás má Pán Bůh rád.
Když hledíme na Božího Syna, který z lásky k nám položil život, toužíme na jeho lásku odpovědět svojí
láskou. Pán celého Vesmíru nás
každou neděli zve na „svou akci“.
Záleží mu na každém z nás. Když
na mši svaté chybíme, tak chybíme
nejvíce jemu. Ale když přijdeme,
jsme to my, kdo nejvíce získá.

14
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

3|2018|č. 156

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.

III. POMNI, ABYS DEN SVÁTEČNÍ SVĚTIL!
Komunisté ničili křesťanské svatyně. Jen v Kyjevě bylo
zbořeno 98 kostelů. 5. prosince 1931 byla vyhozena
do povětří největší sakrální stavba v Rusku – chrám
Krista Spasitele v Moskvě, postavený na poděkování
za vítězství nad Napoleonem. Explozi chrámu pozoroval z okna sám vůdce bolševiků Josef Stalin.

Mnoho zavřených svatyň bylo změněno na budovy
veřejného užitku. Nejlépe dopadly ty, které se staly
muzei ateismu nebo sídly filharmonie. Většina byla ale
přestavěna na obchody, továrny, autobusová nádraží,
nebo dokonce na nemocnice pro nakažené pohlavními nemocemi, nebo na pánské toalety. V celé zemi
zůstalo otevřeno jen nemnoho pravoslavných chrámů a hrstka katolických.
Úřady zakazují veřejně se modlit
a světit svátky. V neděli jsou často
organizovány veřejné práce nebo
společenské akce, aby bylo lidem
znemožněno světit tento den.
Na slavnost Narození Páně nebo
na Velikonoce se pořádaly v ulicích
větších měst „protináboženské
karnevaly“, kdy jejich účastníci
zesměšňovali Ježíše a Matku

Boží. Jen v Leningradě r. 1924 proběhlo 20 takových
rouhačských karnevalových akcí. Některé byly zakončeny veřejným pálením ikon. Od domu k domu chodili
tzv. „udarnici“, kteří zastrašovali lidi a nutili je k podpisu petice se žádostí o uzavření nějakého kostela.

BOLŠEVICKÉ ANTIDESATERO

KOMUNISTICKÉ
ANTIDESATERO (III)

Bolševici experimentovali také s délkou pracovního
týdne. 1. října 1929 byla zavedena nová verze sovětského kalendáře, kde bylo 12 měsíců po 30 dnech a zbylých 5 dní byly svátky bez příslušnosti k jakémukoliv
týdnu nebo měsíci. Sedmidenní týden byl zrušen a nahrazen pětidenním týdnem (tzv. pjatidnějka) a zároveň
byla zrušena neděle jako křesťanský den volna. Místo ní
byl zaveden jeden z pěti dnů jako volný. Od 1. prosince 1931 byl obnoveno používání standardních měsíců.
Týden měl nyní šest dní (šestidněvka). Místo tradičních
názvů se dny v týdnu prostě číslovaly („první“ až „šestý“, kdy bylo volno). 31. den zůstal mimo 6denní cyklus
a byl střídavě pracovní a volný. V praxi byla ale nedělní
tradice velmi silná. Pracující často nepracovali ani v oficiální volný den, ani v neděli. V roce 1940 byl obnoven
starý sedmidenní týden.
Zpracováno na základě knihy Górny Grzegorz. Tajemnice Fatimy.
Warszawa: Rosikon Press, 2016.

Fotografie z roku 1931 zachycující demolici původní katedrály Krista Spasitele v Moskvě.
Na jejím místě měl být postaven palác s obrovskou sochou Lenina na vrcholu, jak ukazuje maketa (vlevo).
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ODKAZ Sv. MAXMILIÁNA

NEDEĽA V PEKLE OSVIENČIMA
Vernosťou Božiemu príkazu svätiť sviatočný deň prinášal
sv. Maximilián nádej svojim spoluväzňom.
text: Dariusz Żuk-Olszewski
Nemecký koncentračný tábor Auschwitz (Osvienčim) je právom pokladaný za stelesnenie pekla na zemi,
kde ľudská dôstojnosť bola úplne pošliapaná. Hoci dni na tomto mieste sa podobali ako vajce vajcu, predsa
len dni sviatočné či nedele boli mierne odlišné, ako o tom hovoria svedectvá bývalých väzňov. A týmto
„iným“ dňom sa snažil sv. Maximilián aj na tomto úplne neľudskom mieste vrátiť pôvodný význam, ktorý
má našu dušu priblížiť bližšie k Stvoriteľovi, pripomenúť nám našu dôstojnosť a spraviť z nás lepších ľudí.

OBYČAJNÝ DEŇ
V OSVIENČIME

Obyčajný deň v nacistických koncentrákoch zodpovedal charakteru
tohto miesta. Od prvých sekúnd po
prebudení si väzni veľmi jasne uvedomovali vysokú pravdepodobnosť
toho, že tento nový deň bude aj ich
posledným. Táborovým zvonom,
gongom a zároveň akýmsi rozhlasom určujúcim rytmus dňa bol kus
koľajnice zavesenej na stĺpe, na
ktorú Lagerältester, čiže starší väzeň
tábora, už o 4:30 tĺkol ako o dušu.
Tisíce ľudí v táborových blokoch boli
s neľudským revom okamžite vyháňané z priční, senníkov či dlážky vystlanej špinavou slamou. Ak niekto
meškal na nástup či zdržal sa pre slabosť hoci len o niekoľko sekúnd so
vstaním z „postele“, spravidla dostal
dávku buchnátov palicou a spŕšku
nadávok od veliteľa bloku.
Väzni mali na „rannú hygienu“ v blokovej umyvárni či použitie latrín iba
niekoľko minút. Veľká časť z nich sa
k umyvárňam či latrínam jednoducho nevedela ráno prepchať. Nasledoval beh k zástupu väzňov, ktorí
čakali na svoj prídel „raňajok“. Ich
menu pozostávalo z pol litra „kávy“
alebo „čaju“. Pod názvom „káva“
väzni dostávali teplú vodu so stopovými množstvami obilninovej kávy,
pod názvom „čaj“ vývar z rozličných
bližšie nešpecifikovaných bylín. Za
zmienku stojí, že „jedlo“ na raňajky
dostávali väzni už v predchádzajúci
deň pri večeri. Porcia 300 g čierneho chleba mala pokryť stravovacie
potreby večere i raňajok. Keďže

väzni boli po otrockej zničujúcej
práci vyhladovaní, zväčša zjedli celú
porciu chleba hneď a tak raňajky
pozostávali výlučne z teplej neidentifikovateľnej tekutiny.
Po zaznení druhého gongu utekali väzni na tzv. apelplatz, kde
nastúpili v radoch po desať osôb
(podľa blokov). Počas nástupu bol
kontrolovaný početný stav väzňov.
V prípade nezrovnalostí sa tieto
nástupy predlžovali, čo bolo pre
väzňov obzvlášť zničujúce pri zlom
počasí. Po ukončení nástupu bol
vydaný rozkaz o vytvorení pracovných kománd a väzni odchádzali
do práce za zvukov pochodov, ktoré hral táborový orchester.
Väzni vykonávali rozličné práce
v tábore i mimo neho. Minimálny
pracovný čas bol 11 hodín. Tento čas sa v lete predlžoval, v zime
mohol byť kratší. Prestávka na
„obed“ bola od 12.00 do 13:00, niekedy bola skrátená na pol hodinu.
„Obed“ pozostával z cca 1 litra polievky, ktorej základnou surovinou
boli zemiaky, repa a malé množstvo prosa, ražnej múky a potravinárskeho extraktu „Avo“. Ako spomína spoluväzeň sv. Maximiliána,
výtvarný umelec Marian Kołodziej
(mimochodom, jeho dielo s názvom „Labyrinty. Filmy pamäte“
má svoju stálu expozíciu v Centre
sv. Maximiliána v Harmężach pri
Osvienčime), neraz väzni uvažovali, či súčasťou „Avo“ nie je aj kostná
múčka pripravená z kostí ich nebohých spoluväzňov.1

Polievky, ktoré boli pre väzňov pripravované, boli tak nechutné, že
noví väzni ich často odmietali jesť
a tým ešte zhoršovali svoju situáciu.
Pred zotmením sa väzni vracali v eskorte esesákov do tábora.
Často so sebou niesli mŕtvoly
svojich spoluväzňov, ktorí zomreli počas práce. O 19:00 sa začínal
večerný nástup, ktorý mohol byť,
podobne ako ranný, predĺžený
v prípade nezrovnalostí v počte
väzňov. Po nástupe väzni dostávali
už spomínaný prídel chleba na večeru i raňajky, občas s kúskom margarínu či marmelády. Po večernom
jedle mali väzni tzv. „voľný čas“.
Do prvého gongu, ktorý oznamoval, že všetci musia byť na svojich
blokoch, sa väzni snažili dostať do
umyvárne či navštíviť známych
z iných blokov. O 21:00 oznamoval
druhý gong večierku.
Strohý opis denného režimu v koncentračnom tábore však nedokáže
vystihnúť všadeprítomnú nenávisť
a opovrhovanie ľudskou dôstojnosťou väzňov.

„SPOMEŇ SI, ABY SI
DEŇ SVIATOČNÝ
SVÄTIL!“ AJ
V OSVIENČIME...

Napriek všetkému, nedeľa znamenala pre väzňov koncentračných
táborov určitú úľavu. Spravidla
sa v nedeľu nepracovalo. Istotne
nešlo o veľkodušnosť či nebodaj
zbožnosť bezbožných väzniteľov. Bol to prejav toho, že aj takí
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zločinci, akými boli esesáci riadiaci
vyhladzovací tábor, chceli mať aspoň raz v týždni od brutality a násilia relatívny pokoj, hoci prejavy
náboženského života u väzňov aj
v nedeľu znamenali automatické
perzekúcie zo strany dozorcov.
V nedeľu väzni zväčša upratovali
svoje baraky, ba dokonca si mohli
z času na čas vypočuť koncert táborového orchestra. Orchester bol
zložený výlučne z väzňov, ktorí boli
pred uväznením špičkovými hudobnými umelcami.

nezmyselnému utrpeniu. Že práve
Boží deň im má pripomínať ich nezničiteľnú dôstojnosť Božích detí,
pripomínať im, že všetko utrpenie
raz skončí, a ak chceme, čaká nás
večné šťastie v Božej prítomnosti.
Spovedal, zhováral sa, kázal. Hoci
v koncentračnom tábore prežil iba
niekoľko mesiacov, viacerí väzni
spomínali, že vďaka jeho príhovorom a kázňam sa na nedeľu tešili,
pochopili aj v tomto neľudskom
prostredí jej význam a vďaka jeho
slovám toto peklo na zemi dokázali prežiť. Kňaz Konrad Szweda si na
Maximiliána spomína ako na toho,
ktorý vo všedný deň i v nedeľu „ne-

zlé sa ti nestane. Budeš kráčať ako
dieťa v náručí rodičov.“4
Práve vďaka spomienkam kňaza
Konrada Szwedu sa nám zachoval
pamäťový prepis poslednej kázne
sv. Maximiliána, ktorú K. Szweda
nazval „Najsvätejšia Trojica a Nepoškvrnená“5. Touto kázňou sa
prihovoril svojim spoluväzňom
pravdepodobne v poslednú nedeľu pred svojim odsúdením na smrť
hladom, v presne nešpecifikovaný
júlový deň roku 1941. Svojou hĺbkou si zaslúži, aby bola publikovaná v celku, a preto na tomto krátkom priestore nebudem uvádzať
citáty z nej.

Napriek tomu, že za slúženie sv. omše
v koncentračnom tábore hrozilo
kňazom okamžité
zastrelenie, viacero svedectiev
Sv. Maximilián
potvrdzuje, že ju
učil
svojich
niektorý z uväznespoluväzňov
ných kňazov slúžil
nachádzať
potajme každú
v sviatočnom
nedeľu na povadni Boha, nale táborových bapriek
tomu,
rakov. A na týchto
že prostredie,
svätých omšiach
v ktorom ho
sa
zúčastňoval
prežívali (vďaka
i sv. Maximilián. Či
tým, ktorí toto
sám v Osvienčime
prostredie vysv. omšu slúžil, netvárali) kričalo,
vieme z dostupže Boha niet.
ných zdrojov poSkúsme aj my
tvrdiť. Vieme však,
hľadať spolu so
že v nedeľné posv. Maximiliápoludnia, keď sa
nom v svätení
Nedeľná kázeň. Obraz Mieczysława Kościelniaka, spoluväzňa sv. Maximiliána.
okolo neho potajsviatočného
me schádzali väzni za barakmi, aby strácal ani v koncentračnom tábo- dňa hlbšie chápanie našej ľudskej
sa ukrytí za kopami dosiek a tehál re pokoj duše. Vo svojich skutkoch dôstojnosti.
spolu s ním modlili a vypočuli si jeho bol priamy, vyrovnaný so všetkým,
slová, neraz vybral z vrecka otrhanej bol vždy plný humoru a svojím
väzenskej uniformy kúsočky chleba, postojom povzbudzoval iných. Z
ktoré si sám odtŕhal od úst, požehnal jeho srdca ako zo životodarného
ich a s láskou rozdával svojim spo- prameňa vyvierala radosť a svojím
luväzňom, tak ako s láskou kňazi roz- dychom oživovala trpiacich a na 1 Por. Vyjadrenie Mariana Kołodzieja vo filme „Między
piekłem a Niebem“.
dávajú sv. prijímanie. Takto, hoc len duchu klesajúcich väzňov. (...)“3
2
Diem, Rudolf. Spomienky týkajúce sa otca Kolbeho.
symbolicky, v tomto pekle na zemi
Písomné svedectvo zo dnia 27. 4. 1957. In: Archív
sprítomňoval veľké tajomstvo Eu- Szweda spomína, ako ho v jedNiepokalanowa. Zložka: Svedectvá spoluväzňov.
charistie, v ktorej sa nám Božia láska nu nedeľu, keď bol v stave úplnej 3 Szweda, Konrad. Výpoveď zo dňa 23. 10. 1946. In:
2
beznádeje, Maximilián povzburozdáva v spôsobe chleba.
Archív Niepokalanowa.
dil týmito slovami: „Keď sa chytíš 4 Tamtiež.
V nedele sa sv. Maximilián snažil Najsvätejšej Matky jednou rukou 5 Szweda, Konrad. Niepokalana i Trójca Święta
(ostatnie kazanie o. Kolbego). In: Rycerz Niepokalanej
čo najväčšmi pripomínať strápe- a Pána Ježiša druhou rukou, môžeš
8-9/1947, s. 209-211.
ným a zúfalým väzňom, že Boh kráčať dopredu aj po slepiačky, nič
môže dať zmysel aj ich úplne
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Z MINORITSKÉHO SVĚTA

PRIMICE S MUČEDNÍKY
O první mši svaté minoritského otce Tomáše Vlčeka OFMConv
text: Jitka Navrátilová
Kostelík Královny rodin na Teplické ulici v Bratislavě byl o třetí červnové neděli svědkem čehosi výjimečného. Konala se zde primiční mše svatá otce Tomáše Vlčeka, a to za přítomnosti dvou minoritských mučedníků. Jak je něco takové možné?

VIA MARTYRIS

Již samotná skutečnost, že je někde sloužena primiční mše svatá,
je něco mimořádného. Avšak v případě této primice se sešlo více nezvyklých věcí. Ten, kdo měl to štěstí
a vešel se do přeplněného kostelíka, možná na chvíli znejistěl tím,
co uviděl, a kladl si otázku: „Koná
se tady skutečně primice?“ Pozornost všech totiž ihned upoutal
obraz nedávno blahořečených minoritských mučedníků Zbigniewa
Strzałkowského a Michala Tomaszka a také relikviář s jejich ostatky.
Červená barva, která dala výrazný
charakter květinové výzdobě i celé
liturgii, udávala této slavnosti
hlubší tóny a ukazovala, že radost
z daru kněžské služby, kterou jsme
chtěli s otcem Tomášem v tento
den sdílet, je vykupována také
bolestí, která má někdy charakter
oběti nejvyšší. To si uvědomuje
i jeho maminka, která se přiznala,
že jí překvapil výběr mučednického motivu celé mše svaté, který byl
ještě zvýrazněn i výběrem čtení:
„Kto vie, aké má Pán Boh s ním plány, aké má pre neho cesty. To už je
všetko v Božích rukách...,“ dodala
maminka.

TOUHA PO NORMÁLNÍM ŽIVOTĚ

Cesta ke kněžství, jak už to u povolání k zasvěcenému životu bývá,
byla i u otce Tomáše neobvyklá
a prošla svými zákrutami a odbočkami, až nečekaně vyústila v kněžství v řeholním společenství bratří
minoritů. Proč nečekaně? Protože
o. Tomáš měl zcela jiné plány. Chtěl
se oženit, mít milou ženu a děti.
Sám pochází z velké rodiny. Mimo
něj se rodičům narodily ještě

čtyři další děti. Byl také zamilovaný
do jednoho děvčete a svůj talent
pro IT technologie chtěl zúročit
ve svém budoucím povolání. Prostě taková „normální“ představa
o životě, kterou sdílí mnoho mladých lidí. Pán Bůh měl však jiné
plány, které o. Tomáš odhaloval
postupně. Než k tomu však došlo,
tak stihl ještě vystudovat bakalářský stupeň informatiky.

BOŽÍ CESTIČKY

Lidé, kteří mohli sledovat život
o. Tomáše, si všímali, že přestože
byl hoch jako každý jiný, v určitých
ohledech se odlišoval od ostatních
dětí. Například byl často viděn, jak
ministruje v kostelíku, který se nakonec stal i svědkem jeho primiční
mše svaté. K ministrantské službě
byl přiveden jakoby „náhodou“,
když se jednou nechal přemluvit,
aby přinesl během mše svaté dary.
Vůbec by ho nenapadlo, že kněz,
který tehdy neměl u oltáře žádného ministranta, jej požádá, aby si
po přinesení darů stoupl k oltáři.
Přestože o ministrování nevěděl
tehdy nic, tato služba se mu zalíbila a on díky ní začal chodit do kostela téměř každý den.
Avšak Tomášova cesta ke kněžství
podle slov jeho maminky začala
již od jeho početí. „Keď sme s manželom zistili, že som tehotná, tak
som povedala: Pane Bože, ak to
bude syn, nech sa stane kňazom.“
Zpočátku se mohlo zdát, že zaslíbení syna Bohu vyjde naprázdno. Výsledky ze sonografie ukazovaly, že
mladému páru se jako prvorozené
dítě narodí děvčátko. Maminkovský
„šestý“ smysl však mladé matce dával tušit, že vše může být ještě jinak.

Proto nedbajic na výsledky tvrdila:
„Nie, bude to chlapec.“ A skutečně, narodil se syn. Syn, který byl
od početí odevzdán Bohu do jeho
služby. Než k tomu však došlo, musela uběhnout léta, ve kterých musel malý Tomášek vyrůst v dospělého Tomáše a stejně jako ten biblický
učedník uzrát ve své víře a na základě vlastní svobodné vůle dospět
k rozhodnutí, že Kristus je tím, koho
chce zcela následovat.

POD MARIINÝMI
KŘÍDLY

Cesta postupného dozrávání k rozhodnutí pro kněžství nebyla jednoduchá. Sám otec Tomáš přiznává,
že nechtěl být knězem. Velkou roli
ve změně tohoto postoje sehrála
Matka Boží, ke které se rád modlíval. Však také farníci vzpomínají, jak
ho vídávali klečet před sochou Matky Boží Fatimské. Pohled na klečícího hocha jim zůstal v paměti. Svůj
vztah s Marií rozvíjel také prostřednictvím společenství Misie Mariina,
do kterého se aktivně zapojil. Vztah
s Marií byl něčím, co by se dalo
označit „rodinným stříbrem“ Vlčekových. Úctu k Panně Marii získala
maminka o. Tomáše již od své maminky. Od ní se naučila, že všechny
těžkosti je zapotřebí svěřovat pod
ochranu Panny Marie. Toto si odnesla i do svého manželství a výchovy pěti dětí, které se jim s manželem narodily. Často se k Marii
obracela se slovy: „Panna Mária,
ty si matka mojich detí, ty ich máš
na zodpovednosti, aby sa nestratili, aby sa vrátili k Bohu, ja už neviem, čo mám robiť.“ To, že z tohoto dědictví čerpá také o. Tomáš, je
zřejmé i z toho, že si ke svému jménu Tomáš přidal také jméno Maria.
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MINORITÉ NA SCÉNĚ

Zároveň to však není člověk, který
by byl odtržen od reality. „Jeho dar
duchaplně a s humorem reagovat na nečekané životní situace je
pro něj typickým,“ říkají lidé, kteří
s ním přicházejí do kontaktu. Otec
Lesňák, který měl podle slov novokněze Tomáše velký vliv na jeho
dozrávání ve vztahu s Bohem, vidí
v tomto mladém knězi velký evangelizační potenciál. Především
jeho velká schopnost udržovat
lidské vztahy a shromažďovat lidi
kolem sebe. „Keď príde na nejaké
miesto, prvé, čo robí, je, že kupuje asi tridsať pohľadníc a všetkým
rodinám, známym posiela pohľadnicu, ... to je veľký dar, ktorý dostal
od Boha a ktorý využíva pre dobro
druhých.“ dodává otec Lesňák, slovenský kustod.

Účast na duchovních cvičeních
a akcích pořádaných bratry minority pomáhala nejenom tříbit charakter mladého hocha, ale postupně odhalovala i jeho dispozice pro
řádový život. Otec Lucián vzpomíná, že při různých duchovních
akcích Tomáše vždy přitahovala
společenství kněží a řeholníků.
Ukázalo se také, že má zvláštní cit
pro modlitbu. „Jeho odhodlanost
se pravidelně a s plným nasazením modlit se stala pro mne povzbuzením,“ dodává otec Lucián.

MUČEDNÍCI SE HLÁSÍ
O SLOVO

S bratry minority se měl možnost
o. Tomáš poznat poměrně záhy.
Prostor, ve kterém mohl „oťukávat“
svůj vztah s nimi, se vytvořil díky
společenství Misie Mariina, kam
ho přivedli rodiče. Zde také potkal
o. Luciána Boguckého, zapáleného
a aktivního kněze, který měl schopnost propojovat běžné aktivity
s duchovním rozvojem svěřených
oveček. Otcem Luciánem organizované cyklopoutě „chytly za srdce“
i mladého Tomáše. Jeho nadšení
pro cyklistiku pastoračně využil
také otec Lucián v rámci primiční
mši svaté. Kolo, které získal otec Tomáš jako dar od Misie Mariiny, bylo
využito o. Lucianem při homilii jako
názorná pomůcka demonstrující
postup na duchovní cestě.

Překvapující skutečnost propojení primiční mše svaté se vzpomínkou na minoritské mučedníky
vysvětluje sám novokněz Tomáš.
Podle něj vše začalo tím, že den,
kdy měl skládat státnice (7. června), připadl jako den vzpomínky
těchto mučedníků. „A pretože som
si pri končení štúdia vôbec neveril
a pred štátnicami som mal veľký
rešpekt, všetko som zveril týmto
blahoslaveným mučeníkom. Vďaka

nim som nadobudol presvedčenie, že ak sa na tie štátnice dostanem, zvyšok zariadia moji blahoslavení spolubratia. Nesklamali.“
Na pomoc blahoslaveného Zbigniewa a Michala nezapomněl ani
o. Tomáš. Jak pomohli oni jemu,
tak chtěl pomoci na oplátku také
on. Uvědomil si, že právě primiční
mše svatá může být příležitostí, jak
rozšířit povědomí o těchto bratřích
misionářích, kteří v roce 1991 položili za Krista svůj život v peruánském městě Pariacoto a kteří jsou
vzýváni jako ochránci proti terorismu. Primiční mše svatá sloužená
z formuláře o blahoslavených mučednících se tak stala vyjádřením
díků těmto mučedníkům. K šíření
jejich úcty přispěje jistě i skutečnost, že se o. Tomášovi podařilo
získat i ostatky těchto mučedníků.
Primice za přítomnosti blahoslavených mučedníků je tak možná začátek nové cesty, jejíž konec nezná
nikdo z nás. Není však důležité znát
předem, jakými cestami nás povede
Pán. Důležité je důvěřovat mu a vytrvat v dobrém směru. Jak říká tatínek
o. Tomáše: „Odteraz sa budem modliť za syna, aby zostal verný svojmu
poslaniu.“ A k této prosbě tatínka se
na přímluvu blahoslavených mučedníků Michala a Zbignieva můžeme
přidat také my ostatní.
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RECENZE

SVATÁ BERNADETA
SOUBIROUSOVÁ
Lurdské poselství modlitby pokání a pokory k nám zaznívá již 160 let.
text: Katka Lachmanová
Letos slavíme výročí zjevení Panny Marie v Lurdech (r. 1858). To nám připomíná i jeho nenápadnou adresátku, tehdy nemocnou dívenku z jedné chudé rodiny. V roce 1978 sepsal známý mariolog René Laurentin
knihu Život svaté Bernadety, která byla přeložena do mnoha jazyků včetně češtiny: letos vyšla už ve druhém vydání.

ZJEVENÍ
NEPOSKVRNĚNÉ

Víme, že „krásná paní“ se Bernadetě představila jako Neposkvrněné
početí. Bernadeta netušila, co to
znamená – a nevěděla, že dogma
o tom, že Panna Maria byla počata
bez poskvrny dědičného hříchu,
bylo v Církvi definováno pouhé
čtyři roky před tímto zjevením.
Neposkvrněná Panna Maria bývá
znázorňována, jak drtí hlavu hadovi, zjevně na připomínku výroku
z 1. knihy Mojžíšovy 3,15: „Mezi
tebe a ženu položím nepřátelství,
i mezi símě tvé a símě její. Ona ti
rozdrtí hlavu a ono ti rozdrtí patu.“
Tomuto silnému výroku se v teologii říká „protoevangelium“: jde
o předzvěst toho, že Hospodin zachrání svůj lid, že přijde, aby „zmařil skutky ďáblovy“. Co je na tom
ale podivuhodné – hlavu Nepřítele naší spásy Pán rozdrtí skrze
nepatrnou služebnici, doslova
skrze dívenku, která se v prostotě
a oddanosti nabídne Bohu. (Mám
před očima sochu křehké, docela
obyčejné chudé dívky na fasádě
baziliky v Nazaretě). Při četbě knihy
z pera otce Laurentina se nemohu
ubránit jisté paralele mezi Bernadetou a „nepatrnou služebnicí“,
která pokořila dávného hada.
Kniha není mistrovské literární dílo,
natož kdovíjaké teologické pojednání. Prostý je celý příběh Bernadety i jeho jednotlivosti. Řada
popisovaných příhod se jeví jako
banální, nezajímavé, s výjimkou

vlastního zjevení. Jaksi „málo zajímavé“ jsou i roky prožité v klášteře, kam byla uklizena před zraky
veřejnosti, aby tam prožila hodně
nepochopení, pokořování, ústrků
a léta zdravotních problémů, které
ji vyřazovaly z komunitního života.

biskup chce přinést krátce před
její smrtí Svatému otci její rukopis,
proto ji má k tomu, aby vlastnoručně sepsala prosbu o papežské požehnání. Ona ji poslušně napsala,
ale velmi prostě a s chybami. Vnutili jí tedy květnatou církevnickou
formulaci, jejíž závěr zněl: „... Doufám, že tato dobrá Matka ráčí ještě
jednou pošlapat hlavu prokletého
hada, a že tak učiní přítrž krutým
zkouškám svaté církve a bolestem
jejího vznešeného a milovaného
papeže.“ Bernadeta má potíž tak
složitou větu i jen přepsat, takže
tam znovu udělá několik chyb
a musí text přepsat podruhé! Pak
je konečně odeslán...

NEPATRNÁ
SLUŽEBNICE

BUDIŽKNIČEMU

„Pořád v nemocnici, pořád budižkničemu,“ říká sama o sobě. Jak
upozorňuje otec Laurentin, kromě modlitby a pokání (obrácení
k Bohu) je právě dobrovolně přijatá chudoba klíčovým slovem lurdského poselství. O tom svědčí už
samotné vyvolení Bernadety (tak
jako kdysi vyvolení Marie z Nazaretu). Její život je kromě zjevení
opravdu málo zajímavý, a k tomu
se přidává její až nápadná střízlivost či chudoba vyjadřování. Jeden
příklad za všechny – novopečený

Co mě na tom fascinuje, je právě
ten „poklad v nádobě hliněné“
neboli její chudoba: fyzická, intelektuální, ale i chudoba ze všech
nejvzácnější – chudoba duchem
(pokora). Ta ji učinila tak přitažlivou pro Boží milost, ale zároveň tak nebezpečnou a odolnou
vůči silám zla. Každá z drobných
příhod jejího života dýchá touto
chudobou, prostotou či pokorou. Právě tato ctnost ji nesmírně
přibližuje k Paní, jež se jí zjevila –
k Neposkvrněné, která pokořila
satana. A pokořuje ho i nadále,
a to právě skrze své „símě“, skrze
své maličké, jako byla Bernadeta,
farář z Arsu, Terezie z Lisieux, otec
Pio... zkrátka pokolení nepatrných
služebníků Božích.
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MODLITEBNÍ ÚMYSL M. I.

OCHOTA A ÚSILÍ
Modlitební úmysl M. I. na srpen: Aby podle příkladu sv. Maxmiliána bylo
srdce každého křesťana zapáleno touhou odevzdat vše Kristu.
text: P. Jacek Pędziwiatr
Vládce jistého království hledal
vhodného člověka k doplnění skupiny svým ministrů. Kandidáty postavil před velkými dveřmi a slíbil
jim: „Kdo z vás tyto dveře otevře,
bude ministrem.“
Jeden z kandidátů přinesl svazek
klíčů. Postupně je strkal do zámku,
ale žádný tam nepasoval. Druhý
se snažil zámek otevřít nějakými
křivými drátky. Bezvýsledně. Další
použil železnou tyč a pokoušel se
dveře vyvěsit z pantů, vždyť král nic
neříkal o tom, že by se dveře měly
otevřít legálně. Ale dveře odolaly
i tvrdému železu. Nakonec ke dveřím přistoupil poslední z kandidátů. S klidem si je prohlédl, načež
úplně obyčejně stiskl kliku. K jejich
otevření stačilo tak málo.

Sv. Maxmilián je pro mne mistrem
jednoduchých řešení, s nimiž se
vše stává možné. Připomeňme si,
jaké byly začátky časopisu „Rytíř
Neposkvrněné“. Časopis neměl
finanční zajištění, redakci, vydavatelské plány, koncesi, reklamu,
marketing. Nic z toho neexistovalo. A přece se časopis rozvíjel.
Vzpomeňme na začátky Niepokalanova, na začátky misií v Japonsku. Všude to bylo stejné: vůči
všem nedostatkům, překážkám
a potížím stálo jen úsilí a ochota.
Proč se nám nedaří uskutečnit tolik
plánů v osobním životě nebo v oblasti sociální, hospodářské, či národní? Protože na rozdíl od Maxmiliána máme všechno kromě ochoty

a úsilí. A někdy k dosažení úspěchu
stačí tak málo – jen stisknout kliku.
Nejsou nutné klíče, paklíče, páčidla.
Stačí ochota a úsilí. Laureát Nobelovy ceny za fyziku Albert Einstein
kdysi řekl, že brát si vzor z velkých
a krystalických charakterů vede
ke krásným ideám a šlechetným
činům. Sv. Maxmilián je inspirací, vzorem rozdávání lásky, která
všechno – tak jako Neposkvrněná –
všechno dělá pro Krista.
Vás, kteří chcete jít vždycky jen
a pouze vlastní cestou, neprošlapanou stezkou, bych chtěl uklidnit:
„Následování světců není plagiát,
je to naopak nejlepší způsob, jak
rozmnožit obdržené talenty a nalézt Krista, který je cesta, pravda
a život.“

ÚMYSLY MODLITEB M. I.
SRPEN

Aby podle příkladu sv. Maxmiliána bylo srdce každého křesťana zapáleno touhou
odevzdat vše Kristu.

ZÁŘÍ

Abychom podle vzoru sv. Maxmiliána byli odhodláni nést světlo Evangelia
do celého světa.

ŘÍJEN

Aby se modlitba stala pro každého rytíře Neposkvrněné i pro celou Církev zdrojem
jednoty a misijního nadšení.
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NA SLOVÍČKO S MENŠÍM BRATREM

TEN, KDO HLÁSÁ BOŽÍ SLOVO
A VYHÁNÍ ĎÁBLA
Rozhovor s o. Eliasem Vellou OFMConv
zeptala se: Jitka Navrátilová
Otec Elias, kněz řádu minoritů, je známý svou činností kazatele, exorcisty a je také autorem mnoha knih.
Přestože jeho působnost daleko přesáhla hranice jeho rodné Malty, o podrobnostech ze svého života sám
moc nemluví. Proto jsme se na některé z nich zeptali.
Když dnes někam přijedete, zaplníte kostely i velké přednáškové
sály. Jaké byly začátky vaší cesty?
Dá se říci, že jsem začal žít řeholní
život již ve třinácti letech. Vyrůstal
jsem v minoritské farnosti, kde jsem
byl také ministrantem. Bratři minorité mě vždycky přitahovali, proto
moje rozhodnutí přidat se k nim
bylo velmi spontánní a přirozené.
Časem jsem rozpoznal a ujistil se, že
mne Bůh volá, abych vytrval a pokračoval ve františkánském řeholním životě a později i v kněžství.
Slyšel jste Boží volání?
Mnohokrát. Zvláště silně jsem vnímal Boží hlas v období, kdy mnoho
mých spolubratří ve formaci opouštělo řeholní život. Tehdy jsem
se ptal: „Je to mé povolání, nebo
není?“ Situace byla pro mne o to
těžší, protože když je vám 13 nebo
15 let, tak často napodobujete své
vrstevníky. Ze třinácti mladých
chlapců, kteří spolu se mnou vstoupili do kláštera, zůstali nakonec dva
nebo tři. Já jsem byl mezi nimi. Bůh
si mne vedl. Zvláště v tomto období jsem vnímal a byl jsem si tím
jistý, že ke mně Bůh hovoří a říká:
„Zůstaň zde.“ A Bůh ke mně promlouvá stále. Znovu a znovu jsem
Bohem ujišťován o svém povolání např. skrze modlitbu breviáře,
kdy ke mně promlouvá skrze texty
a prohlubuje mé povolání.
Vaším prostřednictvím došlo
k obrácení u mnohých. Zažil jste
také vlastní obrácení?

Ano. Prožil jsem druhou konverzi,
když jsem se setkal s lidmi z charismatické obnovy. Když jsem je
viděl, jak jsou plní radosti a chval,
ptal jsem se: „Proč oni se tak radují
a já ne?“ Před setkáním s charismatickým hnutím nehrál pro mne
Duch Svatý tak velkou roli. Stavěl
jsem svůj duchovní život především na osobní zkušenosti, vlastní
snaze a teologickém poznání.
Setkání s Duchem Svatým změnilo Váš pohled na duchovní život?
Můj duchovní průvodce mi kdysi řekl:
„Otče, děláte v životě mnoho věcí,
ale Bůh nechce vaši práci, Bůh chce
vás.“ Jeho slova se mne velmi dotkla
a proměnila mne. Řekl jsem si: „Ano,
je to pravda, sice pracuji pro Boha, ale
ne s Bohem. Dělám mnoho věcí, aniž
bych rozlišoval, zda je Bůh ode mne
chce, nebo ne.“ Postupně jsem začal
chápat Boží vůli jiným způsobem.
V čem spočívalo ono nové chápání Boží vůle?
Dříve jsem totiž kladl důraz na to,
abych neporušil Boží vůli, aniž bych
se Boha ptal, jak ji mám dělat. Začal
jsem se proto nově ptát: „Bože, co
ode mně žádáš?“ To způsobilo doslovný obrat v mém životě. Začal
jsem i díky tomu lépe chápat své
františkánské charisma a slova svatého Františka, který říkal, že Duch
Svatý je hlavní představený řádu.
Někteří lidé si stěžují, že chtějí
poznat Boží vůli, ale Bůh k nim
nemluví.

Stává se, že přestože lidé říkají,
že hledají Boží vůli, tak ve skutečnosti hledají něco úplně jiného.
Především usilují o to, aby s nimi
souhlasil Bůh. Takových příkladů
je mnoho. Např. mladý pár, který
touží po dítěti a neustále o něj prosí Boha. Když dítě nepřichází, tak
říkají: „Bůh neslyší naši modlitbu.“
Nikdy si však nepoložili otázku, zda
nemá s nimi Bůh jiný plán, který
je odlišný od většiny manželských
párů. Obdobně např. u mladé ženy,
která by se chtěla vdát a prosí Boha
o partnera. Když partner nepřichází, tak řekne: „Bůh mně neslyší.“
Tyto příklady ukazují, že lidé spíše
chtějí, aby se Bůh přizpůsobil jim,
než aby se ptali Boha na jeho vůli.
Proto je zapotřebí se začít ptát,
jestli Bůh nechce něco odlišného
od našich přání a tužeb.
Léta vedete semináře za uzdravení. Máte sám nějaká bolavá
místa potřebující uzdravit?
Kdybych řekl, že můj život je život
bez zápasů, tak bych lhal. Dostávám např. rány zvnějšku od lidí, kteří mě špatně chápou. Také v mém
charakteru jsou věci, které bych
rád změnil, protože jsou skvrnami
na mé povaze. Někdy zápasím se
žárlivostí, jindy s nepřijetím mých
spolubratří, kteří mají jiné smýšlení.
Někdy prožívám také rány ze selhání v mé službě. Např. někdy při
exorcismu si myslím, že jsem se snažil, ale zlý duch tam stále zůstal, a já
si kladu otázku: „Je to proto, že jsem
selhal jako člověk, anebo má Bůh
jiný plán?“ Ano, jsou rány, které jsou
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v mé povaze, rány, které přicházejí
zvnějšku, a stejně jako jiní lidé musím s nimi zápasit i já.

Foto: Jitka Suchomelová

Navštěvujete různé země. Existují místní rozdíly v důvodech,
proč potřebujeme uzdravit?
V základu je uzdravení všude stejné.
Všichni máme mnoho strachů, cítíme
odmítnutí, jsme osamělí, ať už žijeme
v Číně, v Africe nebo
v Americe. Avšak
přestože se všichni potýkáme s obdobnými problémy,
ukazuje se, že každé
místo potřebuje specifické
uzdravení.
Pro některé národy
je typické rouhat se
Bohu, jiné se potýkají např. se závislostí
na alkoholu. Když
jsem byl na malém
ostrůvku
Lampedusa, tak mi řekli, že zde je hlavním
problémem manželská nevěra.
Muži z ostrova byli většinou rybáři
vyjíždějící na delší čas na moře. Jejich ženy tak zůstávaly dlouho samy
a tato specifická situace ovlivnila
i oblast potřebující uzdravení.
Z čeho potřebují uzdravit Češi?
Myslím si, že jedním z vašich hlavních problémů je přesvědčení, že
nepotřebujete Boha.
Sloužíte také jako exorcista. Kolem tohoto tématu kolují různé
názory. S jakými omyly se zde
setkáváte?
Někteří lidé si myslí, že čím hlasitěji
křičí na ďábla, tím větší mají autoritu. Při exorcismu je však důležité
stát v autoritě, kdy s ďáblem nekomunikujeme, kdy ďábla neprosíme,
ale v Kristově autoritě přikazujeme,
aby odešel. Není to však otázka křiku. Vzpomínám si, že jsem na toto

téma jednou přednášel v západní
Africe, v Ghaně a jeden vedoucí mi
řekl: „Otče, když ďábel nechce odejít, tak na něho musíte začít křičet.“
Řekl jsem mu, že ďábel nemá tělo
a nemá ani uši, tak je zbytečné se
namáhat a křičet.“

se, že si řekneme: „Teď mám pět
nebo deset minut. Co mám s takovým krátkým časem udělat? Velmi
často se stane, že tyto krátké časy
promarníme. Za celý den můžeme
takto ztratí dvě až tři hodiny. Když
si uděláme dobrý rozvrh času,
zvládneme více, než
když si jej neuděláme.
Napsal jste také
knihu o Panně Marii. Jaká byla vaše
cesta k Matce Boží?

Čeho se tedy ďábel nejvíce bojí?
Především je zapotřebí se více
modlit, postit se, a hlavně být pokornější. Těchto zbraní se ďábel
bojí. Vyhánění zlého ducha není
otázka metody, protože když ďábel
zjistí, že exorcista používá nějakou
metodu, tak tu svou změní. Každý
exorcismus je jedinečná zkušenost. Záleží především na pokoře
a modlitbě. Ďábel touží především
po moci, a proto se velmi bojí pokory. Pokorný postoj je tedy jednou ze zbraní vůči ďáblu. Stejně
tak se velmi bojí Eucharistie, protože Eucharistie znamená lásku
a pokoru. Ďábel se také velmi bojí
Matky Boží, protože se mu ji nikdy
nepodařilo ani v tom nejmenším
detailu svést.
Jste kněz, exorcista, kazatel, píšete knihy... Jak to vše zvládáte?
Dvě věci považuji za zásadní. Modlitbu a dobře rozvržený čas. Stává

Moje láska k Matce
Boží vznikla, když
jsem byl ještě studentem a seznámil
se s hnutím Rytířstva Neposkvrněné
Panny Marie. Díky
tomuto hnutí jsem
mohl více poznat
Matku Boží a začal
jsem ji více milovat.
V minoritském řádu
máme velkou úctu
k Neposkvrněné. Můj vztah k ní
však není založen jen na zbožnosti,
ale vychází také z osobní zkušenosti. Před důležitými rozhodnutími se
k ní obracím o radu. Když se modlím
exorcismus, tak ji prosím, aby mne
ochraňovala a pomáhala mi. Maria
je součástí mého života. Myslím si,
že kněz, který chce žít v plnosti své
kněžství, nemůže žít bez Matky
Boží.
Jste zasvěcen Matce Boží jako
rytíř Neposkvrněné? Co byste
vzkázal českým rytířům?
Ano, jsem členem Rytířstva Neposkvrněné a se svými spolubratry se
každý den modlíme zasvěcení Matce Boží podle sv. Maxmiliána Kolbeho. Rytířům Neposkvrněné u vás
bych chtěl říci: Prožívejte to, že vás
Matka Boží miluje. Uvědomujte si,
že s Marií je jednodušší jít k Ježíši.
Matka Boží vám Ježíše nevezme, ale
přivede vás k Němu. Je jednodušší
kráčet s Marií než kráčet sám.
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POUTNÍ MÍSTA

POD OBRAZEM
MATKY BOŽÍ KOJÍCÍ
Provodovské poutní místo přináší dobro
a milosti už víc než 300 let.
text: Václav Štaud
„Je to kouzelné místo, skromné až pokorné, a při tom prozářené radostí jako čisté srdce, v němž přebývá
Bůh.“ Tato poetická slova použil olomoucký arcibiskup Jan Graubner ve svém příspěvku do publikace, která
vyšla v roce 2010 u příležitosti 300 let mariánských poutí do Provodova.

VODA VYVĚRÁ POD OLTÁŘEM

Moravský metropolita se vyznal z pocitů, které nejsou
náhodné. On totiž nějaký čas vedl provodovskou farnost jako její duchovní správce a měl tak příležitost
poznat duchovní sílu Luhačovického Zálesí stejně jako
krásu jeho kopců a luk.
Proslulost poutního místa, známého pod místním názvem Malenisko, vznikla na začátku 18. století. Legenda vypráví, že mlynářka Anna Vlaštovicová trpěla oční
chorobou. Podle pokynu ze svého snu našla na okraji
lesa studánku, umyla její vodou oči a uzdravila se. Začali
sem putovat lidé a jedna z dalších uzdravených pověsila ke studánce na poděkování obraz od neznámého
vídeňského umělce. Je na něm ztvárněna Matka Boží
kojící, kterou lidé na Malenisku uctívají dodnes. Protože uzdravení zde pocítil také majitel luhačovického
panství hrabě Wolfgang Serényi, nechal nad zázračným
pramenem z vděčnosti postavit kapličku. Ta byla roku
1750 přestavěna na dnešní barokní kostelík. Oblíbenou
provodovskou vodu, pramenící údajně přímo pod oltářem kostela, čerpají lidé v blízké kapličce. Od ní vede
strmá křížová cesta na vrchol lesního hřebene a končí
další kaplí. Zastřešený oltář pro bohoslužby pod širým
nebem byl zřízen až v nedávné době.

KUS SRDCE ZŮSTALO

Do nedávných dějin provodovské farnosti se výrazně
zapsal aktivní kněz František Müller, který zde působil
od roku 1944 více než čtyři desetiletí. Jeho zálibou byla
tvorba historických a národopisných publikací, byl také
autorem několika knih pověstí a veselých i smutných
příběhů prostých lidí z místního svérázného regionu.
V roce 1985 přišlo P. Františka Müllera na jeho poslední
cestě vyprovodit na dva a půl tisíce věřících. Že zájem
o jeho dílo trvá, svědčí souborné vydání v pěti svazcích,
které se mezi čtenáře dostalo v roce 2004.
Dvacetiletou službou farníkům a poutníkům se o Malenisko zasloužil také P. Lubomír Vaďura, dnes farář
v Uherském Hradišti-Sadech. „V Provodově, odkud jsem

odešel loni, zůstal kus mého srdce,“ říká. „Lidé v celém
tom rozhraní Slovácka a Valašska jsou dobří a vstřícní,
rádi ochotně pomohou. Správně pracovaly sbor i schola, ani o ministranty nebyla nouze. Vzpomínám na početné rodiny, které se nebály zapojit do farních aktivit.
Stále jsem měl hřejivý pocit, že se o nás všechny Matka
Boží dobře stará.“

TADY JE TAK DOBŘE!

Po otci Vaďurovi, který Provodov spravoval z nedalekých Želechovic, zůstaly stopy dobré práce i v materiální oblasti. Kolik oprav za jeho působení proběhlo!
On o tom hovořit nechce, prý to byla jeho samozřejmá
povinnost. Rád ale vzpomíná na duchovní dobro, které poutní místo přinášelo a jistě dál přináší. V neděli
tam po mši svaté vždy chvíli zůstával a tiše sledoval
reakce věřících i turistů. Pěší stejně jako cyklisté vždy
po chvíli odpočinku a rozhlédnutí viditelně okřáli a zaznívalo obdivné vydechnutí: „Tady je tak dobře!“
P. Lubomír Vaďura byl svědkem nejedné těžko vysvětlitelné události. Více než zázraky, které vracely lidem
zdraví, prožíval ale Boží zásahy v rovině duchovní,
zprostředkování různých milostí. Těšil jej hlavně návrat lidí ke svátostem, zpovědi po velmi dlouhé době.
„O zástupech laiků, jimž poutní místa nabízejí pomoc
a ochranu, se hovoří často. Rád bych ale připomněl, že
náruč Panny Marie se tu otevírá i kněžím, kteří mohou
čerpat mimořádné milosti zejména tím, že pomáhají
bližním svátostnou službou. Z tohoto pohledu jsem
na Malenisku prožil dvě nejplodnější období svého
kněžského života. Bylo to během Svatého roku 2000
a pak v Roce milosrdenství, vyhlášeného papežem
Františkem,“ dodává kněz.

PROSÍME ZA SVOJE DĚTI

O zázračných uzdraveních, k nimž došlo před 300 léty,
se můžeme dočíst na zažloutlých listech pamětní knihy provodovského kostela. Mezi věřícími však kolují
příběhy o vyslyšení i v době současné. Především se
jedná o oční neduhy.
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Jsou tu ale i jiné příběhy. Před několika desetiletími
si prý jedna maminka z blízké vesnice přála, aby se
její syn oženil těsně před hlavní provodovskou poutí, aby novomanželé hned mohli Matku Boží poprosit
o požehnání. Opravdu se to stalo a synova rodina pak
dlouho patřila ke ctitelům provodovské divotvůrkyně.
Ten muž, mezitím hodně zestárlý, nedávno zemřel.
Stalo se to přímo na provodovské pouti při 50. výročí
jeho svatby. Náhoda?
Na Provodov, k Matce Boží kojící, chodí prosit mnoho
maminek za svoje děti. To místo se k tomu přímo nabízí. Přicházejí i ženy, které podle lékařů děti mít nemohou a nejedné z nich se i tohle silné přání na přímluvu
Bohorodičky splnilo. „Ano, takové věci se opravdu dějí.
Některé maminky se mi svěřily, jiné ne, a já se snažím
být v tak citlivých záležitostech ohleduplný. Neptám
se, a pokud se někdo rozhovoří sám, dál to nešířím,“
dodává P. Lubomír Vaďura.

ZASE SE UMÍM SMÁT!

Foto: František Ingr | Člověk a víra

O hlubokém vztahu k Provodovu jsme si povídali
s Bronislavou Coufalíkovou z nedalekých Pozlovic.
„S Maleniskem je spjatý celý můj život. Měla jsem
tamní pouti ráda už jako dítě a s manželem jsme
i v této oblasti víry našli krásné souznění. Prozradím
zde jednu skutečnost, o níž se běžně nehovoří. Provodovská fara byla v 80. létech pro hlouček mladých
přátel zdrojem cenných informací z tajů církevního života. Především jeden z tamních duchovních správců,
P. Jan Kutáč, byl ochotný s námi besedovat a svěřoval
nám zprávy, které v komunistické totalitě nemohly být
publikovány veřejně. Dozvídali jsme se o událostech
v Medjugorje, o cílech vatikánské diplomacie, o pronásledování křesťanů u nás i ve světě, o aktivitách kardinála Tomáška nebo o petici Augustina Navrátila…,“
uvádí mariánská ctitelka.
„Na Provodov jsme s manželem chodívali vždy společně až do naší poslední pouti, brzy po níž můj Lojzík
náhle zemřel. Stalo se to před šesti léty a já se dodnes
chodím k Matce Boží vyrovnávat s touto bolestí. Zůstala jsem sama s pěti dětmi, bylo mi zpočátku hrozně a nevím, jak bych žila bez duchovní podpory. Pod
obrazem Panny Marie jsem mnohokrát v slzách rozmýšlela, co dál. Ona mi velmi pomohla a věřím, že i milovaný táta na věčnosti vyprošuje dětem všechno, co
tělesně i duchovně potřebují. A jestli jsem se po letech
zase naučila smát a mít radost ze života a z každé krásy
kolem sebe, je to zásluhou Matky Boží Provodovské.
Děti mi dělají radost, mám už i prvního vnuka. A jeho
rodiče, syn se snachou, si pro svoji svatbu ne náhodou
zvolili právě provodovskou svatyni,“ uzavírá paní Bronislava svoje vyprávění. A opravdu se při té vzpomínce usmívá…

Nedělní mše svaté jsou v provodovském
kostele slouženy pravidelně po celý rok
v neděli v 10.15 hodin. V poutní sezoně
(od 1. května do 21. října) také v 14.30 hod.
Termíny provodovských poutí:
 pouť hasičů – první neděle v květnu
 pouť matek – druhá neděle v květnu
 pouť pracovníků ve zdravotnictví – třetí
nebo čtvrtá neděle v květnu
 pouť farnosti - druhá neděle v červenci
 hlavní pouť – neděle po 5. srpnu, kdy je
slavnost Panny Marie Sněžné
 dušičková pouť se světelným průvodem
na hřbitov na ukončení poutní sezony –
předposlední neděle v říjnu.
 Více informací je na www.malenisko.cz
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Foto: http://www.fabiodemelo.com.br

BIBLICKÝ KOUTEK

ZNAMENÁ „AMEN“
KONEČNĚ JDEME DOMŮ?
O významu slova amen v Písmu svatém
text: br. Patrik Rygiel OFMConv
Se slovem „amen“ se setkáváme často. Nejen že jím máme ve zvyku končit modlitby, ale můžeme ho
zaslechnout i v běžné řeči. Například o mrtvém někdo řekne: „je s ním amen“, nebo o jisté věci, že je
„připevněná na amen“, nebo „zničená na amen“, čímž vyjadřuje názor, že daná skutečnost je definitivní,
konečná, neměnná.
Je možné, že lidové chápání tohoto slova má původ v liturgii.
„Amen“ chápané jako znak konce
modlitby, jíž lid v latině moc nerozuměl, se postupně stal potvrzením definitivnosti nějakého stavu
či výroku. Pojďme si říci o jeho různých významech a použitích, jaké
se dají vyčíst z Písma. Začněme Starým zákonem.

AMEN JAKO „TAK JEST“

Slovo ’amen je odvozeno od kořene ’mn, jenž znamená „být silný,
pevný, jistý“. Podle kontextu jej lze
přeložit jako „ano“, „skutečně“,
„tak jest“. V Písmu se používá
především k vyjádření souhlasu
s uslyšenými slovy někoho jiného.
Může jít o přísahu, kletbu, požehnání, smlouvu, slib, a to nejen jako
potvrzení oněch slov, ale i jako jisté

přivlastnění si jich. Dále se vyskytuje v oslavných částech na konci některých žalmů a v liturgii.

AMEN JAKO
HROMADNÉ
VYJÁDŘENÍ LIDU

V knize Deuteronomium, při tzv.
smlouvě v Šekemu jsou uvedeny
požehnání i kletby, jako odměna
za věrnost a jako trest za její přestoupení. Tento popis nápadně
připomíná liturgické shromáždění. Ve verších 27,15-26, se nachází
dvanáct prokletí, jež mají přednést
lévijci. Každé je ukončeno slovy:
we’amar kol-ha`am ’amen a celý
lid řekne „Amen“. V tomto případě
Septuaginta překládá slovo ’amen
slovem γένοιτο, což se dá přeložit
jako „staniž se“. Je zajímavé, že
Vulgáta zde ponechává původní

„amen“. Tedy v tomto úryvku je
toto slovo použito jako aklamace společenství, jako vyjádření
souhlasu společenství se slovy
levijců. Celý lid tím pádem svolává řečená prokletí na ty, kdo se
prohřeší proti Bohu či bližnímu.
Podobně i na konci Žalmu 106 lid
odpovídá na chválu Bohu slovy:
„Amen! Halleluja!“, které i tu vyjadřují spoluúčast lidu na oslavě
Boha.

AMEN JAKO BOŽÍ
JMÉNO

V knize proroka Izaiáše (65,16) je
dokonce sám Pán nazván ’elohe
’amen, což bývá překládáno jako
„Bůh věrný, pravý, či pravdivý“,
tedy Bůh, jenž plní své slovo. Takto
je to uvedeno i v Septuagintě. Naopak Vulgáta má zde Deus Amen,
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tedy ’amen vnímá jako Boží jméno.
Hebrejský text připouští obě tyto
interpretace a chybou by bylo považovat jeden z těchto překladů
za špatný. Platí oba zároveň.

AMEN JAKO ODPOVĚĎ
NA ROZKAZ

Výraz ’amen se však nepoužívá
v Písmu pouze v liturgickém kontextu. Kupříkladu v První knize
králů 1,36 Banaiáš odpovídá králi
na jeho rozkazy: ’amen ken jo’mar
adonaj ’elohe ’adoni hammelech, co
lze přeložit jako: „Nechť se stane,
jak řekl Pán, Bůh mého pána,
krále.“ Také i prorok Jeremiáš
(28,6) odpovídá jinému prorokovi: ’amen ken ja`ase adonaj, „ano,
ať tak Pán učiní“. Vidíme tak, že
’amen může být použito i jako odpověď na rozkaz, či vyjádření jednoduchého souhlasu.

AMEN V NOVÉM
ZÁKONĚ JAKO
VYJÁDŘENÍ
SOUHLASU

AMEN JAKO
ZDŮRAZNĚNÍ
PRAVDIVOSTI SLOV

Apoštol Pavel (jako i jiní autoři Písma)
často používá αμήν při početných
hymnech a dobrořečeních ve svých
listech. Na příklad v Listě Římanům
11,36: „Vždyť od něho, skrze něho
a pro něho je všecko. Jemu buď
sláva navěky! Amen.“ Tímto „amen“
tedy apoštol potvrzuje a zdůrazňuje
pravdivost svých slov.
Na konec i sám náš Pán, Ježíš Kristus, podle evangelií, takto slavnostně uvozuje některé své výroky.
V Matoušově evangeliu celkem
30x, a v Janovom 25x, a to dokonce zdvojeně („Amen, amen, pravím
vám…“), čímž ještě více upozorňuje na pravdivost a důležitost svých
slov. Náš Spasitel tu vystupuje jako
ten, kdo má autoritu, moc. Jeho
slovo je závazné pro všechny, a vyžaduje odpověď. Promlouvá totiž

I v Novém zákoně se tento termín používá jako vyjádření
souhlasu, odpovědí na modlitbu či dobrořečení Bohu, vyslovované jednotlivcem nebo
společenstvím věřících. Autoři
Nového zákona často ’amen
nepřekládají, ale pouze přepisují (αμήν).
Někdy, zvláště u chvalozpěvů, bývá uvedené spolu s halleluja (Zj 19,4), jak jsme to
viděli u Žalmu 106. Dokonce
i celý Nový zákon se končí slovy „Amen, přijď, Pane Ježíši!“
(22,20). Jedná se tedy o „amen“
které tu znamená nejen odpověď jako přání na Pánův příslib
brzkého příchodu, ale jedná se
i o „amen“ za celou knihou, celým Novým zákonem, i za celým
Svatým Písmem, jako potvrzení
důležitosti a pravdivosti slov obsažených v Bibli. Někteří biblisté zde
vidí liturgický kontext, neboť celý
náš život má být bohoslužbou – životem služby Bohu i bližním.

pravý Bůh a pravý člověk, je schopný odpovědět Otci na jeho pozvání ke společenství s ním. Svoji oběť
na kříži přinesl za nás. A to ne jen
ve smyslu namísto nás, ale i v našem jménu. Tím se stal i naší odpovědí Bohu.
Dokonce i celý Nový zákon se končí slovy „Amen, přijď, Pane Ježíši!“
(22,20). Jedná se tedy o „amen“,
které tu znamená ne jen odpověď-přání na Pánův příslib brzkého
příchodu, ale jedná se i o „amen“
za celou knihou, za celým Novým
zákonem, i za celým Svatým Písmem, jako potvrzení důležitosti
a pravdivosti všech slov obsažených v Bibli.

AMEN V TALMUDU
JAKO „PÁN JE NAŠÍM
VLÁDCEM“

Talmud, v traktátu Šabbat 119b,
považuje slovo ’amen za akronym
pro sousloví ’el melech ne’eman,
tedy „Bůh je král věrný/hodný důvěry“. Takže pokaždé,
když vyslovujeme „amen“, si
můžeme uvědomit, že to Pán
je naším Vládcem, jenž svět
stvořil, a také jej řídí, a je jediný,
komu můžeme plně důvěřovat.
Můžeme Mu svěřit vše, co nás
trápí, neboť On se k nám sklání,
a chce nás vyslechnout.

AMEN JAKO
ODEVZDÁNÍ SE
DO BOŽÍ NÁRUČE

jako Boží Syn a autentický Vykladač Otcových výroků. Dokonce
v Knize Zjevení (3,14) se sám nazve jako „Amen“, co silně připomíná zmíněného výše Izaiáše 65,16.
Takže Kristus je tím definitivním
Amen-ano Bohu. On jediný, jako

V naší liturgii se „amen“ používá nepřekládané, převážně
jako závěr modliteb, přičemž ne
vždy je kladen důraz na to, že
se jedná o odpověď lidu. To je
zdůrazněno i tím, že v průběhu
dějin se zrodil u kněží zvyk říkat
na konci kázání „amen“, jako
znak pravdivosti slov řečených
z pozice autority Církve. Myslím, že
je dobré uvědomit si, že se nejedná
o formuli označující pouze konec
modlitby či mše svaté, ale spíše
o odpověď vyjadřující náš souhlas,
naše „ano“ Bohu, naše odevzdání
se do Jeho náruče.
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HISTORICKÝ SERIÁL

NÁMĚSTKOVÉ KRISTOVI (16)
Kostnický koncil a následný vývoj
text: Radomír Malý
Situace, kdy v čele Církve na počátku 15. století stáli tři papežové, vrhající navzájem na sebe klatby, se stala
naprosto neudržitelnou. Svolání koncilu, jenž by tomu učinil přítrž, bylo již nejvyšší a nejpalčivější nutností.
Protože nikdo ze stávajících tří papežů nepodnikl v tomto směru patřičnou iniciativu, chopil se celé záležitosti samotný římskoněmecký císař Zikmund, jemuž to tehdejší právní struktura umožňovala. Kostnický
koncil náležel k jedněm z nejvelkolepějších všeobecných církevních sněmů. Konal se v letech 1414-1418
a účastnilo se ho téměř 400 kardinálů a biskupů. Krom toho bylo přítomno i velké množství nižšího kléru,
především řeholního. Koncil si vytkl jako přednostní cíl „reformovat Církev v hlavě a v údech“.

VYŘEŠENÍ PAPEŽSKÉHO
SCHIZMATU

První starostí koncilu, vedeného vynikajícími a vysoce vzdělanými osobnostmi té doby Jeanem Charlierem
z Gersonu (kancléř pařížské univerzity) a kardinálem Pietrem d´Aillym,
bylo, jak přimět dosavadní tři papeže
k rezignaci. Sesadit je podle kanonického práva nebylo snadné, stanovit,
který papež je pravý a který nepravý,
bylo obtížné a složité.
Poměrně nejsnadněji se vyvíjela
záležitost s římským papežem Řehořem XII., jemuž v té době bylo
už 90 let. Ten poslal na koncil svého legáta a oznámil, že je ochoten
rezignovat za předpokladu, že se
koncil nechá od něho formálně
svolat. Proti tomu nebylo námitek,
papež Řehoř poté oficiálně odstoupil 4. července r. 1415.
Větší potíž nastala s avignonským
papežem Benediktem XIII., který kategoricky odmítal rezignovat. Koncilní otcové se proto museli uchýlit
k nátlaku. Byl vyhlášen nový jednací
řád, jenž stanovil hlasování podle
jednotlivých národů zastoupených
na sněmu. Existovaly tak na koncilu
4 tzv. národy: italský, francouzský,
anglický a německý. Zvláštní „národ“ tvořilo i kardinálské kolegium.
Papeže Benedikta podporovali zejména španělští preláti, na sněmu
početně zastoupení. Když jim ale
koncil nabídl vytvoření „pátého
národa“, tj. španělského, výměnou
za zřeknutí se podpory (vzdoro-)
papeže Benedikta, přistoupili na to.

Avignonský pontifik Benedikt se
tak octl téměř sám bez jakýchkoliv
stoupenců, což umožnilo biskupům
na koncilu argumentovat, že papež
bez podpory kardinálů a biskupů
není právoplatným náměstkem
Kristovým. Koncil jej r. 1416 prohlásil za schizmatika a sesadil ho.
Největší problém ale představoval boloňský papež Jan XXIII. Ten
se v říjnu r. 1414 osobně vypravil
do Kostnice v přesvědčení, že shromáždění biskupové se mu podrobí
a uznají ho za řádného pontifika.
Byl si jist podporou zejména italských prelátů. Ti ale nakonec se
připojili k požadavku ostatních
biskupů, aby všichni tři papežové
odstoupili. Když Jan XXIII. zjistil, že
nemá šanci na potvrzení ve funkci, naopak že někteří otcové proti
němu vznášejí obvinění z podplácení a nemravného života, rozhodl
se v březnu r. 1415 tajně z Kostnice uprchnout v domnění, že bez
přítomnosti papeže koncilová
jednání ztroskotají. Byl ale ještě
v německém Breisachu zatčen
a dopraven zpět do Kostnice, obviněn ze simonie (svatokupectví)
a pohoršujícího způsobu života,
sesazen a uvězněn.
Již na kostnickém sněmu byl ze
všech tří papežů uznán právoplatným pouze římský Řehoř XII.,
ovšem i pro něho platila výzva, aby
rezignoval. Na konkláve, které se
uskutečnilo v Kostnici během trvání koncilu, byl zvolen papežem
v listopadu r. 1417 kardinál Odo

Colonna, jenž přijal jméno Martin
V. Dlouhotrvající rozkol na papežském stolci byl tak ukončen.
Objevil se ale jiný problém. Kancléři pařížské univerzity Gersonovi se
podařilo prosadit do koncilních dekretů vyzývajících k reformě Církve
teze, že koncil stojí nad papežem.
Ty vyplývaly z tzv. konciliární teorie, již tento učenec a spolu s ním
i mnozí preláti zastávali. Proto papež Martin V. v dubnu r. 1418 kostnický koncil jednostranně ukončil
a odmítl jeho dekrety podepsat.
Teprve jeho nástupce Evžen IV.
r. 1446 tak učinil s tím, že musí být
z koncilních dokumentů odstraněny všechny formulace odpovídající
konciliární teorii, jež byla papežem
prohlášena za bludnou.
Kostnický koncil je také známý
svým odsouzením českých reformátorů Jana Husa (1415) a Jeronýma Pražského (1416). Spolu s jejich
naukami byly odmítnuty i bludy
anglického reformátora Johna
Wickliffa, na němž oba byli závislí.
Mylně by se ale někdo domníval,
že kostnický koncil byl svolán kvůli
Husovi a Wickliffovi. Nikoliv, v jejich
případě šlo na sněmu spíše o okrajovou záležitost. Hlavní náplní koncilu a důvodem jeho svolání bylo
odstranění papežského schizmatu.

PONTIFIKÁT MARTINA V.

Tento papež (1417–1431) je v českých dějinách známý především
jako svolavatel křížových výprav
proti husitům, za což je odpůrci
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Foto: Wikipedia.org | Creative commons

katolické víry odsuzován. Dnes ale
na základě solidního rozboru faktů
je nutno konstatovat, že husitské
oddíly se dopouštěly mnoha krvavých krutostí proti katolíkům a jejich hromadných vražd, nelze tedy
papeži vyčítat, že shromažďoval
vojsko na pomoc českým katolíkům a na záchranu jejich životů.

však neposlechli, setrvali v Basileji dál a znovu vyhlásili se vším
důrazem dekret kostnického koncilu, který podřizoval moc papeže
moci všeobecného celocírkevního
sněmu, a dokonce nařizoval, že papežská kurie nemá právo vybírat
jakékoliv důchody. Papež Evžen
ustoupil nátlaku a rozpuštění koncilu odvolal.

Osmanské říše. Sultánova vojska
již ovládala značnou část Balkánu
a ohrožovala Cařihrad, který nakonec r. 1453 dobyla. Řekové, kteří
vyhledali papeže, věřili, že když se
sjednotí s katolickým Západem,
přijde jim on vojensky na pomoc.

Papež Evžen začal rychle jednat.
Aby Byzantinci nemuseli vážit dlouMartin V. žil bezúhonně a zbožně,
hou cestu přes Alpy až do Basileje,
tvrdě prosazoval odstrapřeložil jednání sněnění simonie a trestal
mu do italské Ferraexkomunikacemi i vězery a posléze do Floním konkubináty kněží.
rencie, kde byl tento
S kostnickým koncilem,
koncil r. 1439 proi když právě na něm byl
mulgován jako řádzvolen papežem, se niný, všecírkevní a kakdy nesmířil a všemožně
tolický. Většina otců
usiloval o prohlášení konbasilejského koncilu
ciliární teorie za bludnou.
pochopila, že jednoPlánoval nový koncil,
ta s pravoslavnými
svolal jej r. 1423 nejdříve
Řeky, která se nyní
do Pavie, kvůli morové
nabízí, je důležitější
nákaze, jež tam vypukla,
než hádky o konciKronika kostnického koncilu: Ulrich Richental. Scéna: Setkání učenců, biskupů,
ho ale nakonec přemístil
liární teorii, a proto
kardinálů a papeže Jana XXIII. v kostnické katedrále.
do Sieny. Sešlo se však
se přesunula do Fevelmi málo biskupů, proto tento tzv. V Římě ale vypukla protipapežská rrary a poté do Florencie. Protessienský koncil nebyl nikdy jako řádný revoluce. Šlechta byla infikována tující menšina zůstala ale v Basileji,
církevní sněm uznán.
konciliární teorií natolik, že pape- prohlásila Evžena IV. za sesazeného
žovy obstrukce ve věci basilejské- a zvolila vzdoropapeže Felixe V. Ten
Papež se ale nevzdal a svolal r. 1431 ho koncilu pokládala za neregu- ale získal mizivou podporu, takže
koncil do Basileje ve Švýcarsku, lérní snahu prosadit papežskou k obdobě velkého schizmatu před
jenž se měl zabývat nejen koncili- absolutní moc. Sám císař Zikmund kostnickým koncilem už nedošlo.
ární teorií, ale též ukončením válek dával najevo své sympatie vůči
s českými husity a dohodou s jejich konciliární teorii.
Na ferrarsko-florentském koncilu
umírněnou částí. Martin V. se toho
bylo skutečně dosaženo věroučné
ale již nedožil, protože hned na po- Římský lid poštvaný předními pa- a jurisdikční jednoty s pravoslavím.
čátku jeho konání r. 1431 zemřel.
tricijskými rody povstal se zbraní Tu podepsali jak byzantský císař
v ruce, papež musel uprchnout Jan, tak i patriarcha Josef. BohuTRNITÁ CESTA PAPEŽE
na člunu po Tibeře, ohrožován žel nepřijetí dekretů o jednotě
EVŽENA IV.
deštěm kamenů, které po něm značnou částí byzantského kléru
Nejvhodnějším kandidátem na pa- povstalci házeli. Složitou cestou pl- a povstání duchovenstva i věřících
pežský stolec po Martinu V. se nou nebezpečí se nakonec dostal proti císaři i patriarchovi, kteří je
stal kuriální kardinál Gabriel Con- do Florencie. Zdálo se, že Evžen IV. podepsali, opět způsobilo, že toto
dulmer, původně augustiniánský zcela ztratil svoji moc.
úsilí ztroskotalo.
mnich, žijící přísným a asketickým
životem. Přijal jméno Evžen IV. Záchranu paradoxně přinesli po(1431–1447). Také on, podobně slové byzantského císaře Jana VIII. Použitá literatura:
jako jeho předchůdce, kategoric- Paleologa a cařihradského pravo- Buehlmeyer, Carl. Die Kirchengeschichte II. Paderborn:
ky odmítal konciliární teorii. Proto slavného patriarchy Josefa. Ti, když Schoeningh-Verlag, 1959.
když na basilejském koncilu za- nenalezli papeže v Římě, hledali Johnson, Paul. Papiestwo. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax, 1998.
zněly opět hlasy ve prospěch to- jej a nakonec vypátrali v jeho exilu Ráček, Blažej. Církevní dějiny. Praha, 1937.
hoto bludu, papež sněm rozpustil ve Florencii. Chtěli jednat o věro- Pastor, Ludwig. Die Papsgeschichte. Muenchen, 1920.
a ohlásil svolání nového koncilu učné jednotě s Římem, neboť se Medek, Václav. Cesta české a moravské církve staletími.
do italské Boloně. Jeho účastníci cítili ohroženi rozpínavostí turecké Praha: Vydavatelství České katolické charity, 1982.
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Boží láska nás učí milovat všechny bez rozdílů.
text: S. M. Anežka Novoměstská OSF

Bylo ráno prvního září roku 1939.
Ulice polských měst byly plné dětí,
které po prázdninách opět spěchaly do školy. Nikdo nečekal nic
zlého. Náhle se ozval hukot letadel, které v houfech přilétaly z Německa, a všude kolem rozsévaly
bomby a smrt. Lidé s křikem utíkali a hledali bezpečí. Začala druhá
světová válka.
Také klášter Nielokalanów byl zasažen bombami. Otec Maxmilián
chtěl ochránit své spolubratry, a tak
je poslal do bezpečí k jejich vlastním rodinám. Při loučení jim říkal:
„Drahé děti, bylo nám tady spolu
dobře pod něžnou ochranou Neposkvrněné, ale přišel čas, kdy se
musíme rozejít.“ Když jim žehnal
na cestu, připomínal jim, že všude
mají vlastním příkladem ukazovat
Boží lásku. Ze šesti set bratří zůstalo v klášteře
jen padesát nejvěrnějších.
Za pár dní vtrhli
do kláštera němečtí vojáci.
„Všichni ven!“
křičeli a všechny bratry odvezli do koncentračního tábora. Čekal
je tam velmi těžký
život. Spolu s ostatními vězni trpěli hladem a hrubým zacházením. Otec Maxmilián
však neklesal na mysli.
„Nyní je naše místo tady,“
říkal bratřím. „Toto je teď naše misie,
kde můžeme pomoci mnoha lidem,
aby se přiblížili k Bohu.“ Sám se o to
snažil ve všem, co dělal. Povzbuzoval smutné, dělil se o svůj malý příděl jídla s hladovými, uděloval svátost smíření a vléval pokoj a naději
do duší spoluvězňů.

8. prosince 1939 na svátek Neposkvrněné Panny Marie z ničeho nic
všechny bratry z tábora propustili.
Byla to odměna za jejich velkou
důvěru v Neposkvrněnou? Bratři
to tak vnímali a radostně spěchali
zpět do Niepokalanowa. Našli ho
však úplně vyloupený. A u brány
hlídali němečtí vojáci. Večer se bratři sešli a radili se, co budou dělat.
Otec Maxmilián jim řekl: „Bratři,
nic nám nemůže vzít naději. Naším cílem je láska a věrná služba
Neposkvrněné i lidem. Dříve jsme
se o to snažili prostřednictvím tisku, teď o to budeme usilovat skrze
modlitbu a práci vlastních rukou.“
Od toho dne se bratři ve dne v noci
střídali v kapli při adoraci a vyprošovali mír a požehnání pro všechny. Pomáhali také lidem v okolí
a ve svých dílnách pro ně vyráběli
vše potřebné.

A
to
nebyl
o
všechno. Nacisté nastěhovali
do Niepokalanowa 2 000 lidí, které
vyhnali z jejich domovů, a přivezli
tam i 1 500 židovských obyvatel.
O všechny bylo potřeba se postarat a přinášet jim lásku a povzbuzení. „Musíme udělat, co je v našich
silách, abychom těmto ubožákům

ulevili v jejich neštěstí,“ říkal otec
Maxmilián. „Vždyť Bůh jim chce skrze nás prokázat svou lásku.“ Nikdy
nedělal mezi lidmi rozdíly. Všem,
dokonce i německým vojákům,
projevoval otcovskou lásku a péči.
Od chvíle, kdy se vrátil do Niepokalanowa, se neúnavně snažil získat u německých úřadů povolení
vydávat časopis Rytíř Neposkvrněné. Ve svých prosebných dopisech úřadům stále připomínal, že
mu nejde o politiku, ale o záchranu duší. Proti všem očekáváním
na podzim roku 1940 povolení
dostal. Vánoční číslo časopisu bylo
bleskurychle rozebráno a přineslo
ohromné povzbuzení všem, kteří ho mohli číst. Otec Maxmilián
v něm psal o pravdě a o lásce, která
jediná dává život a skutečné štěstí. Když se časopis dostal do ruky
nacistům, okamžitě zastavili
další vydávání. Pochopili,
že otec Maxmilián
mluví proti jejich násilí a krutosti. Stal se pro
ně nepřítelem,
kterého je třeba
zničit.
Co myslíte, děti?
Je snadné milovat ty, kteří nám
udělali něco zlého? Je to těžké,
viďte! Ani pro otce
Maxmiliána to nebylo lehké. On se
však rozhodl milovat všechny
bez rozdílu, přátele i nepřátele. Pomáhala mu v tom Boží láska a Panna Maria, která ho podpírala svou
přímluvou. Jeho příklad může být
pro nás povzbuzením, abychom
i my dokázali odpustit a mít rádi
i ty, kteří nám ublížili.
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JAK BÁRA DALA MŠI SVATÉ
DALŠÍ ŠANCI
O děvčeti, kterému se nechtělo vstávat a které maminka vedla k Bohu.

Foto: Lightfieldstudiosprod | Dreamstime.com

text: Jana Lokajová
Slunce koukalo z oblohy a na řadě
byl další horký den. Barča se válela
v posteli, i když už ji maminka několikrát volala a ona už měla dlouho otevřené oči. Je neděle a Barči
se nic nechce. „Mamí, půjdu až
na večerní,“ halekala do kuchyně, kde ji maminka kvůli vrčícímu
odšťavňovači sotva slyšela. Barča
už dlouho přemýšlela nad tím,
proč by měla
každou neděli
chodit do kostela, když to žádná
z jejich spolužaček
nedělá,
o prázdninách
teprve ne. Když
už musí do kostela, proč se
do toho má Bára
nutit hned ráno?
To přece počká,
ne? Tak si to myslela.
„Slečno, pojď si
sednout do kuchyně. Nebudeme
na sebe takhle křičet,“ řekla maminka nekompromisně od dveří
pokoje. Dcera se jen s velkou nelibostí vykopala a poslušně zasedla
na svou židli před kakao a třešňovou bublaninu.
„Mně se tam nechce. Moje kamarádky do kostela taky nechodí.
Moc mě to nebaví. A kdybych šla
až po koupališti, nic by se nestalo,“
začala své argumenty z rukávu sypat Bára.
„To je všechno zajímavé, co říkáš,“
odpověděla maminka a pokračovala: „Věř mi, že to mám podobně. Taky bych se ráda šla koupat,

v práci do kostela chodí jen naše
účetní a někdy se mi nechce vstávat stejně jako tobě. Teď se ale
chvilku zamysli. Kdyby tě na návštěvu pozval nějaký král, přemýšlela bys, jestli se ti tam chce?“ „Ne,
to je snad jasné. Pěkně bych se
oblíkla a určitě bych přišla,“ odpověděla Barča.

„Barčo, přesně tak to je, když chodíme na mši svatou. Ježíš je král,
který nás o nedělích zve k sobě
na návštěvu. Nabízí, ať si z jeho
pokladů nabereme plnými hrstmi.
Těžko jeho bohatství změříš nebo
zvážíš, ale můžeš si od něj vzít
hodně. Posilu pro další dny, pokoj
do srdce, jistotu, že tě má někdo
bezmezně rád.
Je to dárek zdarma.
Rozumíš
tomu?“ vysvětlovala maminka.
Bára chvíli koukala do hrnku
a pak vzdychla:
„No, asi jo, ale
mě to tam nebaví.“

„Kdyby tě pozval na návštěvu král
a řekl by ti, ať chodíš každý týden
a pokaždé si můžeš vzít tolik zlata
z jeho truhel, kolik chceš, to bys
šla?“ pokračovala maminka. „Jistě!“
řekla dcera.
„Takže by ti nevadilo přijít každý týden? Možná bys chtěla být
u krále hezká a pozorná. Dorazila
bys možná radši dopoledne, nebo
večer, až si vyřídíš všechny důležitější věci?“
„To bych nečekala na večer. Co by
mohlo být důležitějšího? Mami,
kdo se dneska dostane ke králi
na návštěvu? To bych byla NĚKDO,
kdybych chodila za králem!“

To ráno se s maminkou dohodly, že Bára se
pokusí oslovit
katechetku, jestli by mohla zpívat ve schole, aby si tu mši zpestřila. A taky si slíbily, že si spolu vždy
v sobotu večer přečtou z webu čtení a evangelium na neděli. Taková
příprava se bude pro lepší zážitek
ze mše hodit jim oběma. Přizvou
i tátu, když bude chtít.
Každá mše svatá otevírá pokladnici
Božích darů pro lidskou duši, ať to
člověk cítí nebo ne, vždy si odnáší mnoho dobra pro svůj život. To
dobro často dokážeme ocenit až
jako dospělí, ale možná, děti, už
víte, že setkání s Bohem při mši
má svou obrovskou, nenahraditelnou cenu. Nenechte si to bohatství
ukrást ani vlastní pohodlností.
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Z DOPISŮ OD VÁS

PODĚKOVÁNÍ
❧ Zdravím Vás všechny, kteří vydáváte tento nádherný časopis. Už
několikrát jsem Vám psala děkovný dopis Panně Marii za vyslyšené
prosby. Je krásné vědět, že hluboká víra v Boží milosrdenství bývá
tak často vyslyšena. Před časem
jsem prosila Pannu Marii za vyslyšení prosby, aby moje vnučka
udělala přijímací zkoušky na školu.
Zkoušky udělala, na školu se dostala a já za to P. Marii Vaším prostřednictvím moc děkuji.
rytířka Kateřina
❧ Staráme se s manželkou a sest-

rou o mého otce, který je už v pokročilém věku. Letos se u něho
projevila stařecká demence. Začaly
se mu plést dny, odmítal brát léky
a byl na všechny kolem nepříjemný až agresivní. Lékařka říkala, že
se s tím už nedá nic dělat, že je to
prostě stářím. Tato situace nás trápila půldruhého měsíce. Psychicky
jsme to velice těžce nesli a nevěděli si rady. Nakonec jsme požádali našeho pana faráře, aby udělil
tatínkovi pomazání nemocných.
Po udělení svátosti se demence
pomalinku vytratila. Dnes je to asi
půl roku, kdy je tatínek v pořádku.
Jsme velice vděčni Panně Marii,
sv. Josefu, všem světcům, které
jsme prosili o pomoc, a především
Pánu Ježíši, že nám dal tu milost
uzdravení.
vděčný Vladislav

❧ Asi

před dvěma či třemi lety
jsem poslala prosbu do časopisu
Immaculata za svou neteř a jejího
manžela, kteří statečně odolávali
umělému oplodnění. Dostala jsem
od Vás tenkrát kontakty na Dr.
Lázničkovou z Brna. Vše jsem předávala neteři a modlila se za dar
dítěte pro tento pár. Nyní s velkou
radostí v srdci a s velkou vděčností
chci poděkovat Matce Boží, že předávala naše nedokonalé modlitby
svému Synu Ježíši Kristu, protože
po téměř osmiletém bezdětném

❧ Moc

❧ Děkuji Panně Marii moc, moc

prosím všechny čtenáře
o modlitbu za požehnání a pomoc
pro mou maminku Danku z Brna.
Za uzdravení duše, mysli a těla, dar
pevné víry v Ježíše Krista a lásky
k Panně Marii, jak pro mou maminku, tak i pro moji křestní kmotru,
která odpadla od víry, tak prosím
i za dar obrácení. Prosím za vše potřebné i pro babičku Emílii ze Slovenska. Děkuji Vám všem
rytíř Alex

❧ Děkuji Pánu Ježíši, Panně Marii,

❧ Moc prosím o modlitbu: už potřetí prodělávám léčbu rakoviny.
S vděčností
rytířka Marie

manželství se narodila zdravá holčička. Kéž ji i její rodiče provází
Boží milost. A kéž je tento příběh
povzbuzením pro bezdětné páry.
Náš Pán ví, kdy je příhodný čas, co
je pro nás to nejlepší.
rytířka Vlasta
za vyslyšení modlitby o práci pro
manžela. Maria, jsi úžasná!
Milada
sv. Judovi Tadeáši i všem svatým
a andělům strážným za dar uzdravení po operaci nádoru. Prosím
o zdraví dcery, syna a jejich rodin
a o Boží ochranu celé naší rodiny.
vděčná čtenářka z Vysočiny

❧ Děkuji touto cestou Pánu Ježíši

a Panně Marii za uzdravení mého
otce z horečnaté nemoci, za vyslyšení mých proseb a za to, že jsou
moje děti v pořádku na cestách.
A prosím o požehnání pro svá budoucí rozhodnutí.
vděčná čtenářka z Moravy

O MODLITBU PROSÍ

❧ V současné době sháním opět

práci, jsem z toho velmi nešťastná,
k tomu na všechno sama, starám
se o nemocnou mamku. Prosím
o modlitbu, abych nalezla dobrou
stálou práci, která by neměla krátkého trvání a kde budu spokojená.
rytířka Andrea

❧ Chvála

Kristu a Marii! Chtěla
bych moc poprosit své bratry a sestry v Kristu za moji dceru Romanku, která velmi touží po děťátku,
o modlitbu na tento úmysl. Je jí
již 42 let, má problém otěhotnět,
přestože se o to několik let pokouší, tak se to stále nedaří. Svěřuji ji
do Boží ochrany a mocné přímluvy naší nebeské maminky Panny
Marie a všem přímluvcům předem
velmi děkuji!
rytířka Marie

❧ Prosím o modlitbu za syna Jarka a dceru Melanii a její rodinu.
s vděčností čtenářka Etela
❧ Vážení v redakci. Moc Vás zdra-

vím a přeji Boží požehnání pro Vás.
Immaculatu odebírám dlouhé roky
a vždy se těším na další vydání.
Teď Vás moc prosím o modlitební
pomoc pro svého syna a za jeho
obrácení. Předem děkuji všem
za přímluvu.
čtenářka Marie

❧ Prosím o modlitbu za dar víry

pro mé dva syny a vnuka.
rytířka Barbora

❧ Prosím o dceru, jejího manžela a děti. Dcera zažívá šikanu ze
strany manžela a výsměch, že ona
i naše rodina jsme věřící.
rytířka Věra
❧ Prosím o modlitbu v mé nemoci. Jsem po chemoterapii a už tři
měsíce mám teplotu.
rytířka Alena
Z DOPISŮ ČTENÁŘŮ

❧ Drazí přátelé, srdečně zdravím

a děkuji moc za časopis s P. Marií ze
Zlatých Hor (Immaculata 2018/2),
která je pro mě zvlášť drahá a milá,
protože vyprosila zaopatření mé
maminky, když trpěla rakovinou.
Dostalo se mi té milosti, že ještě
10 let jsem s ní mohla žít v rodině
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a ještě navíc jeden rok, kdy se dočkala prvních narozenin mé dcerušky, které už letos bude 60 let
a mě, díky Pánu Bohu, 81 let. Nemoc mé maminky začala, když mi
bylo 10 let. A v těch letech nebyla
lékařská péče tak, jako dnes. Tak
to považuji za zázrak, který P. Maria ze Zlatých Hor udělala! Díky
za Vaši práci a za vše. Mám Ji stále
na očích. I Vás poroučím do ochrany Boží a P. Marie! Ať se daří.
vaše Jana Staňková

❧ Vážení, s přáním pěkného dne

a Božího požehnání sděluji, že se
zájmem jsem opět přečetl nové
číslo Immaculaty, kde mě zaujaly
články o Ježíšově jménu a především „Krátké zastavení nad druhým přikázáním“. Je jistě nehezké
svatá slova používat jako vycpávku a zlozvyk, ale neměli bychom

ZPRÁVY
• Vatikán: Papež František při pravidelné promluvě před nedělní
modlitbou Anděl Páně 8. července
řekl mimo jiné: „Boží milost se nám
často dává překvapivým způsobem,
který neodpovídá našemu očekávání. Mnozí pokřtění žijí, jako by
Kristus neexistoval. Opakují gesta
a znamení víry, jimž ale neodpovídá skutečné osobní přilnutí k Ježíši
a jeho evangeliu. Každý křesťan –
my všichni – je povolán prohloubit
tuto základní příslušnost a naučit se
ji dosvědčovat důsledným životem,
jehož vodítkem bude vždycky činorodá láska.“
www.radiovaticana.cz, 8. 7. 2018
• Finsko: Katolický biskup z Helsinek Teemo Sippo prohlásil: „Vždycky
žasnu, jak katolická víra lidi spojuje.“
Katolíků je v této severské zemi 15
tisíc a pocházejí ze stovky různých
národností. Většinovým náboženstvím je luteránství, k němuž se hlásí
70 procent obyvatelstva. Biskup Sippo, jediný katolický biskup v zemi,
je Fin a konvertita z luteranismu.
www.radiovaticana.cz, 9. 7. 2018

zapomínat, že smyslem tohoto
druhého přikázání je především
poukázat na hřích vědomého
zneužívání Božího jména. Do jisté míry to vyplývá i z článku V. K.
Barátové. Dělo se to v minulosti
a děje se to i dnes. Vzpomeňme
na opasky Wehrmachtu za druhé
světové války s nápisem „Gott mit
uns“, nebo na celou řadu válek,
když nepřátelé se zaštiťovali Božím slovem. V současné době islámští teroristé také vraždí ve jménu Allaha. V politice to vidíme také
často. Nakonec i na Katolické charismatické konferenci jsme zažili,
že v sobotu po ukončení programu jakási skupina před východem
měla transparent s heslem, z něhož vyplývalo, že Bůh účastníky
potrestá, a doprovázeli to slovními výpady.
zdraví Josef Unger, 16.7.2018

❧ Co tam v té redakci děláte,

• Argentina: V neděli 8. července se
tisíce katolíků modlily v národní svatyni v Lujanu, aby zákon povolující
potraty, schválený nedávno parlamentem, nevstoupil v platnost. Ještě
musí být potvrzen senátem. Proti návrhu zákona se vyslovily též 2 tisíce
argentinských právníků.
www.pch24.pl, 10. 7. 2018

své angažovanosti proti ochraně nenarozeného života považuje za praktikující katoličku a vyvolala nedávno
skandál, když v jednom kostele, kde
byla přítomná na bohoslužbě, se
nedostavil kněz mající odsloužit mši
sv. Madiganová se sama ujala iniciativy vedení bohoslužby slova a vyzvala k možnosti udílení kněžského svěcení ženám. Na závěr potom sama
otevřela svatostánek a začala podávat přítomným svaté přijímání.
kath.net, 1. 7. 2018

• Rakousko: Sdružení Aliance pro
neděli, podporované katolickým
episkopátem, se vyjádřilo k novému
vládnímu návrhu zákona, jenž umožňuje nejasnými slovy jednotlivým firmám libovolně zdůvodnit nařízenou
práci o nedělích a svátcích. Aliance
říká: „Chceme jasně definované právo na volné neděle a svátky s jasně
definovanými výjimkami a žádné experimenty.“
kath.net, 5. 7. 2018
• Irsko: Arcibiskup Dublinu mons.
Diarmuid Martin ostře pokáral ministryni kultury Josephu Madiganovou,
která byla hlavní protagonistkou legalizace potratů a vyzývala občany,
aby pro ni hlasovali. Irové, jak známo,
v nedávném referendu odsouhlasili
změnu ústavního dodatku o zákazu
potratů. Madiganová se ale navzdory

že pro nás Maminku nemáte?
Maminku nemáte právě v máji,
kdy pro Ni i ptáčci cvrlikají!?
Kdy pro Ni o „májových“ v kostele
zpívají i děti vesele!?
Á ... dost!
Co když redakci potkala nemoc zlá
– a já tu „melu“ – bla, bla bla?
Tak volím telefon.
Na záznamník mi sestra Anežka
volala:
„Maminka přijde!“
A já si zpívám: „Tra – la – la...“
To vše Vám jedna stařenka praví –
a přeje všem v redakci
Hóóódně zdraví!
L. Schwarzová

❧

• Vatikán: Svatý stolec vyzval irské katolické nemocnice, aby ani
po schváleném povolení potratu
v nedávném referendu neumožnily provádět ho ve svých zařízeních.
Prezident Papežské akademie pro
život arcibiskup Vicenzo Paglia v této
souvislosti prohlásil: „Církev se nesmí
podílet na špinavé práci jiných.“
kath.net, 4. 7. 2018
• Nigérie: Podle zprávy mezinárodní
křesťanské organizace Open Doors,
sledující pronásledování křesťanů
ve světě, došlo ve středu země k vyvraždění cca 200 katolických křesťanů a vypálení 12 vesnic. Pachateli
jsou místní pastevci muslimského
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náboženství, hlásící se k radikálnímu
islamismu, jak ho reprezentuje hnutí
Boko Haram.
kath.net, 2. 7. 2018

• Ghana: Kardinál Peter Turkson,
dnes penzionovaný předseda Papežské rady pro spravedlnost a mír,
pocházející z Ghany, prohlásil pro média, že afričtí biskupové jsou proti vystěhovalectví do Evropy, a odsoudil
všechny, kteří Afričany k tomu lákají
falešnými vidinami „evropského ráje“.
kath.net, 30. 6. 2018
• Kazachstán: Pomocný biskup
z hlavního města Astany mons. Athanasius Schneider, který je německého
původu, prohlásil v rozhovoru pro
italský deník Il Giornale, že „masové přistěhovalectví z Afriky a z Asie
do Evropy je součástí plánu na zničení křesťanské identity Evropy“. Dále
biskup Schneider reagoval na zákony
zemí, umožňující adopci dětí homosexuálními páry, slovy: „Osvojení dětí
homosexuálními páry je porušením
základního práva dítěte na výchovu
svým otcem a svou matkou.“
kath.net, 5. 7. 2018
• Rakousko: Vídeňská organizace
pod názvem „Pozorovatelna netolerance a diskriminace křesťanů“
uvedla, že v Evropě v uplynulém roce
došlo k 500 případům netolerance
a diskriminace křesťanů z důvodů
jejich náboženského přesvědčení.
Glaube und Kirche, 5/2018
• Německo: Celostátní lékařský
sněm se vyslovil proti zrušení zákazu
reklamy na potrat, kterou navrhuje
sociálně demokratická strana. Toto
stanovisko je shodné s postojem
katolického episkopátu. Potěšující
je, že i ministryně hospodářství Julia
Kloecknerová z křesťanskodemokratické strany hájí dosavadní zákaz
reklamy na potraty.
GK 6/2018
• Německo: Známý teolog Georg
May vydal knihu pod názvem „Věřící
a nevěřící teologie“, v níž shrnuje teologické myšlení během posledních

300 let. May poukazuje na současné
negativní proudy, reprezentované
některými teology, které jsou ovlivněné idejemi relativismu, jež silně
kritizoval papež Benedikt XVI. May
v tom vidí paralelu k době osvícenství, kdy osvícenská filozofie byla
také některými teology akceptována, a upozorňuje, že jakákoliv snaha
přizpůsobit katolickou nauku protikřesťanskému myšlení nikdy nepřinesla dobré ovoce.
GK 6/2018

• Egypt: Patriarcha s Římem sjednocené koptské katolické církve mons.
Ibrahim Sidrak si v rozhovoru pro
německý časopis missiomagazin
stěžoval, že tzv. „arabské jaro“, jež
proběhlo v zemích Blízkého východu
od r. 2011 jako povstání proti diktátorským režimům, ve skutečnosti
nepřineslo blízkovýchodním křesťanům žádnou úlevu, spíše naopak. Patriarcha Sidrak uvedl, že v jeho vlasti,
v Egyptě, vždycky existovala za předchozích režimů možnost stavět kostely. Nyní však po tzv. arabském jaru,
kdy vzrostl vliv radikálního islamismu, když křesťané chtějí postavit
novou svatyni, dochází k ostrým protestům, často i násilným, ze strany
muslimů, kteří se postarají nakonec
o to, aby křesťanům byla stavba nového chrámu znemožněna.
Missiomagazin, 3/2018
• USA: Biskup ze Springfieldu (stát
Illinois) Thomas Paprocki veřejně vyhlásil, že senátor Dick Durbin, který
má trvalé bydliště v jeho diecézi a hlásí se ke katolické víře, nesmí přistupovat ke svátostem. Důvodem je skutečnost, že tento politik hlasoval v senátu
pro rozšíření tzv. „práva na potrat“, to
znamená umožnění provést zákrok
i nad hranici 20. týdne těhotenství,
což dosud zákon zakazuje.
Information FMG, 5/2018
• Velká Británie: Biskup ze Shrewsbury (střední Anglie) mons. Mark Davies publikoval pastýřský list, v němž
důrazně upozornil, že katolík nesmí
přijímat svátost oltářní ve stavu těžkého hříchu. Když tak činí, riskuje tím

věčné zavržení v pekle. Biskup dále
napsal, že svaté přijímání je „nejradikálnějším povoláním ke svatosti“,
bohužel ale mnozí věřící je chápou
jako „rituál sekulární inkluzivity“, jako
společenskou rituální „slušnost“. Přistupují k němu proto, poněvadž je to
jakýsi „obřadní bonton“, aniž přemýšlejí nad tím, jestli jsou, nebo nejsou
ve stavu posvěcující milosti.
Information FMG, 5/2018

• USA: Biskup v Madisonu (stát Wisconsin) mons. Robert Morlino vyzval
věřící své diecéze k pravidelné modlitbě ke sv. Archandělu Michaelovi.
Zároveň nařídil, aby po každé mši
sv. v neděli a zasvěcený svátek každý
kněz s věřícími tuto modlitbu povinně recitoval. Připomenul vlastní zkušenost, že tato modlitba odvrátila už
mnoho zla ve světě i v Církvi.
Information FMG, 5/2018
• Japonsko: Na základě rozhodnutí UNESCO bylo 12 míst v Nagasaki
spojených s křesťanstvím prohlášeno od července letošního roku
za součást světového kulturního
dědictví. Jde o místa spojená s pronásledováním křesťanů od 17. do 19.
století. Mezi nimi se nachází i katolická katedrála v Nagasaki. Když byla
v 19. století dostavěna, navštívili ji
prostí venkované s tím, že se jdou
„poklonit Marii“. Když se jich místní kněz ptal, kde o ní slyšeli, neboť
přicházeli z ryze pohanského kraje,
dostal odpověď, že jsou potomky
katolíků pokřtěných v 16. století, kteří předali katolickou víru, především
úctu k Matce Boží Panně Marii, následující generaci a ti zase další, i když
neměli kněze a svátosti.
kath.net, 7. 7. 2018
• Filipíny: Prezident Rodrigo Duterte
je známý svým ateismem a nepřátelskými výroky proti Bohu a církvi. Tvrdí
např., že „Bůh je hloupý“. Nejnověji
pobouřil své katolické spoluobčany
(Filipíny jsou katolickou zemí) prohlášením, že prý odstoupí z úřadu, až mu
někdo dokáže existenci Boha.
kath.net, 7. 7. 2018

34
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

DĚDIC BOŽÍHO
KRÁLOVSTVÍ
Neděle, moji milí, to je bolest dnešních
křesťanů. Přestaneš-li světit den sváteční,
co budeš světit? A jestliže se nepovzneseš
ani v neděli k vyšším hodnotám, jestliže
si neuvědomíš, že jsi dítě Boží, dědic
království Božího, kdy si to uvědomíš?
A pořád budeš v těch modrákách, pořád
budeš v té práci. Ty to nevydržíš, můj drahý.
Máš-li zítra, v pondělí, přijít svěží
a s radostí ke svému stroji do fabriky,
musíš si lépe odpočinout, v blízkosti Boha,
u oltáře, kde on se za tebe obětuje a odkud
ti žehná, a zapomeneš na trudy a trampoty
života a jsi jakoby v jiném světě, jsi
na dovolené.
Tuto dovolenou potřebujeme všichni, moji
drazí. Jako bys přišel do duchovních lázní.
Vracíš se lepší, ušlechtilejší, laskavější.

Foto: Blitzkoenig | Dreamstime.com

biskup Josef Hlouch

Weis, Martin. Josef Hlouch: Pastýř a homiletik. Praha: Vyšehrad, 2016. S. 119.

VŠEMOHOUCÍ, nejsvětější, nejvyšší a svrchovaný Bože,

všechno dobro, svrchované dobro, celé dobro, ty jediný jsi dobrý,
tobě vzdáváme všechnu chválu, všechnu slávu, všechen dík, všechnu
čest, všechno dobrořečení a všechno dobré. Staň se, staň se. Amen.
sv. František z Assisi, Chvály ke každé hodince

Foto: powolanie.pl
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