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Desatero: Nezabiješ
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VÁŽENÍ ČTENÁŘI,
MILÍ RYTÍŘI NEPOSKVRNĚNÉ,

srdečně Vás zdravíme z redakce Immaculaty
a z Národního centra Rytířstva Neposkvrněné.
Nejprve bych Vám chtěl moc poděkovat za přání
k Vánocům, za to, že na nás pamatujete, modlíte se
za nás a podporujete nás. Moc si toho vážíme. I my
Vás zahrnujeme do svých modliteb a vyprošujeme
Vám potřebné milosti pro Váš každodenní život.
Nyní držíte v rukou poslední číslo roku 2018. To
se věnuje tématu pátého přikázání Desatera –
„nezabiješ“. Na první pohled by se zdálo, že toto
přikázání je zcela jasné: není dovoleno nikoho zavraždit. Avšak toto přikázání má mnohem širší záběr. Dotýká se péče o život vlastní i druhých lidí.
Sledujeme-li souvislost ochrany života s ostatními
přikázáními, zjistíme, že je mimořádně provázané
s celým Božím zákonem. Každé přikázání v jistém
ohledu směřuje k ochraně života člověka. Článek
otce biskupa Pavla Konzbula tuto širokou skutečnost pěkně ukazuje.
V souvislosti s řečeným můžeme slyšet námitku, že
pokud má život tak velkou cenu, tak proč Bůh dopouští katastrofy a války, v nichž je zmařeno tolik
lidských životů. Tato námitka by byla oprávněná,
pokud by existoval jen život dočasný. Ve světle
víry však víme, že vedle dočasnosti je tady ještě
věčnost. Z tohoto pohledu je nejdůležitější, zda
nakonec získáme život věčný. I toho se týká páté
přikázání.

Ó Maria, beze hříchu počatá, oroduj
za nás, kteří se k Tobě utíkáme,
i za všechny, kdo se k Tobě neutíkají,
a zvláště za nepřátele Církve svaté a za ty,
kdo jsou Ti svěřeni.

Přeji Vám, milí čtenáři, abyste žili tak, abyste tuto
odměnu – vytoužený věčný život – nakonec získali.
Za redakci
br. Bohdan Heczko OFMConv
provinční asistent pro M. I.

RYTÍŘSTVO NEPOSKVRNĚNÉ (M. I.)

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

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

Kdo se cítíte osloveni a chtěli byste vstoupit do M. I., požádejte o přihlášku na výše uvedených kontaktech.
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KATECHEZE PRO M. I.

ŽÍT VE SPOJENÍ S JEŽÍŠEM
Jak pečovat o nejdůležitější vztah v našem životě
text: br. Bohdan Heczko OFMConv
Určitě jsme již slyšeli slova, že křesťanská víra, to není jen soubor příkazů a zákazů, ale především vztah
člověka k Bohu, který narozením Božího Syna dostal konkrétní jméno: Ježíš. Jak o tento vztah pečovat?
K tomu nám může dobře posloužit věta z duchovního deníku Gabriely Bossisové, kde ji Pán Ježíš
na otázku, co znamená žít ve spojení s ním, říká: „Znamená to myslet na mne. Povídat si se mnou
jako s nejlepší přítelem, hledat mé
zájmy, trpět za mou věc, starat se
o mé království, pamatovat na mé
utrpení.“ Zkusme se na toto Ježíšovo přání blíže podívat.
Myslet na mne. Když máme někoho rádi anebo jsme někomu
za něco vděčni, tak je zcela přirozené, že na něho myslíme a přemýšlíme o tom, co pro nás udělal
a co krásného ještě spolu zažijeme.
Stejně tak se to patří i ve vztahu
k našemu Spasiteli. Vždyť pro nás
nasadil svůj život. Proč bychom
měli být tak nevděční a ani si
na něho nevzpomněli?
Povídat si se mnou jako s nejlepším přítelem. Pán Ježíš má
otevřené srdce pro každého, nikdo
mu není lhostejný, ani ten nejhorší hříšník. On sám o sobě řekl, že
je dobrý pastýř, který dává život
za své ovce. A jeho nepřátelé ho
dokonce nazvali „přítel celníků
a hříšníků“. Náš Přítel si přeje, abychom získali poklad nejcennější,
kterým je život věčný, a je ochoten
pro to nasadit i vlastní život. Pěkně
to říká Sirachovec: „Věrný přítel je
k nezaplacení, ničím nelze vyvážit
jeho cenu“ (Sir 6,15). A Pán Ježíš
nejen, že je ochoten nasadit svůj
život za každého z nás, on už to
udělal – svou obětí na kříži a svým
zmrtvýchvstáním nám otevřel
nebe a nabízí nám život věčný. Jak
musí být pro něho zraňující, když
si jeho přátelství neceníme! A naopak, jakou bude mít radost, když

jeho – dobrého Přítele – budeme
zvát do svého života a nebude nic,
o čem bychom mu řekli: „Do toho
mi nemluv!“
Hledat mé zájmy. Náš Přítel – Ježíš
není jen obyčejný lidský kamarád,
on je také pravý Bůh, a tedy ten,
kdo stvořil všechno, svět i člověka
v něm. On ví nejlépe, jak prožít život, aby měl hluboký smysl. A proto nás zve, abychom hledali jeho
zájmy a byli jeho nástroji v tomto
světě. Vždyť nepřišel, aby svět odsoudil, ale aby lidi zachránil (Jan
12,47). Nyní zve i nás, abychom
s ním spolupracovali a pomohli i jiným najít život v plnosti.
Trpět za mou věc. Jak víme
z vlastní zkušenosti, perspektiva
věčného života je pro lidi obvykle tak vzdálená, že nechtějí tomu
moc obětovat. Spíše je zajímá,
jak si užít života tady a teď. Apoštol Jakub hovoří o „světě“, který
je v nepřátelství s Bohem, a tento
svět nás pokouší, abychom se pro
vidinu pozemského zisku vzdali
přátelství s Ježíšem: že prý je staromódní, že prý je náročný, že prý
nám nepřeje, že prý nám nemůže
nijak být užitečný... Ježíšův učedník zde může zažít těžké chvilky.
Avšak stojí za to zůstat věrný a vydávat Ježíšovi svědectví, jak svým
životem, tak svým slovem. Ostatně Ježíš neříká, že kdo jde za ním,
bude mít na růžích ustláno. Naopak říká, že kdo chce jít za ním,
ať vezme svůj kříž a následuje ho.
Vždyť i jeho pronásledovali, proč
by se utrpení mělo vyhnout zrovna nám? V utrpení ať jsou nám
povzbuzením jeho slova: „Ve světě
máte soužení. Ale vzchopte se, já
jsem přemohl svět“ (Jan 16,33).

Starat se o mé království. Znova
jsme nuceni uvažovat o tom, pro
co žijeme. Je to něco hlubokého,
co v sobě nese otisk opravdové lásky a tím i odměnu věčnosti? Anebo se pachtíme jen za prázdnými
pomíjejícími pozemskými věcmi?
Pán Ježíš nás v horském kázání
vybízí, abychom si nedělali příliš
velké starosti o to, co budeme jíst,
co budeme pít a do čeho se budeme oblékat, protože náš nebeský
Otec přece ví, že to všechno potřebujeme. Zdůrazňuje nám však,
abychom při svým každodenních
úkolech nepřestali Bohu důvěřovat a neztratili ze zřetele jeho království, protože ono je nejcennější.
Říká: „Hledejte především Boží království a spravedlnost, a všechno
ostatní vám bude přidáno“ (srov.
Mt 6,33).
Pamatovat na mé utrpení. Kvůli
vnější činnosti, byť pro našeho Přítele, by se nám mohlo stát, že zapomeneme na samotného Přítele.
Proto nás opět vrací k sobě a připomíná nám, že nás miluje a že
pro nás mnoho vytrpěl. Jeho láska
není prázdné slovo, ale byla prověřena ohněm utrpení. Jestli chceme
vědět, jak moc našemu Příteli opětujeme jeho lásku, všimněme si, jak
reagujeme v situacích, kdy trpíme.
Vzpomínka na Ježíše, který nás neopouští v našem utrpení, ať je nám
posilou. Využijme tyto situace jako
příležitost být s Ježíšem jako přítel
na jeho křížové cestě. Sirachovec
říká: „Máš-li se dobře, sotva objevíš
pravého přítele, ale povede-li se ti
zle, nepřítel se neutají“ (12,8). Kéž
bychom se v situacích, kdy náš Přítel Ježíš je pronásledován, ukázali
jako jeho dobří přátele.

4
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

5–6|2018|č. 158

LETEM M. I. SVĚTEM
čili rytíři v akci
text: Jitka Navrátilová | koordinátorka M. I.
1

REKOLEKCE V BRNĚ (23. - 25. 11. 2018, obr. 1-4)

Stalo se již tradicí, že pro rytíře Neposkvrněné připravujeme jednou
ročně rekolekce, které jsou otevřeny také pro ty, kteří nejsou přímo členy Rytířstva. Ty letošní byly pojaté jako příprava na advent,
kdy jsme svou pozornost obrátili k Matce Boží, abychom se po jejím vzoru připravili na Narození Páně. Naším hostem byl pro mnohé z vás již z loňska známý P. Miroslav Jáně, který hovořil o prvním
a druhém adventu Krista. V dalších přednáškách, které jsme s bratrem Bohdanem měli, jsme skrze šest slov Matky Boží, uvedených
v Písmu, vstupovali do vztahu s Pánem Ježíšem skrze jeho Matku.
Měli jsme velkou radost, že mnozí z Vás se zapojili do praktických
věcí týkajících se organizace těchto rekolekcí. Víkend ve společnosti 50 účastníků při společné modlitbě, adoraci a přednáškách velmi
rychle uběhl, a dá-li Bůh, tak se budeme těšit na Vás na rekolekcích
na podzim v roce 2019.

2

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ VE ZLÍNĚ (11. 12. 2018, obr. 5, 6)

OTEVŘENÍ KURZU PRO ANIMÁTORY M. I.

Stále noví a noví členové hnutí Rytířstva Neposkvrněné Panny
Marie nás stavějí před praktický problém, a sice jakým způsobem
můžeme zajišťovat péči o takovouto skupinu lidí. Aby se naše
společenství mohlo rozvíjet, potřebuje mít připravené animátory.
A zde se otevírá prostor pro ty z Vás, kteří byste tuto službu v rámci
Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie přijali. Od příštího roku proto
otevíráme kurz pro ty, kteří by v budoucnu rádi vedli skupinky M.
I. K tomu, aby někdo toto vedení mohl na sebe vzít, musí úspěšně
projít přípravou. Tato příprava bude ve třech základních oblastech.
V rámci první bychom prohloubili znalosti z oblasti Kérygmatu,
tedy jádra křesťanského poselství; v další části bychom se více
přiblížili spiritualitě svatého Maxmiliána a ve třetí části bychom se
naučili něco z oblasti leadershipu, tedy praktickým dovednostem,
které jsou potřebné k vedení druhých lidí. Během roku plánujeme pět setkání (od pátečního večera do nedělního dopoledne).
Tato setkání se budou konat jednou za dva měsíce (mimo období
prázdnin), v klášteře bratří minoritů v Brně. Kdo byste měli zájem,
ozvěte se nám prosím na mail: info.mi@minorite.cz. Další informace budou zveřejněny na konci ledna na internetové stránce Rytířstva Neposkvrněné.
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Foto: Národní centrum M. I.

Při příležitosti 80. výročí otevření klášterní budovy Regina, která
patří sestrám minoritkám, byl celý den nabitý velmi zajímavým
programem. Přijela sem nejenom generální představená Lucie
Cincialová SMFO se svými spolusestrami, ale také další hosté, kteří
zpestřili program přednáškami či písněmi. Z Brna jsme přijeli také
my s otcem Zbigniewem Byczkowskim OFMConv, který byl hlavním celebrantem mše svaté. V rámci našeho programu jsme hovořili o významu Mariina ANO v Božím plánu. Den otevřených dveří
ve Zlíně byl pro nás další z příležitostí, jak se se zlínskými opět vidět.
Zvláštní poděkování patří panu Záleskému a jeho ženě, kteří celý
program připravili a nesli na svých bedrech.
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Foto: media.swncdn.com

TÉMA: DESATERO – NEZABIJEŠ

O PŘIKÁZÁNÍ „NEZABIJEŠ“
Slyšeli jste, že bylo řečeno: Nezabiješ. Kdo by zabil, propadne soudu. Ale já
vám říkám: Každý, kdo se na svého bratra hněvá, propadne soudu.
text: Mons. Pavel Konzbul | převzato z časopisu Amen 2001/10, redakčně upraveno se souhlasem autora
Žádné přikázání desatera nevypadá tak samozřejmě, jako právě slova Hospodinova z knihy Exodus
„Nezabiješ“. Uznávají je spolu s „nepokradeš“ i ti, kteří často ostatní přikázání neberou příliš vážně nebo je
odmítají. Nikdo přece nemůže sáhnout na mne a na můj majetek. V pátém přikázání však nejde jen o zákaz
vraždy, jak by se mohlo na první pohled zdát, ale jde o zákaz zabíjet vše stvořené a také vše dobré, co ze
stvoření vychází, jako jsou například mezilidské vztahy, vzájemná důvěra a naděje.

ÚCTA K ŽIVOTU
V PÍSMU

Bůh tvoří člověka, nejdokonalejší
z živých bytostí, obraz sebe sama.
Proto je zároveň také jeho ochráncem (srov. Gn 9, 5n a Ex 20, 13).
Tak každý lidský život, od chvíle
početí až do smrti, je posvátný,
protože živý a svatý Bůh chtěl
lidskou osobu pro ni samu, aby
byla k jeho obrazu a podobě (KKC
2319). Dokonce i život zvířat má
pro příslušníky vyvoleného národa v sobě něco posvátného, proto
mohou jíst jejich maso až po odstranění krve, neboť život těla je

v krvi (Lv 17, 11). Ta byla podle přesvědčení Izraelitů sídlem živé duše.
Starý zákon uzavírá život všeobecně do hranic tohoto světa. Situace
se ovšem radikálně mění v zákoně
Novém. Ve svém vtělení Kristus přijal tělo obdařené lidskou duší, a tak
obojí povznesl na nadpřirozenou
úroveň, která má svůj cíl v životě
věčném. Tím se zásadně mění hlediska, podle nichž se máme k životu
svému i cizímu chovat. Apoštol Pavel
píše Korintským: „Či snad nevíte, že
vaše tělo je chrámem Ducha Svatého, který ve vás přebývá a jejž máte

od Boha?“ (1 Kor 6, 19). V horském
kázání Pán připomíná přikázání:
Nezabiješ (srov. Mt 5, 21) a přidává
k němu zákaz hněvu, zášti a pomsty.
Kristus dokonce požaduje od svého
učedníka, aby nastavil druhou tvář,
aby miloval své nepřátele. Evangelium tak staví lidský život a jeho cenu
do zcela nového světla.

ZDRAVÍ

Život má pro člověka nevýslovnou
cenu a není mu dán proto, aby
s ním volně nakládal, ale aby ho
spravoval, neboť „nikdo z nás nežije sám sobě. ... Žijeme-li, žijeme
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pro Pána“ (Řím 14, 7). Pozemský život tedy nelze pokládat za nejvyšší hodnotu, nýbrž je třeba jej dát
do služeb Bohu a bližním. Existuje
však povinnost o něj a o naše zdraví „rozumně pečovat a brát při tom
v úvahu potřeby druhých a obecné
blaho“ (KKC 2288).
Pojem zdraví nemůže být chápán
jen ve smyslu zdraví tělesného, ale
také jako zdraví duše. Duševní zdraví předpokládá, že je možné věřit
ve smysl lidské existence. A právě
tento základ duševního zdraví se
dnes zdá být méně pevný než kdykoli dříve. U tělesného a duševního
zdraví hraje klíčovou roli naplňování
ctnosti mírnosti, která usiluje o integritu našich instinktů a žádostí. To
neznamená jejich potlačování, ale
naopak včlenění, uvedení do podřízenosti zdravému rozumu a vůli.
Ctnost mírnosti má člověka k tomu,
aby se vyhnul jakékoli nerozumnosti v jídle, požívání alkoholu, kouření a užívání léků, riskování života
a zdraví pro chvilkový požitek nebo
pro zábavu. Duševní zdraví zase vyžaduje přiměřenost práce a odpočinku, odpovídající mezilidské vztahy, čisté svědomí, potažmo i vztah
k Bohu. Tak vidíme, že páté přikázání – úcta k životu a snaha o jeho
integritu – nestojí osamoceně, ale
souvisí se všemi ostatními přikázáními, s celým Božím zákonem.

VRAŽDA A ZABITÍ

Pro mravní posouzení činů, které život ničí, je důležité rozlišovat
mezi tzv. přímým a nepřímým zabitím. V prvním případě jde o vraždu,
tedy zamýšlený čin, který k zabití
bližního přímo a úmyslně směřuje, zatímco v druhém případě nejde o čin úmyslný. Vražda je přímé
a vědomé usmrcení nevinného
a je vždy hříchem těžkým a podle
biblické tradice dokonce hříchem
volajícím do nebe (srov. Gn 4, 10).
Kristus ostře odsuzuje již i kořeny
vraždy, kterými jsou hněv a nenávist (Mt 5, 21n). Oproti tomu za nepřímé zabití není člověk mravně
odpovědný. Avšak není omluven

za těžkou vinu, jestliže bez závažných důvodů jednal tak, že způsobil smrt, i když neměl v úmyslu ji
přivodit (KKC 2290).

POTRAT

Již od starověku diskutovali filozofové, teologové a lékaři o tom, kdy
se stává člověk skutečně oduševnělou osobou, a zastávali dvě různé teorie. Aristoteles se domníval,
že k oduševnění dochází až v určitém vývojovém stádiu embrya, asi
po šesti týdnech od početí. Druhý
směr mluvil o bezprostředním oduševnění při početí. Církev od nejranějších dob rozhodně odmítala
potrat. Tak můžeme číst již v Didaché: „Nezabiješ zárodek potratem
a nenecháš uhynout novorozeně.“ Toto odmítání se vyvíjelo v silném rozporu ke stanovisku tehdejšího antického světa, který vnímal
zabíjení dětí a potrat jako legitimní.
Křesťanství učí, že lidský život
musí být respektován a chráněn
již od okamžiku početí. Proto s embryem (zárodkem) se od samého
početí musí zacházet jako s osobou, musí být hájeno ve své integritě (celistvosti), opatrováno
a léčeno, a pokud možno uzdraveno, tak jako každá jiná lidská
bytost (KKC 2274). Každé záměrné
odstranění embrya, potrat, je tedy
mravní špatností a těžce odporuje
mravnímu zákonu (srov. KKC 2271).
Není povoleno ani v tom případě,
je-li ohrožen život matky. Církev
tím nemíní zužovat pole milosrdenství, ale jen zdůrazňuje nenapravitelnou škodu způsobenou
nevinně zabitému dítěti, jeho rodičům a celé společnosti. Pokud
by šlo o případ typu „život proti
životu“, kdy proti sobě stojí zachování života matky, nebo embrya,
je moudré vše konzultovat se zkušeným a vzdělaným zpovědníkem
nebo duchovním vůdcem a také
s odpovědným lékařem.
Většina morálních teologů připouští, že usmrcení plodu je povoleno

tehdy, pokud by jinak musely společně zemřít matka i dítě. I v tomto
případě by mělo jít o usmrcení nepřímé, tedy zabití, které není přímo
zamýšleno, je sice nevyhnutelným,
ale sekundárním důsledkem léčebného zásahu (např. operace rakoviny
dělohy těhotné ženy).

EUTANAZIE

Problém násilné smrti stojí jak
na začátku, tak na sklonku lidského života. V druhém případě může
jít o tzv. eutanazii, což znamená
záměrné usmrcení bolestivě a nevyléčitelně nemocného pacienta
pomocí smrtících látek nebo jiných
prostředků. Morální teologie tento
způsob nazývá přímou, aktivní
eutanazií a církev ji hodnotí jako
mravně nepřijatelnou a těžce odporující důstojnosti lidské osoby.
V umírání nabízí křesťan Bohu
konečný akt svého sebedarování ve spojení s Kristem. V utrpení
a smrti pro něj umírání může být
vyplněno nadějí na vzkříšení a konečné sjednocení s Bohem (srov.
KKC 2277 a 2324), a to i v případě
člověka, který byl dosud k náboženství lhostejný. Nevyléčitelně
nemocný v určité fázi boje s nemocí
zatouží po skoncování s životem.
Psychologie ukazuje, že tato fáze
je zákonitá, avšak časově omezená, a po jejím překonání člověka
tyto myšlenky opouštějí. Lze říci, že
je to jedno ze zastavení na křížové
cestě, jehož projitím se nemocný
přiblíží a hlavně připraví na svoje
zmrtvýchvstání. Je to chvíle, kdy má
člověk možnost znovu zhodnotit
celý svůj život ve světle nové, krajní
zkušenosti konce, a ve zpětném pohledu objevuje svůj příběh napsaný
Bohem. Smrt pak pro něj znamená
dokonalé sjednocení s Kristem.
V širším slova smyslu se hovoří také
o eutanazii nepřímé, pasivní, která
je přípustná a dovolená. Rozumí se
jí ulehčení od bolesti podáváním
léků, které mohou nepřímo uspíšit
smrt pacienta, nebo naopak nepodání léků nebo prostředků, které

7
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

5–6|2018|č. 158

by dlouhodobě prodlužovaly agonii organismu.

SEBEVRAŽDA

Lidský život je dnes natolik složitý
a dynamický, že asi jen málokoho
překvapí názor psychologů, kteří
tvrdí, že v životě každého člověka
existuje někdy touha vypořádat se
se svými problémy a potížemi sebevraždou. Toto přímé sebeusmrcení
z vlastní vůle je za normálních okolností těžkým proviněním proti lásce
k sobě, k Bohu a k bližním. V poslední době se ukazuje, vzhledem
k intenzivnímu rozvoji psychologie
a psychiatrie, nutnost přehodnotit
některé pohledy na sebevrahy. Těžké psychické poruchy, úzkost a panický strach mohou odpovědnost
sebevraha velmi zmenšit až zrušit.
Proto nad věčnou spásou osob,
které samy sebe usmrtily, se nemá
zoufat. Bůh jim může dát příležitost
pro spasitelnou lítost cestami, které
zná jen on sám (KKC 2283).

NASAZENÍ VLASTNÍHO
ŽIVOTA

Život je nejvyšší časné dobro člověka, ale nikoli nejvyšší hodnota
vůbec, tou je spása a život věčný.
Proto je možné za určitých okolností vystavit vlastní nebo cizí život velkému nebezpečí. V druhém
případě ovšem vždy musí platit
zásada ius innocentis ad vitam, tedy
že právo nevinného na život musí
být zachováno. Přiměřenými důvody pro obětování vlastního života
jsou hodnoty vyšší, nebo alespoň
stejně vysoké jako život sám, zejména víra a obecné blaho.
Existuje řada případů, v nichž se
lze z dobrých důvodů vystavit nebezpečí, které však vždy musí mít
za cíl nějaké větší dobro. Kristus
říká, že kdo miluje svůj život, ztratí
jej, kdo nenávidí svůj život, uchrání
jej pro život věčný (Jan 12, 25). To
znamená, že musíme být připraveni jej obětovat kvůli Kristu a také
kvůli lidem, protože nikdo nemá
větší lásku než ten, kdo položí život
za své přátele (Jan 15, 13).

Povinnost vydat svůj život v nebezpečí mají především ti, jejichž
úkolem je ochrana člověka, tzn.
příslušníci policie, hasičů, záchranářských sborů atd. Oprávněná
obrana je závažnou povinností
toho, kdo má odpovědnost za život druhého nebo za obecné blaho (srov. KKC 2265). Ostatní jsou
povinni chránit život svých bližních a svůj odpovídajícím způsobem, tzn. čím bezprostředněji je
život bližního ohrožen, tím větší
nebezpečí je člověk oprávněn vzít
na sebe, aby tomu zabránil.
I pro svoje vlastní dobro se člověk
může vystavit smrtelnému nebezpečí. Neprávem vězněný se může
s nasazením života pokusit o útěk,
aby unikl popravě nebo doživotnímu trestu. Těm, kterým hrozí smrt
v ohni, je dovoleno ku příkladu
skočit z velké výšky atd.

SEBEOBRANA

Svatý Tomáš Akvinský píše: Jestliže
někdo při obraně vlastního života
užívá většího násilí, než je nezbytné, je jeho čin nedovolený. Jestliže
však reaguje na násilí s přiměřenou
umírněností, pak je obrana oprávněná. V sebeobraně je dovoleno
i usmrcení protivníka, je-li to jediný prostředek k záchraně vlastního života nebo k ochraně čistoty.
S použitím násilí je dovoleno hájit
i pozemské statky vůči lupičům
a zlodějům. V tomto případě nesmí ale vést k zabití lupiče, pokud
není přímo ohrožen život majitele.
Obecně ale neexistuje povinnost
hájit svá osobní práva usmrcením
útočníka. Křesťanská láska se tomu
může vyhnout a posilována vírou
se může svobodně rozhodnout
k vytrpění bezpráví.

TREST SMRTI

Zachovávat obecné blaho společnosti vyžaduje, aby byl útočník
zneškodněn. Z tohoto důvodu tradiční učení církve dlouhou dobu
uznávalo, že je odůvodněné právo
a povinnost právoplatné veřejné
moci ukládat tresty přiměřené

závažnosti zločinu, aniž by vylučovala, v případech krajní závažnosti,
trest smrti (KKC 2267, znění katechismu před rokem 2018). Právo
veřejné moci velké zločince trestat
smrtí je doloženo již v Exodu 22,
18. Nový zákon se k tomuto trestu
konkrétně nevyjadřuje, ale spíše
upozorňuje na Boží odpouštějící
lásku, která vybízí lidi smýšlet podobným způsobem. Křesťanská
tradice sdílela smýšlení, že stát je
oprávněn těžké zločiny trestat smrtí, byť ho vždy považovala za krajní
nástroj k ochraně obecného blaha. Postupem času však se tento
problém hodnotil stále citlivěji
a projevovala se větší opatrnost
při opakování tradičních teologických argumentů pro tento trest.
Argumentovalo se, že je nevhodný
a jeho užití je přípustné jen za řady
omezujících podmínek. Vybízelo
k užití jiných trestů, které obecné
blaho ochrání stejně účinně, avšak
neodnímají zločinci život.
Toto smýšlení nakonec vyústilo
ke změně katechismu katolické
církve v tomto bodě (KKC 2267,
znění platné od 1. 8. 2018), kde se
říká: „(…) Dnes se stále výrazněji
prosazuje vědomí, podle něhož
člověk neztrácí důstojnost ani
po spáchání nejtěžších zločinů.
Navíc se rozšířilo nové chápání
smyslu, jaký mají tresty uvalené
státem. A konečně byly vyvinuty
účinnější detenční systémy, které
zajišťují patřičnou obranu občanů a zároveň pachateli definitivně neodnímají možnost nápravy.
Církev proto ve světle evangelia
učí, že ‚trest smrti je nepřípustný,
protože útočí na nedotknutelnost
a důstojnost člověka‘ a rozhodně
se zasazuje o jeho zrušení v celém
světě.”

ÚCTA K DUŠI

Aby člověk dobře žil, potřebuje
vážnost ve společnosti a má právo
na život mravní a duchovní. Každý
je zranitelný a snaha zničit druhého, ať už fyzicky, nebo psychicky,
znepříjemnit mu život nebo ho
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Kain prchá před Božím hněvem (Tělo Abela nalezené Adamem a Evou) r. 1805-1809.
William Blake. Harvard Art Museums/Fogg Museum.
svést ke hříchu jsou duchovními
vraždami. Mezi ně patří především
pohoršení (scandalum), které je
těžkým hříchem, když ten, kdo je
svým jednáním nebo opomenutím vyvolává, vědomě uvádí jiné
do (těžkého) hříchu (KKC 2326). Při
posuzování je třeba mít na zřeteli,
že pohoršení je vždy něco relativního, že záleží na okolnostech
osob, které je dávají nebo kterým
je způsobeno. Tak je rozdíl, zda
pohoršujeme dospělé, nebo malé
děti. O tom hovoří Kristus slovy: Kdo by svedl ke hříchu jednoho
z těchto nepatrných, kteří ve mne
věří, pro toho by bylo lépe, aby
mu pověsili na krk mlýnský kámen
a potopili ho do mořské hlubiny
(Mt 18, 6). Obtížným se může stát
problém úkonů, které samy o sobě
nejsou hříšné, ale bližním mohou
dát příležitost ke hříchu. V takovém
případě, pokud nevznikne větší
škoda nebo nesnáz, se doporučuje

takové činnosti se vystříhat. Někdy
ovšem je v zájmu dobra dovoleno
bližního pohoršení vystavit. Tak je
ku příkladu možné dát zloději příležitost ke krádeži, aby mohl být
usvědčen.
Od pohoršení v pravém slova smyslu
musíme rozlišit tzv. pohoršování se
nad někým nebo nad něčím. Často
bývá přirozenou lidskou reakcí, že se
pohoršujeme nad jednáním některého ze svých bližních. Pokud v tom
není skrytá zloba vůči člověku, ale
jen odpor k špatnému jednání nebo
hříchu, nejedná se o přestupek vůči
mravnímu řádu. Mnohdy i to ovšem
stačí k tomu, aby se místo budování
míru a přátelství spíše mezilidské
vztahy zabíjely, aby onemocněly
rakovinou nenávisti a apatie. Nenávist je vnitřní odvrat od bližního
s přáním zla a je hříchem těžkým. Její
mírnější formou je závist, což je smutek z dobra bližního. Ochota a snaha

k dialogu v sobě zahrnuje také ochotu vzdát se části toho, co se domníváme, že nám patří, nebo že bychom
mohli získat.
Leckdy má naše neúcta k životu
bližních kořeny v našich obavách
a v hněvu. Ježíš od nás vyžaduje,
abychom se neužírali v srdci zlobou a závistí. Dokonce od nás vyžaduje, abychom se dříve, než se
modlíme nebo přinášíme svůj dar
na oltář, nejprve se svým bratrem
smířili. Chce, abychom se vcítili
do druhých a z lásky se chopili iniciativy. K tomu nám také dává zlaté
pravidlo: Jak byste chtěli, aby lidé
jednali s vámi, tak vy ve všem jednejte s nimi. V tom je celý Zákon
i Proroci. (Mt 7, 12).
Doporučená literatura:
Peschke, Karl-Heinz. Křesťanská etika. Praha: Vyšehrad, 1999.
Beneš, Albert. Morální teologie. Olomouc: Krystal OP, 1994.
Skoblík, Jiří. Přehled křesťanské etiky. Praha: Karolinum, 1997.

9
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

5–6|2018|č. 158

Foto: Vyčištění chrámu. Carl Heinrich Bloch. | www.lds.org

TÉMA: DESATERO – NEZABIJEŠ

NENÍ HNĚV JAKO HNĚV
Jak rozlišit od sebe hněv spravedlivý a hněv ničivý
text: Kateřina Lachmanová
Zmocní-li se člověka hněv, nemívá daleko k hříchu – nezřídka udělá chybný krok nebo vážně někomu ublíží.
Ale v Písmu čteme, že i Pán Bůh se někdy hněvá, též Ježíš místy vzplanul spravedlivým hněvem. Zjevně tedy
není hněv jako hněv…

KAŽDÝ HNĚV NENÍ
HŘÍCH

Hněv si mnozí spontánně pleteme s hříchem, případně jej aspoň
spojujeme s hříchem. Někdo se
dokonce vždycky zpovídá z toho,
že se hněval; ani ho nenapadne,
že hněv mohl být jen první emocí, za kterou člověk nemůže, nebo
dokonce mohl být zcela na místě.
Možná nám hněv neladí s představou dobrého křesťana, který
by měl být přece vždycky trpělivý, mírný, laskavý, milosrdný
a soucitný…
V tom případě by ale Pán Ježíš
nebyl „dobrý křesťan“, protože se
občas hněval. Evangelia nám kladou před oči hned dvě situace, kdy
Ježíš vzplanul hněvem a evidentně
toho nelitoval.

ROZHNĚVANÝ JEŽÍŠ
V CHRÁMU

Asi nejznámější taková situace je
vyhnání penězoměnců a dobytka
z chrámu, a to dokonce za pomoci
vlastnoručně vyrobených důtek.
Není sice řečeno, že důtky použil
na vyhnání obchodníků, ale je naprosto jisté, že se hněval. Hněval
se a věděl proč – měl k tomu vážný
důvod. Hněvem reagoval na znevážení Božího chrámu, domu jeho
Otce. Všimněme si však jednoho
detailu: Ježíš se hněval, ale nejednal pod návalem nekontrolovatelného hněvu – to by neměl čas
vyrobit si důtky. Jeho čin byl promyšlený a jím svobodně chtěný,
tedy i správný. Hněval se z lásky
k Bohu a můžeme říci, že i z lásky
k lidem: z lásky k nám dal jasně
najevo, že se mu nelíbí, je-li cinkot

mincí v chrámu hlasitější než modlitby, a to i když šlo o „byznys“ spojený s bohoslužbou.

KARIKATURA BOHA

Možná ještě závažnější je ale Ježíšův
hněv, který nám popisuje evangelista Marek. Jedná se o uzdravení
muže s uschlou rukou, které se událo v sobotu, a to přímo v synagoze
(srov. Mk 3). Dokonce je tam řečeno,
že farizeové číhali, zda Ježíš nemocného uzdraví, aby ho mohli obžalovat. On to věděl, proto se jich otevřeně zeptal: „Je dovoleno v sobotu
jednat dobře, či zle, život zachránit,
či zahubit?“ Odpovědí mu bylo jen
zarputilé mlčení. A tehdy se po nich
„rozhlédl s hněvem, zarmoucen tvrdostí jejich srdce“, komentuje Marek. Vzápětí jim navzdory nemocného uzdravil.
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I tady je zřejmé, že Ježíšův hněv byl
jen výrazem jeho lásky a smyslu
pro spravedlnost. Ježíš se hněval
na obranu Otcova milosrdenství.
Nahněvalo ho nejen pokrytectví
souvěrců, ale hlavně to strašné
zneužití Božího zákona. Vždyť
ustanovení o sobotě byla dána pro
ochranu života, pro ochranu člověka a jeho vztahu s Bohem, který je
Pramenem života. A učitelé zákona
jdou tak daleko, že obrací Boží zákon proti člověku, proti životu: ba
dokonce Bohu samému by chtěli
zakázat, aby v sobotu konal dobro,
aby byl milosrdný vůči trpícímu.
Právě to zneužití Božího zákona,
jeho výklad, který zachovává literu,
ale protiví se přikázání lásky – to
Ježíše nesmírně rozhněvalo. Je nabíledni, že takové zacházení s Božím slovem jej hněvá i dnes.
Ale zpátky k tématu: Ježíš je náš
Mistr a Pán, u něho hledáme odpověď na otázku, co s hněvem.
Evidentně jsou situace, kdy je hněv
zcela namístě – jakožto naprosto
adekvátní a správná reakce na nespravedlnost, která se děje, jak člověku, tak i Božímu jménu. Všimněme si, že v obou případech se Ježíš
hněvá především kvůli pokroucení
a zneužití náboženství, a to nikoli
ze strany nějakých neznabohů, ale
ze strany věřících lidí. I v tom je pro
nás výzva k zamyšlení…

POTLAČENÝ HNĚV

Ovšem ani z psychologického hlediska není ideální, když se člověk
vůbec neumí hněvat. Znamená to,
že všechny nespravedlnosti a křivdy jen „polyká“ do sebe, neumí se
zastat sám sebe, ale ani druhých
lidí. Nedokáže si vymezit hranice,
natož se vzepřít zlu a bojovat.
Ten, kdo se neumí otevřeně hněvat, bývá plný potlačeného hněvu
a pocitu ublíženosti (v psychologii
se tomu říká „pasivní agrese“). Cítí
se ublížený, proto ubližuje, nenápadně trestá své okolí; cítí se odmítaný, a proto odmítá lidi kolem
sebe, většinou nesnáší i sebe sama.

Potlačený, nezpracovaný hněv
mívá za následek i psychosomatické potíže, v každém případě člověka ničí, zatěžuje i všechny jeho
vztahy.

SÍLA HNĚVU A CTNOST
NADĚJE

Zajímavý postřeh v tomto směru
najdeme i u Tomáše Akvinského,
když mluví o ctnosti naděje. Podle
svatého Tomáše naděje v sobě zahrnuje nutně jakýsi prvek hněvu,
„irascibilitas“ – dnes bychom možná řekli „prvek agresivity“. Naději
totiž potřebujeme aktivovat především v okolnostech beznadějných, musíme být schopni „doufat
proti vší naději“, vzdorovat nepříznivým okolnostem, ale i myšlenkám malomyslnosti, které se o nás
pokoušejí. A právě ingredience
hněvu dává člověku schopnost jít
proti překážkám, jakkoli se naděje
opírá především o Boží zaslíbení
a Boží věrnost.
Existuje tedy hněv, který není
hříchem, ba naopak: je výrazem
naší lásky a smyslu pro spravedlnost, případně nám pomáhá
překonávat překážky na cestě
za dobrem. Správný, dobrý hněv
nám pomáhá vzchopit se a vykročit do boje se zlem v síle křesťanské
naděje.

NIČIVÝ HNĚV

Ježíš ale pronesl i závažná slova
o hněvu, který je z podstaty zlý:
„… již ten, kdo se hněvá, bude vydán soudu“ (Mt 5,22). Posouvá tím
do mnohem náročnější roviny veškeré učení o lásce k bližnímu. Jestliže podle Starého zákona propadl
soudu ten, kdo někoho zavraždil,
najednou soud dopadne na každého, kdo by se jen hněval na svého
bratra.
Jinými slovy, Ježíš tvrdí, že existuje i bratrovražedný hněv, a ten
je stejně závažným hříchem jako
vražda sama, protože je jejím zárodkem. Snad ještě jasněji to říká
apoštol Jan: „Kdokoli nenávidí

svého bratra, je vrah.“ Podívejme se
na celý kontext v 1 Jan 3,14-15: „My
víme, že jsme přešli ze smrti do života, protože milujeme své bratry.
Kdo nemiluje, zůstává ve smrti.
Kdokoli nenávidí svého bratra, je
vrah – a víte, že žádný vrah nemá
podíl na věčném životě“ (dosl.
„nemá věčný život v sobě“).
Proto každý hněv, který je plný
nenávisti, pomstychtivosti a který
chce ublížit, případně i zničit toho
druhého, je závažným hříchem
proti lásce. Ano, jde-li hněv ruku
v ruce s neláskou, bude zlo jen
množit, a to i v případě, že se oháníme Boží pravdou nebo jde „jen“
o reakci na zlo, které mi způsobil
někdo jiný.

NENÁVISTNÝ HNĚV
A MODLITBA

Ve světle řečeného se mi už kdysi
nově otevřelo jedno slovo z proroka Izaiáše: „Když rozprostíráte své
dlaně, zakrývám si před vámi oči. Ať
se modlíte sebevíc, neslyším. Vaše
ruce jsou celé od krve…“ (Iz 1,15).
Dříve mne nenapadlo vztahovat
tento výrok na sebe, nemám přece „ruce od krve“. Jenže ve světle
evangelia už ten, kdo nenávidí,
je vrah; takže i ten, kdo se hněvá
a touží ubližovat, má ruce od krve.
Hospodin tam dokonce říká, že už
má dost i jejich bohoslužeb, nesnáší jejich slavnosti, kouř kadidla je
mu ohavností… A má-li opět slyšet
jejich modlitby, ať se jeho lid znovu
učí konat dobro, zastat se člověka
v bezpráví, pomáhat sirotkům
a vdovám, zkrátka ať se učí milosrdenství v praxi (srov. Iz 1,11-17).
A proto není hněv jako hněv: existuje hněv, který se zvedá na obranu Božího života a je motivován
spravedlností a láskou, ale i hněv
bratrovražedný, který plodí nenávist a touhu po pomstě. Prosme
Ducha Božího, ať nám pomáhá
dobře rozlišovat, aby v našich
srdcích vždycky bydlel jen Život
a všechno, co k němu vede.
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Foto: Jiří Plaček | Člověk a víra

TÉMA: DESATERO – NEZABIJEŠ

KŘESŤAN MÁ PRÁVO ČELIT
NÁSILÍ
Zabití nepřítele je prohrou dialogu.
Text: kpt. P. Petr Šabaka | vojenský kaplan 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany Liberec
Smí křesťan zabíjet? Vždyť v Desateru Božích přikázání se přímo zmiňuje zákaz zabíjení. Jenže co když se
jedná o nutnou sebeobranu? Ani pak není dovoleno se bránit? Hájit svou rodinu? Nebo území státu při
napadení?
V hebrejském jazyce je pro příkaz „Nezabiješ“ použito výrazu „tircách“, což znamená spíše vraždu,
než zabití. V Novém zákoně zvnitřňuje Ježíš mnohá přikázání. Snaží
se nás přivést ke kořeni úkladné
vraždy, když stanovuje: „Slyšeli jste,
že bylo řečeno otcům: Nezabiješ!
Kdo by zabil, bude vydán soudu.
Já však pravím, že již ten, kdo se
hněvá na svého bratra, bude vydán
soudu“ (Mt 5, 21-22a). Apoštol Jan
to pak shrne lapidárně: „Kdokoliv
nenávidí svého bratra, je vrah“ (1
Jan 3, 15) a v poznámce ekumenického překladu je uvedena trefná
varianta pokračování verše: „a víte,

že v žádném vrahu nezůstává věčný život.“ S vraždou člověka člověk
v sobě zabíjí i Boha milující život.

CHCEME MÍR.
DO PŘÍŠTÍ VÁLKY

Lidstvo od nepaměti zakouší války.
O vliv, o území, o hodnoty. Mír býval
vždy uzavírán tak trochu „do příští
války“. Ono uzavření smlouvy o nebojování se latinsky říkalo „pax“,
od čehož vzniklo slovo „pakt“. Také
ve starověku nebylo jiné války než
té svaté. Válka byla totiž bojem bohů
a lidé v ní hráli jen roli vykonavatelů.
Bojovníci se zasvěcovali a dodržovali striktní předpisy o čistotě, jak

se dozvídáme z příběhu o Davidovi a Uriášovi, nebo Goliášovi, nebo
z bojů Makabejských bratří a v mimobiblickém prostředí například
v trojské válce. Z této mentality nám
dnes zbyl jen pozůstatek v podobě
vojenské přísahy, kterou se profesionální voják stává služebníkem vlasti.
Je chvályhodné přát si mír, toužit
po míru, usilovat o mír, ale s vědomím, že mír je „dar Boží“ a že skutečný mír nastane až na konci časů,
kdy zasedne Beránek na svůj trůn.
Touha a úsilí o tento mír se mohou
stát bolestným vzdycháním Ducha
v našich srdcích.
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LÁSKA, KTERÁ PEČUJE
I CHRÁNÍ

Láska posazená do časové osy
a uskutečněná konkrétními činy se
nazývá péče. Ten, kdo pečuje, zároveň i chrání. Přece nemůže dopustit, aby se milovanému stalo něco
špatného, aby někdo pohrdal milovaným, aby ho ohrožoval. Rád bych
zde uvedl příklad z příběhu Malého prince Antoine de Saint-Exupéryho: „Na planetě malého prince
byla strašná semena baobabů.
Půda planety byla jimi zamořena.
A pustíme-li se do baobabů příliš
pozdě, už nikdy se jich nezbavíme.
Zarostou
celou
planetu. Provrtají
ji svými kořeny.
A je-li planeta příliš malá a baobabů příliš mnoho,
roztrhnou ji.“ Malý
princ se také stará
o růži, dává ji pod
poklop nebo jí
staví paraván, aby
ji neovanul chladný vítr. Ten, kdo
miluje, cítí zodpovědnost za obranu
rodiny, blízkých,
domova,
vlasti,
hodnot, které jsou cenné. S jistou dávkou smělosti bych řekl, že
správný voják, policista, příslušník
vězeňské služby si nepřeje konflikt,
násilí, válku, nepřeje si zraňovat, zápasit, zabíjet, ale je garantem míru
a spravedlnosti v reálném světě. Je
štítem těm, kteří jsou slabší, kteří se
na něho s důvěrou spoléhají.
Jistě známe i ty, kteří manifestují
krajní nenásilí, například Přemysl
Pitter, Desmond Doss nebo Emil
Kapaun. Tyto osobnosti dobře ukazují na možnou různost postojů. Ale
obávám se, že není možné jejich
hrdinství chtít po každém. Vzpomněl jsem si například na film Misie od režiséra Rolanda Joffého,
v němž jeden jezuita učí domorodce bránit se vyhlazení a druhý
jde s jinou skupinou, v rukou pozdvihuje monstranci a kráčí vstříc

mučednické smrti. Obojí může být
nástrojem boje se zlem.

OBRANA V SOULADU
S PRÁVEM

Historické události naši společnost
vychovávají. Nezměrné útrapy
obou světových válek se staly základem úmluv upravujících chování během konfliktu. Tato pravidla
se označují jako mezinárodní humanitární právo. Práva vojáka jsou
definována takto: „Kombatant (bojovník) usmrcuje či zraňuje osoby
a ničí či poškozuje objekty a materiál. Pokud jeho násilné činy ne-

nasadit se pro spravedlnost, mír
a pořádek společnosti. Oporu můžeme nalézt i v Novém zákoně. Nikdy ani Ježíš vojáky nedehonestoval, nikdy neodmítal jejich službu,
naopak v některých případech je
chválil.
Pokud příslušník ozbrojených sil
jedná v souladu se zákonem nebo
v rámci svého mandátu a zraní
nebo zabije nepřítele nebo agresora, je jeho jednání morálně ospravedlnitelné. Přesto zabití člověka
je v konečném důsledku prohrou
dialogu. Pokud voják nebo policista nevytěsní takovou událost z vědomí, nese si tvář
zabitého po zbytek života v sobě.
Možná se taková
událost stane jeho
úpornějším voláním po míru a pokoji.

I pro křesťany je
samozřejmostí nutná osobní obrana.
S rostoucí hrozbou
Vojenský kaplan kpt. Petr Šabaka v polní nemocnici v Afghánistánu
terorismu se tento
nárok stává dokonporušují mezinárodní humanitární ce povinností. Ale jako u všeho, co
právo, má jeho jednání povahu vý- utváří náš život, je i zde třeba ctnosti
konu oprávnění a nevede ke vzni- moudrosti a uměřenosti. V některých
ku trestní odpovědnosti. Komba- případech se jednání někoho z nás
tant zároveň představuje legitimní proti šílenci se zbraní v ruce může
terč útoku nepřítele.“ Na první pře- stát hrdinstvím.
čtení to vypadá hrozivě, ale je pravdou, že díky této konvenci by měly ROLE KŘESŤANŮ
být uchráněny civilní osoby a ma- Můžeme vést i své malé války, a to
teriální statky. Konvenční válka se po mnoho desetiletí. Můžeme
má vést jen mezi vojenskými cíli. v sobě živit ducha války v podobě
Stát také přijímá zodpovědnost pýchy, nenávisti, závisti, neuzdraza bezpečnost v mírovém stavu. vených mindráků… Nenechme se
Jeho nástrojem jsou další ozbro- poštvávat proti nikomu. Vytvářejjené složky, jako například policie. me prostředí dialogu a odpovědTyto složky se podobně jako vojáci nosti. Milujme, pečujme, a tedy
učí používat řízenou agresi, která i chraňme to či toho, kterého milumá za cíl zastavit zlo v jeho rozma- jeme. Budeme-li naplněni dobrem,
dobro budeme i konat. A pokud
nitých podobách.
na nás bude útočit zlo, budeme
Přítomnost křesťanů v ozbroje- schopni mu odpovídajícím způsoných složkách je morálně dobrá, ba bem čelit.
co víc je vyjádřením odhodlanosti
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BUDU SE ZA VÁS MODLIT
Vojenskému kaplanu českého původu Emilu Kapaunovi mnoho vojáků
korejské války vděčí za záchranu života.
text: Libor Rösner
Našinec má vojenského kaplana namnoze spojeného s postavou feldkuráta Katze, karikaturou kněze
z Haškova Švejka. Neví nic o těch stovkách a tisících kněží, kteří byli na bitevním poli vzorem kněžství, vzorem hrdinství. Za všechny zmiňme jen polského františkána P. Gerarda Waculika OFM, jehož zastřelil německý
snajpr během udělování pomazání umírajícímu vojákovi, či Američana s českými kořeny P. Emila Kapauna.

CESTA KE KNĚŽSTVÍ

P. Emil Joseph Kapaun se narodil
20. 4. 1916 v Pilsenu, osadě založené ve státě Kansas českými přistěhovalci a pojmenované po naší
Plzni. Jako syn Čechoameričanů
Ignáce a Elisabeth vedl typický život dítěte na americkém venkově,
jen s tím rozdílem, že jej i další děti
farář P. Sklenar vedl k lásce k češství
a učil češtinu. Emilovi to ve škole šlo
náramně, proto ve studiích pokračoval, a když později vzplál touhou
po kněžství, sehnal P. Sklenar s biskupovou pomocí peníze potřebné
k naplnění Emilova snu. Absolvoval
seminář v Shrewsbury, 9. 6. 1940 přijal svátost kněžství a nastoupil do své
rodné farnosti jako kaplan. O tři roky

později, po odchodu P. Sklenara
do kněžského důchodu, ho měl nahradit na farářském postu, leč soužití
s těmi, s nimiž se odmala znal, nedělalo dobrotu. Proto požádal biskupa,
aby mu umožnil sloužit v armádě,
ježto měl za to, že v ní bude potřebnější. Dostal k tomuto kroku zelenou
a po nutném výcviku byl v dubnu
r. 1945 vyslán do Indie a Barmy, kde si
vysloužil první ostruhy a kapitánskou
hodnost. Poté armádu opustil, vrhl
se na postgraduální studium, krátce
působil i ve farnostech, ale v r. 1948
opět navlékl uniformu. V ní byl v červenci r. 1950 poslán s 8. jízdním plukem do Japonska a odtud do ostrých
bojů na korejské frontě. Zde vlastně
tento příběh doopravdy začíná.

NEOHROŽENÝ

P. Kapaun při svém prvním přímém
střetu s realitou války tak trochu rehabilitoval všechny tvůrce akčních
trháků, v nichž hlavní hrdina zachraňuje před hromadou nepřátel
celý svět. Nedbaje na svist stovek
střel či výbuchy granátů, pobíhal
neohroženě po bojišti, aby udílel
zraněným duchovní útěchu, případně jim poskytl první pomoc.
I zkušení mazáci ošlehaní bojišti
II. svět. války byli fascinovaní jeho
nadlidskou odvahou, s níž obětavě
chvátal k dokonávajícím hluboko
v bitevním poli, aby jim naposled
posloužil svatými svátostmi. Zprvu jezdil k raněným džípem, poté,
co mu ho severní Korejci „vyřadili
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NAŠE SVĚTLA
Emil Kapaun slouží mši svatou v bojových podmínkách korejské války
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z provozu“, na kole anebo k nim běhal v dešti střel po svých.
Začátkem listopadu napadla 8. jízdní pluk u Unsanu obrovská přesila
Číňanů, severokorejských spojenců,
a zatímco se 1. a 2. praporu podařilo
stáhnout, ten 3., v němž sloužil i P. Kapaun, byl obklíčen a zoufale se bránil.
Opět neváhal jít k raněným se svátostmi i do míst nejtěžších bojů, přinášel je odtud do provizorní ambulance, a ač se mu opakovaně nabízela
možnost opustit bojiště, pokaždé ji
odmítl s tím, že jeho místo je mezi
bojujícími druhy. Spolu s nimi byl též
ve chvíli, když už další obrana nebyla
možná, zajat. Heroičnost jeho skutků
tím však neskončila, naopak nabrala
ještě vyšší obrátky.

sám převařoval ve vlastnoručně vyrobených miskách z ohýbaného plechu, pral jejich prádlo, zabíjel stovky
vší, jež je sužovaly, modlil se s nimi či
nad nimi, nosil jídlo těm, kteří už nemohli vstát, pravidelně jim dával část
svého již tak nepatrného podílu jídla.
Jednoho muže dokonce vynesl z tzv.
Baráku smrti, kde leželi nemocní, které tam čekala jistá smrt. Často též vedl
loupežné oddíly, jež věznitelům kra-

KANSASKÝ DISMAS

Už coby zajatec zachránil život zraněného četaře Millera, když odstrčil
zbraň čínskému vojákovi, jenž ho chtěl
už už zastřelit. Z lidsky nepochopitelných důvodů se mu tento nevídaný
čin nestal osudným. Poté zraněného
Millera nesl na svých zádech do zajateckého tábora, ač přitom sám musel
přemáhat velké bolesti z omrzlých
nohou. Na pokraji vyčerpání pomáhal
při tomto pochodu smrti nést i další
raněné a kde se v upadající morálce
odmítali vojáci podřizovat rozkazům
důstojníků, pomohla osobnost „otce
Kapóna“, aby se přece jen chopili
svých druhů ve zbrani a nenechali je
napospas smrti.
V zajateckém táboře pak pokračoval
ve svém velkolepém samaritánském
díle. Katastrofální podmínky, jež
v těchto zařízeních panovaly, s sebou
přinášely nemoci a z nich plynoucí četná úmrtí. Smrt kosila zajatce
po tuctech, některé sklátil zápal plic,
jiné úplavice, další to prostě vzdali.
Tábor, v němž P. Emil žil, vykázal podle odborníků nejmenší úmrtnost.
Všichni byli zajedno, že hlavně díky
„otci Kapónovi“.
Denně obešel na 200 mužů. Sloužil
jim, jak jen mohl, ošetřoval a omýval
jejich rány, napájel je vodou, kterou

P. Emil Kapaun v akci
dly tolik potřebné jídlo a léky. V jeho
očích nešlo o krádeže, ale o počínání
nutné k zachování života bližních.
Vždy se předtím obracel ke sv. Dismasovi, a tak mu spoluvězni začali i říkat.
Zachránil tím nespočet životů a ty,
které ze spárů smrti nevyrval, vyprovázel na onen svět svatými svátostmi
či aspoň modlitbou a účastnou přítomností. Byl všude, všude nezištně
nabízel pomoc a útěchu, povzbuzoval na duchu a dodával naději v přežití. „Bůh je na vaší straně,“ opakoval.
Odolával věznitelům i v otázkách
převýchovy na komunistickou „víru“,
vzdor zákazu vedl společné modlitby,
a i proto byl často potrestán pobytem
v „díře“ či několikahodinovým stáním
nahý na ledě.
U spoluvězňů si „Dismas“ vydobyl
obrovský respekt a neskonalou úctu.
Mohl tak zabránit lynči těch, jež stráže zlomily a přiměly k donášení, mohl
svým slovem zastavit vlnu krádeží,
která se rozmohla mezi hladovějícími
spoluvězni, mohl řadu z druhů v utrpení přijmout do lůna církve.

JÁ PŮJDU

Po Velikonocích r. 1951 postihl
P. Emila těžký zánět žil způsobený
krevní sraženinou. To už chodil s infekcí oka způsobenou odlétnuvší
třískou, do toho dostal těžký zápal
plic. Musel ulehnout. Od té chvíle
se všichni ti, o něž dosud pečoval,
mohli přetrhnout, aby mu jakkoli
pomohli, jen aby nebyl přenesen
do Baráku smrti. A ač sám nesnesitelně trpěl, našel P. Kapaun dost sil,
aby potěšoval a rozhřešoval druhé.
Koncem května se jeho stav začal
lepšit, leč Číňané náhle nařídili jeho
přenesení do Baráku smrti. V tu chvíli měli zaděláno na vzpouru, neboť
vězňové, ty zubožené lidské trosky,
věřící i nevěřící, katolíci, protestanti
i muslimové, se chtěli se svými vězniteli bít, jen aby nebyl „otec Kapón“
odnesen. „Já půjdu, nedělejte si kvůli
mně problémy,“ tišil jejich hněv a dodal: „Vyřiďte doma, že jsem zemřel
šťastnou smrtí.“ Nechal si jen štólu
a posvěcené oleje, kdyby v Baráku
smrti někdo potřeboval zaopatřit.
Nakonec se se všemi muži, plačícími
jak malé děti, rozloučil: „Nic si z toho
nedělejte. Jdu tam, kam jsem chtěl
vždy jít. A až tam budu, budu se
za vás modlit.“
Muži se málem servali o to, kdo
nemocného do Baráku smrti ponese. P. Emil při pohledu na Číňany
poprosil Boha, aby jim odpustil,
a sám požádal o odpuštění čínského důstojníka, k němuž choval zášť.
Zemřel 23. 5. 1951. Pohřben byl
na neznámém místě a vězňům bylo
zabráněno uctít jeho památku.
Ti, kdo zajetí přežili, byli unisono přesvědčeni, že mu vděčí za svůj život,
a např. desátník McGreevy se uzdravil po Kapaunově smrti poté, co jej
vzýval o pomoc… Byl zahájen beatifikační proces a r. 1993 byl P. Emil
J. Kapaun prohlášen za služebníka
Božího, což je první krok k jeho možnému úspěšnému dovršení.
Zpracováno na základě knihy:
Wenzl Roy, Heying Travis. Nejsilnější zbraň. Praha: KNA, 2014.
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PŘEDSTAVUJEME

NEBOJME SE DĚLIT S BLIŽNÍMI
Česká Humanitární služba PAX pomáhá na ukrajinském Donbase.
text: Tadeáš Pala
Pro každého křesťana přicházejí v životě různé momenty, kdy je třeba zaujmout stanovisko a nějakým
způsobem se vymezit vůči realitě, světu a okolnostem, které se v jeho blízkosti odehrávají. Velkým darem
od Pána Boha je situace, kdy právě tato rozhodnutí, respektive správné odpovědi, jsou patrné, či zjevné.
Toto štěstí jsme měli i my, když se objevila možnost služby na válkou zkoušeném Donbase.

ZA TISÍC NA MĚSÍC

Ukrajinský konflikt se nás, obyvatel
Evropy a České republiky, týká, a to
nejen z důvodů geopolitických,
ekonomických a podobně, ale zejména v rozměru lidském. Ukrajina
je blízko, jazykově dostupná, je
o poznání chudší než my a potřebuje pomoci. Toto nastavení představuje v očích humanitárního pracovníka požehnání, a to zejména
kvůli tomu, že je možné se v situaci do určité míry rychle a kvalitně zorientovat, vytvořit struktury,
a především velmi efektivně využívat zdroje a dary vybrané právě
v České republice. Relativní nižší
životní úroveň a hloubka krize
završená ozbrojeným konfliktem
vytvořily situaci, kdy právě peníze i z ČR mohou mít velký dopad.
Příkladem může být fakt, že v konfliktem zasaženém regionu může
jedna česká tisícikoruna znamenat
spodní hranici starobního důchodu na celý měsíc.
Na Ukrajině stále probíhá ozbrojený konflikt. Do těchto míst – frontových měst jezdíme, působíme

zde a trávíme zde značnou část
roku, abychom měli co nejpřesnější povědomí o skutečné situaci
a hlavně abychom mohli co nejlépe zacílit naši pomoc. Právě přesné zacílení a aspirace na vysokou
efektivitu pomoci, jíž jsme zprostředkovateli, je největší přidanou
hodnotou naší malé humanitární
organizace. Zejména se snažíme
pomáhat v tíživých situacích lidem
a rodinám, kteří si nejsou schopni
pomoci sami, slabý stát se o ně řádně nepostará, nebo pro ně nestačí
pomoc od velkých humanitárních
organizací. I proto se snažíme být
co nejvíce v terénu a sdílet s místními radosti i strasti jejich těžkého
života. Život místních obyvatel je
těžce poznamenán realitou války,
která v těchto končinách od roku
2014 nepřetržitě trvá. De facto
každou noc dochází k přestřelkám
a dělostřeleckému ostřelování pozic, jak vojenských, tak ale i civilních. Města a vesnice jsou částečně
poničena, chybí některé základní
služby a populace žije v kontinuálních obavách a pocitu zmaru.

O CO SE SNAŽÍME

Cílem naší organizace Humanitární
služba PAX není se politicky angažovat nebo mít ambice na záchranu světa, ale spíš malá konkrétní
pomoc při nesení těžkostí a tragédií místním potřebným. Snažíme
se pomáhat zejména rodinám,
chudým, nemocným, lidem v pokročilém věku a všem, komu máme
možnosti svou pomoc nabídnout.
Ve zkratce se dá naše činnost popsat jako mix humanitární a sociální práce v prostředí dřímajícího
ozbrojeného konfliktu. Naši službu
vnímáme jako privilegium a svou
roli vidíme pouze jako zprostředkovatelskou, když se snažíme dostat pomoc od dobrodinců v ČR
k potřebným na Donbase. Nejčastějšími komoditami v rámci naší
činnosti jsou dominantně léky, hygiena, potraviny, oblečení, v zimě
dřevo, v létě pitná voda a mnohé
další. Je třeba si uvědomit, že i když
lidé zasažení konfliktem neumírají
hlady a na střelbu si nějak zvykli, tak je jejich situace stále velmi
neutěšená. Krom existenčních
nedostatků většina obyvatelstva
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přífrontových měst strádá duševně
i duchovně. Ztráta smyslu života,
frustrace a zmar jsou všudypřítomné, podobně jako alkoholismus
a sociálně patologické chování.
Vše je korunováno reálnými dopady války, jako jsou např. poničená
infrastruktura, miny a nevybuchlá
munice, soužití s vojáky i boje samotné. Psychologická podpora
a účast jsou často snad ještě důležitější než materiální pomoc a dary.
V rámci naší pomoci se snažíme
pomáhat nejen způsobem mírnícím dopady konfliktu a takzvaným
„lepením děr“, ale máme i ambici
podpořit projekty rozvojového
charakteru. V posledním roce jsme
například vybavili jednu v bídě
žijící rodinu, čítající 7 dětí a 3 dospělé – přičemž někteří členové
jsou sluchově postižení – možností
výdělku v podobě postavení chléva a zakoupení krávy, drůbeže, zavedení vodní přípojky. Za peníze
českých sponzorů se tak podařilo
pomoci kupříkladu této rodině
posunout se o „století“ vpřed. Podobných příležitostí pomoci je
mnoho, přičemž v současné době
se, krom akutní pomoci, snažíme
podporovat akceschopné a podnikavé obyvatele, kteří region neopustili, aby tak mohli realizovat
svou autonomii a vymanit se z prokletí kolotoče války. Podporu jsme
nasměrovali do několika dalších
mini projektů, jako například chov
drůbeže, podpora zaměstnanosti,
kroužek šití a podobně. Stejně tak
se snažíme podporovat i místní
dobrovolníky v aktivitách služeb
sociálně slabým, zejména dětem.
Podporujeme několik kroužků
v přífrontových městech Krasnogorovka a Avdějevka. Pro některé
nadané děti z velmi chudých rodin
jsme vymysleli projekty malých stipendií na podporu při studiu, poněvadž věříme, že právě vzdělání
je jediná cesta, jak předejít tomu,
aby i mladá generace upadla

do vyjetých kolejí zmaru a života
bez budoucnosti.

LHOSTEJNOST
A STRACH NEVEDOU
KE SVOBODĚ

Ať už naše dlouhodobá přítomnost
ve válečném konfliktu na Ukrajině,
nebo naše návštěva spolu s příslušníky Slovenské Charity v Iráku
a Sýrii, kde jsme navštívili místa
dříve ovládaná tzv. Islámským státem, nám dávají jednoznačně poznat, že násilí, zabíjení a smrt jako
taková jsou témata, před kterými
se sice v teple našich bezpečných
středoevropských domovů schováváme, nicméně okolní svět je
jich plný a každý křesťan by měl
být schopen zaujmout k tomuto
faktu rozhodný postoj.
Odpovědí dozajista není zapouzdřování se v nějakých pevnostech
strachu z okolí, z lidí, kteří přicházejí s prosbou o pomoc. Strach
není dobrý rádce v životě křesťana. Obrovským rizikem plynoucím
ze současné situace u nás, v České
republice, je postoj lhostejnosti.
Lhostejnost je ale velmi zrádným
hříchem. Jak praví stará křesťanská
moudrost – někdy je horší zlo přehlížet, než jej páchat, a to zejména
kvůli tomu, že po spáchání hříchu
přicházejí výčitky svědomí a šanVíce informací lze nalézt na
www.humanitarnisluzbapax.cz
Projekt podpořit můžete
na transparentním účtu č.:
2501357517 / 2010
ce na hledání pokání a odpuštění.
Lhostejnost je z logiky věci plíživá
a rozlézá se jako rakovina. Ne nadarmo Kristus tak explicitně a nebývale taxativně popisuje v Matoušově
evangeliu podobenství o spravedlivých, kteří pomohli hladovému,
žíznícímu, cizinci, nahému, nemocnému, či vězněnému. Stejně tak se

i zmiňuje o nešťastném osudu těch,
kteří ke svým bližním a ke Kristu
v nich zůstali lhostejnými.
Schopnost pomoci bližním, nebo
jinými slovy „láska uvedená do praxe“, je tedy jedním z ústředních
narativů církve putující, jasným
indikátorem stavu kolektivního
i individuálního svědomí křesťanů, což se již mnohokrát v historii
ukázalo. Proto je třeba prosit o sílu,
která vyplývá z našeho statusu Božích dětí, nezakopávat hřivny a talenty a snažit se o to, aby se každý
podle svých možností zhostil zodpovědnosti na Božím díle spásy.
V situacích, kdy si člověk není jist,
tak mu opět Písmo nabízí dostatečné množství rad, jak bojovat se
strachem, předsudky a zlem ve světě obecně – příkladem k zamyšlení
může být 12. kapitola Listu Římanům, v jejímž závěru apoštol Pavel
nabádá k pohostinnosti, štědrosti
a nelhostejnosti nejen k našim
přátelům, ale i vůči těm, kteří nás
považují za nepřátele, aby tak měli
možnost se ve svém hříchu zahanbit a být přivedeni k lítosti a Božímu
odpuštění. Proto se nenechme jako
správní křesťané svazovat strachem
a lhostejností k utrpení a životním
strastem ostatních. I přesto, že si
Království nebeské nikdo pouze
vlastním úsilím zasloužit nemůže,
tak jsme všichni voláni, každý dle
svých možností, ke službě bližním,
přičemž pomoc lidem ve válkách
a na útěku je zcela zaručeným
způsobem, jak investovat do nebeské pokladnice. Pomoc těmto
potřebným není nějakým komplikovaným heroickým aktem, ale
je stále dostupná každému z nás.
Přímluvná modlitba je nástrojem,
který může využít každý křesťan.
Buďme vděčni Pánu Bohu za to, že
žijeme v bezpečí, a nebojme se rozdělit s bližními z našeho dostatku.
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Magnus MacFarlane-Barrow, zakladatel Mary’s Meals, s dětmi

Foto: Chris Leslie

ROZHOVOR

DÁVAT S JÍDLEM NADĚJI
Rozhovor s Magnusem MacFarlane-Barrowem – zakladatelem Mary’s Meals
zeptala se: Jitka Navrátilová
V 15 letech jste zažil dotek Matky
Boží v Medjugorje. Znamenalo to
nějakou změnu ve Vašem životě?
Obrovskou. Myslím si, že tehdy nastal nejdůležitější obrat v mém životě. V roce 1993 jsem se s dalšími
sourozenci, bylo nám tehdy mezi
15 až 19 lety, rozhodl jet do Medjugorje bez rodičů. Během týdenního
pobytu zde došlo k obnově naší víry.
Sice jsme byli vychováni v dost zbožné katolické rodině, ale po návratu
z Medjugorje jsme se snažili žít svoji
víru novým způsobem, ke kterému
nás pozvala Panna Maria, a sice dávat
Boha na první místo v našich životech. Našim rodičům jsme řekli, že se
musíme každý den společně modlit
růženec. Když rodiče viděli změnu,
která se s námi udála v Medjugorje,

rozhodli se tam jet také. Také rodiče
se vrátili z tohoto poutního místa
proměněni a rozhodli se přeměnit
naše bydlení – malý hotel – na exerciční dům. A tato skutečnost velmi
změnila náš život. Přicházeli k nám
lidé z různých míst. Zůstávali u nás
a trávili čas v modlitbě. Po čase se
zformovala komunita lidí, kteří chtěli spolu žít a podporovat se v životě
podle evangelia.
Všimli si změny ve Vašem chování i spolužáci? Nebylo těžké před
nimi v 15 letech mluvit o víře?
V části Skotska, kde žiji, je jen malé
množství katolíků. V naší vesnici
jsme působili jako velmi neobvyklá
katolická rodina. Když jsme se vrátili z Medjugorje, tak jsem chtěl žít

svoji víru nově. Bylo to pro mne však
velmi obtížné, takže jsem začal žít
téměř dvěma životy. Jeden byl ten,
co jsem prožíval ve farnosti a v kostele, a druhý jsem prožíval s kamarády ve škole. O své víře jsem s nimi
moc nemluvil, protože v té době to
bylo pro mne těžké. Časem jsem pochopil, že takhle to nemá být. Bůh
nechtěl jen jednu mou část. Chtěl
mě celého. Proto velmi soucítím
s mladými lidmi, kteří nemají nikoho,
s kým by mohli sdílet svoji víru.
Jste známý projektem Mary’s
Meals, který živí více než milion
dětí. Oč v něm jde?
Poslání Mary’s Meals a moje je velmi jednoduché. Snažíme se dát
nejchudším dětem jednou za den
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Jak se projekt Mary’s Meals vyvíjí
dnes?
V určitém slova smyslu zůstává tento projekt od roku 2002 stále stejný,
tedy poskytnutí jednoho jídla denně. Některé věci se však změnily.
To se týká především počtu dětí.
Od 200 dětí na začátku, až po 1,25
milionu dětí, které krmíme teď, což
si žádá i nové způsoby organizace.
Pro mne je však důležité, abychom
navzdory tomu, že rosteme, neztratili naše základní hodnoty. Zvláště
nechceme zapomenout na hlavní
důvod našeho snažení. Děláme to
ve jménu naší blahoslavené Matky.
Když jsme toto dílo zakládali, byli
jsme motivováni naší katolickou
vírou. Avšak mnozí z našich podporovatelů a spolupracovníků nejsou
katolíci nebo věřící. Věříme, že naše
Paní si přeje, aby všichni byli součástí této její mise. A to není zrovna
malá zodpovědnost.

jídlo, a to ve škole. Snažíme se tak
uspokojit jejich základní potřebu
jídla a zároveň usilujeme o překonání hlavní příčiny chudoby, kterou
je negramotnost. Tím, že děti získají vzdělání, stanou se svobodnými.
Jedná se tedy o jednoduchý skutek
lásky s obrovským dopadem.
První impulzy pro vznik Mary’s
Meals jsou spojeny s Medjugorje.
Přišel ještě nějaký další impulz?
Klíčový impulz přišel v situaci, kdy
v jedné velmi ubohé rodině v Malawi umírala na AIDS maminka mnoha
dětí. Velmi se trápila, kdo se o ně postará, protože manžel jí před rokem
zemřel na tutéž nemoc. Dal jsem se
do řeči s jejím nejstarším, čtrnáctiletým synem. Abych snad řekl něco
pozitivního, zeptal jsem se ho, v co
doufá. A tehdy mi dal odpověď,
která změnila život mně i stovkám
tisíc jiných lidí. Řekl: „Chtěl bych mít
co jíst a také bych jednou rád chodil
do školy.“ Tato věta se stala základem
vize Mary’s Meals.

Znáte osudy dětí, které díky Mary’s Meals získaly jídlo a vzdělání?
Je úžasné se po letech setkávat
s dětmi, kterým projekt Mary’s Meals pomohl, a slyšet, že bez jídla by
nikdy nešly do školy a že by nepřežily. Některé z těch dětí už našly
zaměstnání, začaly podnikat nebo
šly na univerzitu. Tito lidé se často
staly iniciátory změn ve společnostech, ve kterých vyrůstají. Mám
před očima mladou ženu Veroniku, která hraje v jednom z našich
filmů. Právě končí studium financí
na univerzitě. Je velmi chytrá a inteligentní. O své budoucnosti mluví s velkou vášní, ale také tak mluví
o budoucnosti své země. Zajímá se
o to, jak by mohla pomoci své zemi
Malawi osamostatnit se a vymanit
se z bídy. Když jsme s Veronikou
natáčeli, zjistili jsme, že byla mezi
těmi prvními dvěma sty dětmi, které jsme začali krmit. Byla sirotkem
a vychovávaly ji její starší sestry.
Vyprávěla, že často byly až třeba
týden bez pořádného jídla. Trpěly strašným hladem a říkala, že by
nikdy do školy nešla, kdyby nebylo

Mary’s Meals. Takže je jedna z tisíců dětí, jimž by nebylo umožněno
bez Mary’s Meals přežít. A já věřím,
že lidé, jako je Veronika, nakonec
změní Malawi.
O kolik dětí se v Malawi staráte?
Skoro milion. Malawi je náš největší projekt v rámci Mary’s Meals.
Na kterých dalších místech působíte?
Zambie, Keňa, Uganda, Jižní Súdán,
Benin, Libérie, Etiopie a také některé země mimo Afriku, jako je Indie,
Haiti, Ekvádor, Sýrie či Libanon.
Co všechno jste musel překonat,
abyste došel až sem?
Bylo toho opravdu hodně. Když
mi bylo kolem 20, byl jsem velmi
plachý. To mi v životě činilo velké
problémy. Po nástupu na univerzitu jsem zde byl schopen zůstat
pouze šest měsíců. Pak jsem se
vrátil zpět domů, do naší vesnice.
Nezvládl jsem tolik nových lidí najednou. Kdyby mi tehdy Bůh řekl,
že chce, abych mluvil na veřejnosti, tak bych utekl pryč. Bůh mne
však jemným způsobem vedl krok
za krokem. Získal jsem zkušenost,
že nám vždycky dá to, co potřebujeme. Nikdy po nás nechce nic,
na co nemáme.
Dneska vystupujete před davy
lidí. Kam se poděla Vaše plachost?
Když mne lidé začínali oslovovat,
abych mluvil na veřejnosti, vždycky
jsem se na něco vymluvil a požádal
svoji ženu nebo mámu, aby to udělaly za mě. A pak přišla chvíle, kdy
ony nemohly, takže jsem musel já.
A bylo to pro mě skutečně těžké.
A i po tolika letech se stále cítím
nervózní, když mluvím před davem.
Ale kromě nervozity si to dnes také
užívám. Jsem rád, že se mohu sdílet
s tímto Božím darem, který dělá lidi
šťastnými. Nikdy dříve bych si nic
takového nepředstavil.
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Kromě své plachosti jste se musel poprat i s dalšími obtížemi,
jako je např. naučit se řídit kamion. Co Vám pomohlo zvládat
tyto výzvy?
Když říkám plachost, myslím tím
kontakt s lidmi – mluvení na veřejnosti, potkávání nových lidí. Řídit
kamion do Bosny nebylo pro mě tak
hrozivé. Zvládat nové a nové úkoly
bych nemohl bez mé rodiny. Uvědomuji si, že bez jejich podpory bych
se na svou cestu nemohl ani vydat.
Mám úžasnou rodinu. Moji rodiče
i moji sourozenci jsou lidé výjimečné víry, kteří mě podporovali, i když
jsem dělal neobvyklá rozhodnutí,
jako že jsem se vzdal práce a prodal
dům. A pak jsem potkal svou ženu
Julii, která se od začátku stala mojí
spolupracovnicí. Jezdila se mnou
s tím kamionem a dělali jsme vše
spolu. Je to úžasná žena. Myslím, že
když se člověk ožení anebo vdá a je
milován, přidá mu to na sebevědomí a stává se šťastnějším.
Na cestách se setkáváte s válkou
a utrpením. Evangelium nás vede
k odpuštění a smíření. Můžeme
chtít po lidech, kterým byl zabit
někdo blízký, aby odpustili?
Protože jsem toto nikdy nezažil,
necítím se kompetentní odpovídat.
Avšak zažil jsem úžasná svědectví
druhých, kteří toto zažili a dokázali
odpustit. Nechci předstírat, že vím,
jak se lidé cítí, když jim někdo zabije
jejich milované. Mám dobrou kamarádku ve Rwandě. Teď je slavná,
napsala knihu. Celá její rodina byla
zavražděna při genocidě. Slyšela,
jak vraždí její rodinu. Když se vrátila zpět do Rwandy, našla ve vězení
všechny lidi zodpovědné za tento
zločin. Objala je a odpustila jim. To
je jen jeden příklad, ale znám mnoho podobných. Myslím si, že toto
se může podařit jen s Boží milostí.
Navštívil jsem mnoho míst, kde
lidé velmi trpí. Místa zpustošená
tsunami, zemětřeseními či válkami.
Zajímavé je to, že tam, kde se objeví
mnoho zla, tam jsem se také setkal

s neuvěřitelným dobrem, které je
mnohem silnější než zlo. Vždy jsem
se na těchto místech setkal se skutečnými hrdiny. Vím, že nikdy nebudou slavní a nebudou v televizi.
Jen dělali úžasné skutky laskavosti.
Pokaždé jsem tím velmi inspirován.
Váš projekt by mohl budit dojem, že ti, co mají peníze, jsou
vyzýváni k milosrdenství s hladovými. Není to však tak, že
chudí nám dávají možnost udělat dobrý skutek a tak přinést
do našeho života něco smysluplného, co nás činí šťastnými?
Nemohu nevidět radost lidí, kteří
se podílí na Mary’s Meals. I v České
republice vidím, jak dobrovolníci
zapojení do tohoto projektu jsou
plni radosti. Když dáváme lidem
možnost, aby přispěli na Mary’s
Meals, není to tak, že bychom jim
něco brali, ale vnímáme, že naopak
jim něco dáváme. Myslím si, že když
se podělíme o to, co máme, dělá
nás to více lidmi, více nás to přibližuje tomu, jak nás stvořil Bůh, dělá
nás to šťastnými. A toto je také náš
určující přístup k fundraisingu. Nepoužíváme marketingové techniky
na získání peněz, nechceme se k lidem chovat jako k bankomatům.
My jim nabízíme možnost být součástí tohoto poslání, pro které se
mohou ve svobodě rozhodnout.
Nepřesvědčujeme je, nechceme,
aby se cítili vinni. Chceme, aby to
brali jako dar, pokud se chtějí zúčastnit. V naší organizaci chápeme
pomoc hladovým i možnost přinést
dar jako stejně důležité části, které
pomáhají jak bohatým, tak chudým
stát se plně lidmi.
Když zmírňujeme utrpení druhých, snadno se můžeme dostat
do pokušení moci. Zažil jste to
někdy?
Toto je zásadní věc. Myslím si, že
práce, kterou děláme, je z toho pohledu velmi nebezpečná. Poprvé
jsem nad tím začal přemýšlet, když
jsem byl během války v Bosně. Vezli

jsme pomoc k uprchlíkům a začali
jsme se s nimi přátelit. Uvědomil
jsem si, že někteří byli více vzdělaní
než já a měli více životních zkušeností, a přesto v ten moment potřebovali moji pomoc. Tehdy jsem
si uvědomil, jak snadno může člověk sklouznout k pocitům nadřazenosti, protože jsem ten, kdo dává.
Od té doby se pro nás stalo velmi
důležité zabývat se touto otázkou
a bránit se pokušení moci tím, že
uznáme, že všechno, co máme, pochází od Boha. Protože jestli máme
něco, co můžeme dát druhým, je
to proto, že Bůh nám to dal. Nedělá
nás to nikdy nadřazenými.
Umožňujete, aby se lidé, kterým
pomáháte, také zapojili do díla?
Snažíme se do projektu zapojit co
nejvíce místních dobrovolníků. Například v Malawi jich nyní pracuje
více než 80 tisíc. Díky tomu v každé komunitě, kde rozdáváme jídlo,
můžeme říci, že je to více jejich
zásluha než naše. Že je to jejich
dílo. My jim pomáháme jen s jednou částí procesu. Oni nemohou
kupovat jídlo, to jim koupíme my,
ale všechno ostatní si zařizují sami.
Vaše předchozí otázka poukázala
na skutečné nebezpečí, které nám
hrozí a které nás pobízí k hlubokému respektu k lidským bytostem,
s nimiž se setkáváme. My jim sloužíme tím, že jdeme s nimi. Pokud
by z naší práce zmizel respekt, stala
by se velmi nebezpečnou.
Chápete respekt k lidem a k jejich komunitám jako nástroj řešení nerovnosti a chudoby?
Hlavním cílem Mary’s Meals je pomoci pozvednout nejchudší komunity z absolutní chudoby. Zabezpečujeme ty nejzákladnější věci,
které potřebují. Pokud neumožníme
dětem, aby měly základní věci k životu či aby se jim dostalo vzdělání,
pak jim neumožníme žádný růst.
Občas se mi zdá, že nevidíme ty nejvíce zřejmé věci nebo je přehlížíme.
A o ty my se s Mary’s Meals snažíme
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Čeští dobrovolníci Mary‘s Meals během katolické charismatické konference v Brně
a po těch všech letech vidíme, že to
funguje. Lidi jako Veronika, o které jsem mluvil, jsou živými důkazy
toho, že to funguje. Děti jako Veronika budou těmi, kdo povedou změny
v jejich komunitách a kteří vyvedou
jejich komunity z chudoby. To oni
vyřeší tyto problémy, ne my. My je
v tom pouze doprovodíme.
Víra hraje zásadní roli ve Vašem
životě. Jak udržujete Váš osobní
vztah ke Kristu a k Panně Marii?
Dílo Mary’s Meals chápu jako ovoce modlitby. V modlitbě to začalo
a osobní modlitba je způsob, jak se
snažím žít. Pro mě je důležité začínat věci modlitbou. A je to výzva,
protože stejně jako i ostatní jsem
velmi zaneprázdněn. Hodně cestuji, mám velkou rodinu. Proto je
pro mne výzvou, abych

si udělal čas k modlitbě. Mnohdy
cítím, že v tomto selhávám.
Jak se tedy modlíte, když jste tak
zaneprázdněn?
Modlím se různými způsoby. Někdy
se nemodlím tolik, kolik bych chtěl.
Snažím si ráno vyhradit trochu času
pro sebe. Čtu si Písmo, i když jen
chvíli. Potom si s nejmladšími dětmi čtu příběhy z Bible, povídáme si
o nich a modlíme se u toho. Mám ty
příběhy moc rád, protože jsou tak
na mé úrovni. A pokud je to možné,
večer se společně v rodině modlíme růženec. Když cestuji, tak je to
o hledání času k modlitbě. Někdy se
modlím v letadle nebo v autobuse.
A to je taky v pořádku. Zvlášť pokud
po nás Bůh chce, abychom někam
cestovali. To pak k nám promlouvá
i v autobuse.

Mnoho našich čtenářů se zasvětilo Matce Boží. Můžete jim něco
vzkázat?
Mám velký respekt k těm, kdo se
zasvětili naší Matce. Myslím si,
že všichni, kdo se zasvěcují, tak
ji žádají, aby je dovedla k Ježíši
a pomohla jim být ukazateli pro
ostatní. V jistém smyslu o naší Paní
přemýšlím jako o zástupkyni chudých na tomto světě. Panna Maria
v Magnificat chválí Boha za to, že
dává hladovým dobré věci. Vždycky o ní přemýšlím jako o někom
nesmírně pokorném a odvážném,
kdo mluví za chudé. Takže více než
cokoli jiného bych chtěl požádat
vaše čtenáře, aby se modlili za Mary’s Meals. Abychom mohli pomoci
i těm dětem, které na jídlo a vzdělání stále čekají, a aby naše práce
ukazovala vždy na Ježíše.

Více o projektu Mary’s Meals se můžete dozvědět na stránkách: www.marysmeals.cz.
Finančně podpořit jej můžete na sbírkovém účtu č.: 4410277/0100.
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TÉMA: DESATERO – NEZABIJEŠ

TAJEMSTVÍ ZLATÉ TAŠTIČKY
Proč bychom neměli riskovat a odkládat usmířením s Bohem a s lidmi
až na poslední vydechnutí.
text: P. Paweł Ziółkowski | nemocniční kaplan v opavském děkanátu
Páté přikázání se netýká jen těla. Nezabíjíme někdy i svou nebo dokonce cizí duši? Dbáme na to, aby nebyla „usmrcena“ hříchem, odvrácením se od Boha, uzavřením srdce před druhými lidmi z pouhého sobectví
a upřednostněním vlastních zájmů? Každý z nás by si měl pravidelně pokládat otázku, kolik času mu reálně
zbývá, a vděčně využívat darů, které mu církev nabízí. Včetně svátosti nemocných.

OPRAVDU MÁM JEŠTĚ
ČAS?

„Pane faráři, já ještě neumírám“ –
slyším z úst mnoha pacientů, když
se představím na lůžkovém oddělení jako nemocniční kaplan a zeptám se, zda někdo by nechtěl se
na něco zeptat, pohovořit, po případě přijmout svátosti. „Mám ještě
čas,“ říkají mi lidé často.
Jednou odpoledne mi volala zneklidněná žena, dcera těžce nemocné maminky, a prosila mne,
abych paní v nemocnici zaopatřil.
A když jsem se zeptal na zdravotní
stav pacientky, zda může přijmout

i svaté přijímání, odpověděla mi,
že to vypadá vážně a asi to už nebude možné. Tak už jsem neběžel
do kostela pro Eucharistii, ale z fary
vzal jenom olej nemocných, štolu
a liturgickou knihu v burse – přenosném svatostánku, kterou jedna
ze zdravotních sester pojmenovala
„zlatou taštičkou“.
Jaké bylo mé překvapení, když
jsem pacientku zastihl na pokoji, jak čile komunikuje a k tomu
si klidně míchá v hrnečku kávu.
Když jsem se představil a vysvětlil, proč jsem přijel, na rtech se jí
ukázal úsměv. Byla ráda. Nabídl

jsem společnou modlitbu, zpověď
a svátost nemocných. Paní souhlasila a dodala: „Chtěla bych i svaté
přijímání.“ Aby nepadlo negativní světlo na dceru kvůli nepřesné
informaci, omluvil jsem věc spěchem. A hned jak budu zase v nemocnici, svaté přijímání jí donesu.
Po společné modlitbě jsme ještě chvíli příjemně hovořili a nic
nenaznačovalo, že paní, jejíž věk
jsem odhadl asi na 70 let, podám
ruku naposled. Hned další den
jsem přijel do nemocnice za dalšími pacienty a nezapomněl jsem
ani na včerejší slib. V pokoji ale
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vidím postel prázdnou. „Možná už
byla propuštěna, nebo ji přeložili
na jiné oddělení,“ říkám si. Jak silně jsem byl ale překvapen, když mi
žena z vedlejšího lůžka říká: „Pane
faráři, ona včera usnula, a dnes se
už nevzbudila.“

DOKUD MŮŽU NĚCO
NAPRAVIT

Je skutečností, že už po několika
minutách od zástavy dýchání začíná postupné odumírání mozku.
Je dobré vědět, jak se v takové situaci zachovat a poskytnout první
pomoc co nejrychleji, ještě před
příjezdem záchranné služby. My
bychom ale neměli riskovat a odkládat na poslední vydechnutí ani
usmířením s Bohem a lidmi. Možná
máme pocit, že je ještě brzo, ale
nikdo z nás neví, kolik toho času
opravdu máme. Ani kněz není
vždy a všude schopen v průběhu
několika minut dorazit k pacientovi, který je v bezprostředním
ohrožení života. Pokud už je někdo
hospitalizován, tak do nemocnice
nepřijel na dovolenou nebo na lázeňský pobyt, ale proto, že jeho
zdravotní stav vyžaduje intenzivní
lékařskou péči. A když něco takového potřebuje naše tělo, je nejvhodnější doba se zamyslet i nad
stavem své duše, nad vztahem
k Bohu, svému Stvořiteli a Dárci
života. Je správné uvědomit si také
povinnost vůči manželu či manželce, dětem, vnoučatům a lidem
v okolí. Většinou ještě můžu leccos
napravit a za něco odprosit. Dokud ještě mohu rozhodovat sám
za sebe, měl bych také vyjádřit
vděčnost a prokázat dobré srdce
těm, kteří se o mne starají, i když
mají i mnoho starostí dalších. Je to
vhodná doba na zamyšlení, s čím
se postavím před Boží soud, kde
nic nebude skryté a zahalené maskou neupřímnosti a přetvářky.

ČÍM SVÁTOST
NEMOCNÝCH NENÍ

Rozhodně to není magický obřad,
který má zajistit rychlou a bezbolestnou smrt. Svátost nemocných

však automaticky nezpůsobí ani to,
že se nemocnému uleví. Není také
„posledním pomazáním“, neboť
žádný kněz nerozhoduje o tom,
které pomazání olejem nemocných
je už poslední nebo snad předposlední. Může se přece poskytovat
opakovaně! Tato svátost není znamením, že „teď musím zemřít“, ani
není udělována zemřelému člověku, který už se nemůže vědomě
a dobrovolně zapojit do obřadu
jejího udílení. Není to přece „svátost
zemřelých“! Nevylučuje integritu člověka, ani jeho duši, ani jeho
tělo, ani jeho svobodnou vůli rozhodnout se „pro“ nebo „proti“, což
má kněz za povinnost respektovat.
Rozhodnutí nemocného také není
totéž, co rozhodnutí jeho rodiny
nebo opatrovníka. Není to činnost,
kterou lze vykonat proti něčí vůli,
aby se duše v případě smrti dostala
automaticky do nebe.

ČÍM SVÁTOST
NEMOCNÝCH JE

Katechismus katolické církve zahrnuje svátost pomazání nemocných
do skupiny svátosti uzdravování,
ve které se nachází i svátost smíření
a pokání (běžně nazývaná svatou
zpovědí). A hned na začátku odstavce říká, že udělováním této svátosti a modlitbou kněží „doporučuje celá církev své nemocné trpícímu
a oslavenému Pánu, aby jim ulehčil
a zachránil je. Vybízí je, aby se dobrovolně přidružili ke Kristu v utrpení
a k jeho smrti, a tak byli prospěšní
Božímu lidu“ (KKC 1499). „Nemoc
může vést k úzkosti, k uzavření se
do sebe, někdy dokonce k zoufalství a vzpouře proti Bohu. Může
však také napomáhat člověku k větší zralosti, pomoci mu rozlišit v jeho
životě, co není podstatné, aby se
zaměřil na to, co je důležité. Velmi často nemoc vyvolává hledání
Boha a návrat k němu“ (KKC 1501).
Jak vidíme, aby svátost nemocných
mohla přinést své účinky a obdarovat Božími milostmi, vyžaduje víru,
touhu člověka po setkání s Kristem, postoj kajícníka, který lituje
svých hříchů, chce je napravit a své

utrpení obětuje jako dostiučinění.
Svátost nemocných se proto neuděluje těm, o nichž je známo, že zatvrzele setrvávají v těžkém hříchu.1
Svátost nemocných se uděluje věřícím, kteří nebezpečně chřadnou
nemocí nebo stářím, před chirurgickým zásahem v případě nebezpečného onemocnění, starým
lidem, jejichž síly značně ochabují,
dětem od chvíle, kdy jsou schopny
chápat, že jim tato svátost přináší
posilu i při pochybnosti, zda dosáhly takového užívání rozumu.2
Nemocný by měl požádat o tuto
svátost sám. Z tohoto důvodu je
třeba vnímat udělování svátosti
nemocných člověku v bezvědomí jako podmínečné a výjimečné,
a ne jako běžnou praxi.

VĚŘÍM V ŽIVOT VĚČNÝ!

O slavnostech a nedělích zpíváme
nebo recitujeme během mše svaté
Credo – Věřím. Vyznáváme, že věříme ve vzkříšení těla a život věčný.
O tělo velmi často dokážeme pečovat, možná i přehnaně. Osloveni
reklamami přinášíme lékaři seznamy léků, protože si myslíme, že to
je právě ta zázračná tabletka, o níž
„v televizi říkali, že… a sousedce to
pomohlo“. Jaké léky ale poskytujeme své duši?
Žádná infuze, tabletka nebo injekce nám věčný život nedá. Jeho
nositelem a udělovatelem je jedině Bůh, věčně živý Stvořitel všeho
viditelného i neviditelného. Nedovolme, aby se naše nevíra, beznaděj a nenávist staly příčinou věčné
smrti nás samých ani nikoho z našich příbuzných, přátel a známých.
Nebojme se svátostí a navzájem
si pomáhejme při přípravě přijetí
viditelných znamení neviditelné
Boží milosti. A věřme, že život těch,
kdo věří v Ježíše Krista, nezaniká,
ale teprve ve smrti se podle jeho
zaslíbení naplňuje.
1

2

Obřady pomazání nemocných a péče o nemocné.
Kostelní Vydří: KNA, 2002. Č. 15.
Tamtéž, č. 8–12.
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SVĚDECTVÍ
Foto: Igor Stevanovic | Dreamstime.com

Clayton Anthony Fountain – pětinásobný
vrah, který se nakonec stal trapistickým
mnichem ve vězeňské cele.

I KDYBY BYLY VAŠE HŘÍCHY
JAKO ŠARLAT…
Příběh pětinásobného vraha Claytona Antonyho Foutaina, kterého se
ve vězení dotkla Boží milost.
text: Libor Rösner
Ve své době byl považován za nejnebezpečnějšího vězně amerického vězeňského systému. Strach z něj
měli spoluvězni, dozorci i lidé na svobodě. Několikanásobný vrah, jehož druhým já byla nenávist. Pak se
ale stalo něco, o čem čítáváme v legendách o svatých: dotkl se jej Bůh a on se z gruntu změnil. Beznadějný
případ, jak o něm referovaly americké deníky…

VOJNA NENÍ KOJNÁ

Clayton Anthony Fountain, neboť o něm je řeč, se narodil 12. 9.
1955. Jeho otec byl tělem i duší
voják, prošel válkou v Koreji
a později i ve Vietnamu a ze syna
chtěl mít pořádného chlapa, žádného změkčilce. V rámci výchovy
k chlapství před Claytonem v jeho
4 letech podřezal králíka a naschvál syna postříkal králičí krví.

Když hoch začal plakat, tím králíkem ho zmlátil, protože takhle se
chlap nechová…
V rodině se vše točilo kolem války – dětské hry i rozhovory. Není
proto divu, že se Clayton v 17 letech přihlásil k námořní pěchotě.
Vojenskému drilu se učit nemusel,
ten měl v sobě díky otci zakódovaný, v učení se různým technikám

boje a zabíjení pak projevoval takové nadání, že mu to brzy vyneslo
povýšení na seržanta. Po převelení na základnu na Filipínách si
ve chvílích volna plnými doušky
užíval života a těžil z toho, jak uniforma přitahuje ke všemu svolná
děvčata… Zároveň zde vedl osobní válku se starším seržantem Wrinem, jenž si na něj zasedl. Při jedné
vyhrocené hádce popadl Claytona
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a nepřestávat hledat, nepřestávat
tlouct na dveře.“ Autorkou dopisu
byla mladá žena, kterou poznání
Boha dostalo z područí závislosti
na drogách a sexu. Znala Fountainův příběh z novin a cosi ji pudilo,
aby mu napsala. Ujišťovala ho, že se
dostaví odpuštění, jež „smyje Tvou
minulost, která je jak šarlat, a pozvedne Tě čistého a nového, vysvobozeného z okovů“.

amok a svého nadřízeného zastřelil. Pokusil se o útěk, vzal si rukojmí, ale byl přemožen speciální
jednotkou SWAT, zatčen, vyhozen
z armády a odsouzen k doživotním
těžkým pracím.

RÁD SE PROCHÁZÍM
PO MRTVOLÁCH

Nápravná zařízení neměla na mladého nevybouřeného vězně žádný vliv.
Tedy ten pozitivní. Fountain v sobě
živil pocity křivdy a nenávisti vůči celému světu, jeden disciplinární trest
stíhal druhý a ani ve vězení s přísnější ostrahou si s ním nevěděli rady.
Byl postrachem pro celé okolí, stal
se členem Árijského bratrstva, jehož
název hovoří za vše. Ve vězení zabil
tři spoluvězně – nejprve 50 ranami podomácku vyrobeným nožem
Charlese Stewarta a v rámci vyřizování účtů mezi vězeňskými gangy
uškrtil bez mrknutí oka černošského trestance Roberta Chapelleho.
Po tomto incidentu byl převezen
do speciálního bloku věznice Marion, nejhlídanějšího kriminálu v USA,
jenž byl postaven jako náhrada
za slavný Alcatraz. Ředitel Marionu
jej popsal jako „nejnebezpečnějšího
člověka, jakého kdy potkal, chladného a vypočítavého vraha“. Na potvrzení jeho slov Fountain s jedním
spoluvězněm ubodal ve sprše 70 ranami kusy rozřezaného roštu jistého
Raymonda Smitha. Když ho o den
později odváděla eskorta, podařilo se mu díky pomoci jiného vězně
dostat z pout, eskortu odzbrojit,
jednoho z jejích členů (Roberta Hoffmanna) zabít a další dva těžce zranit.
Byl přemožen, ale při odvádění vítězoslavně kynul ostatním vězňům
a u soudu bezostyšně prohlásil, že
„se rád prochází po mrtvolách“.
V Marionu už dále pobývat nemohl, proto byl převezen do věznice
ve Spriengfieldu, kde byl umístěn
na speciálně vybudované oddělení. Povolen mu byl kontakt pouze
se zaměstnanci. Veřejnost ovanuta
hrůzou volala po trestu smrti, média psala o zrůdě, beznadějném
případu a o nejnebezpečnějším

Otec Paul Jones, duchovní vůdce obráceného
Claytona Fountaina.
a nejobávanějším vězni amerického
vězeňského systému. Všichni nad
ním zlomili hůl, jen ne Božský Pastýř, jenž si pro tuto ztracenou ovci
došel do nejstřeženější cely v USA.

BETH

Do této cely mu jednoho dne došel dopis, v němž mj. stálo: „Mo-

Ujišťuji Tě, že se
dostaví odpuštění,
jež smyje Tvou
minulost, která je jak
šarlat, a pozvedne
Tě čistého a nového,
vysvobozeného
z okovů.
hou Tě sice uzavřít ve zvláštní cele,
ale nemohou Ti zabránit v setkání
s Bohem, to můžeš jen Ty. Z osobní
zkušenosti vím, že Bůh nepřestává
působit zázraky, a cítím, že Ti musím napsat. Bůh Tě zve, takže vše,
co potřebuješ, je naslouchat svému
srdci, nepřestávat si klást otázky

„Beth jako první otevřela mé srdce
na opravdovou lásku,“ napsal Clayton později. Začal si s ní dopisovat,
byť zpočátku to pro něj byla jen vítaná možnost ke zpestření stereotypu
života za mřížemi. Ale jen zpočátku.
Pod jejím vlivem si skutečně začal
klást otázky a po nějakém čase se
stalo něco neuvěřitelného, lidsky
nepochopitelného: „Nastal zlom.
Poznal jsem, že mě Bůh vždy miloval
a že mě stále miluje a čeká na mne,
aby mě vzal na svá ramena. Vše, co
jsem potřeboval, bylo přijetí Jeho
lásky. S obrovským vzrušením, údivem a strachem jsem přijal fakt, že
mě Bůh miluje, mě, člověka, jemuž
na rukou a na svědomí ulpěla krev
pěti lidí! On se se mnou chtěl setkat
právě na tom místě, na kterém jsem
se nacházel!“ Vězeň Fountain uvěřil
nabízené Boží lásce a pohroužil se
do ní, bezhlavě se do ní vrhl. Později
uvedl, že dlouhodobá samota v cele,
kdy člověk nevěří nikomu a ničemu,
jen sobě samému, ho přivede buď
k naprosté skepsi, nebo k mystériu
lásky. On si vybral to druhé.

NOVÝ ČLOVĚK

Dalším veledůležitým člověkem
na cestě obrácení byl Fountainovi
o. Paul Jones, s nímž udržoval nejprve dopisní a později i pravidelný
osobní kontakt, až se mu tento
trapista stal duchovním vůdcem,
který ho k Bohu přiváděl blíž a blíž.
Nešlo o snadnou cestu, ale o namáhavý a bolestný „proces, v němž
mě Pán vytrvale očišťoval od mých
vnitřních jedů – nenávisti, vzteku,
zaujatosti, zahořklosti, pomstychtivosti, agrese – všech těch věcí,
které mě ovládaly...“.
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Šlo to sice ztuha, ale pod moudrým
vedením o. Paula se beznadějný
případ a zrůda Clayton Fountain,
nejnebezpečnější a nejobávanější
vězeň USA, měnil v jiného člověka.
Hodiny se modlil, velebil Boha, četl
Písmo, životy svatých (zvláště se
ztotožnil se sv. Maxmiliánem, jenž
položil život za spoluvězně) a rozjímal.
Apogeum jeho vnitřní proměny
nastalo v únoru r. 1990, kdy se vyzpovídal a vyjádřil hlubokou lítost
nad svými hříchy. Poté přijal svátost křtu a biřmování. Stal se definitivně jiným člověkem. „Poprosil
jsem o odpuštění a pozval jsem
(a také přijal) do svého srdce a života Ježíše Krista jako svého Pána
a Spasitele.“
Jako vnější výraz své proměny poslal vdově po dozorci, jehož zabil,
kající dopis s 800 dolary – celým
svým majetkem. Omlouval se jí
za bolest, kterou jí způsobil, snažně
prosil o odpuštění a ujišťoval ji, že
napsání tohoto dopisu pro něj
bylo extrémně těžké: „Je to něco,
k čemu mě vyzval Bůh – proto to
udělat musím, i kdybyste mi nevěřila. […]. Vzpíral jsem se i proto,
že napsání toho dopisu ve mně
vzbuzovalo strach tak velký, jaký
jsem dosud nezažil. Čím víc jsem
se bránil, tím důrazněji mě Bůh
nutil k tomu, k čemu jsem byl povolán – k poslušnosti vůči Němu
a spoléhání se jedině na Něj, vždy
a ve všech záležitostech.“

Za mřížemi konal
skutky pokání, které
mu ukládal jeho
duchovní vůdce,
a modlil se za lidi,
jejichž jména mu
nosili dozorci,
fascinováni jeho
proměnou.
duchovní vůdce, a modlil se za lidi,
jejichž jména mu nosili dozorci,
fascinováni jeho proměnou.

SVĚDECTVÍ BOŽÍHO
MILOSRDENSTVÍ

Postupem času začal snít o vstupu
k trapistům. Dlouho s tou myšlenkou bojoval a kladl ji na pomyslný
oltář, až poznal, že jde skutečně
o Boží volání a že je nesmí oslyšet.
Šílený nápad, řekl by někdo, nicméně někdy v té době přišel nezávisle
na něm se stejnou myšlenkou v rozhovoru s o. Paulem i představený
trapistů s tím, že všechny stanovy by zachovával ve své cele. Pro
Claytona dostal život zase novou

jiskru, novou náplň, nový cíl. Začal
se poctivě připravovat k zasvěcenému způsobu života a vyhlížel
hlasování kapituly o přijetí do řádu.
Dne 24. června 2004 dostal zprávu o tom, že celý klášter, z něhož
o. Paul pocházel, se přiklání k jeho
přijetí, zbývalo jen vyjádření celé
kapituly, jež zasedala 19. července.
Jednomyslně rozhodla o Claytonově přijetí. Leč Clayton se toho již nedožil, 12. července totiž ve své cele
z neznámých příčin zemřel.
Před svou smrtí stihl ještě kapitule
poslat dopis, kde mj. psal: „Vše, co
mohu nabídnout, je mé svědectví:
pokud mě přijmete, mě, bezpochyby nejnehodnějšího ze všech, kteří
se kdy o přijetí odvážili žádat, bude
můj hrob navěky důkazem toho, že
žádný člověk není vyjmut z odpouštějícího a sjednocujícího Božího
milosrdenství v Kristu Ježíši.“
Stalo se, jak napsal – bratři trapisté uložili jeho tělesné pozůstatky
na svém řádovém hřbitově, kde je
jeho hrob přesně tím svědectvím,
jaké obrácený vrah Clayton Anthony Fountain sliboval.

Vše, co mohu
nabídnout, je mé
svědectví: pokud
mě přijmete,
mě, bezpochyby
nejnehodnějšího
ze všech, kteří
se kdy o přijetí
odvážili žádat,
bude můj hrob
navěky důkazem
toho, že žádný
člověk není vyjmut
z odpouštějícího
a sjednocujícího
Božího milosrdenství
v Kristu Ježíši.

V touze po hlubším poznání Boha
se Clayton vrhl se na dálkové studium teologie, vystudoval univerzitu a chystal se i na doktorát. Ruku
v ruce se svou vnitřní proměnou
začal doufat v podmínečné propuštění. Když byla jeho žádost
odmítnuta (stejně jako přijetí
k doktorandskému studiu), nerezignoval: „Mám-li umřít ve vězení, ať se tak stane. Bůh ví, že je to
nejlepší pro mne a pro mé nejvyšší
dobro.“ Za mřížemi konal skutky pokání, které mu ukládal jeho
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SVĚDECTVÍ

KDYŽ ČLOVĚK PŘIJDE O DÍTĚ
Nejprve prováděl interrupce ve velkém, ale když mu umřela dcera,
přehodnotil svůj dosavadní postoj.
text: Zpracováno podle www.lifesitenews.com | přeložil Libor Rösner
Anthony Levatino zabil 1 200 dětí. Obrátil se teprve poté, co přišel o svou šestiletou dceru, kterou přejelo
auto. Seznamte se s příběhem strašlivého masového zločinu, tragédie a obrácení.
„Potraty jsem začal provádět
v r. 1977 ve státu New York (...). Během pěti let jsem vykonal na 1 200
potratů, z toho 100 v třetím trimestru,“ začíná své vzpomínky obrácený potratář Anthony Levatino.
Podle svých slov prováděl mj.
i pozdní potraty, v nichž se do matčina lůna vpravuje injekcí smrtící
roztok. Dítě – někdy již dostatečně
velké na to, aby mohlo pociťovat
bolest – je v tomto případě nejen
otráveno, ale nadto i spáleno chemickým roztokem. „To jsou hrůzné
potraty. Je vidět, jak se rodí celé
neporušené dítě, často ještě živé.
To je opravdu děsivé,“ komentuje
dnes tyto praktiky Levantino.
Tento bývalý potratář prováděl taktéž mechanické potraty,
při nichž jsou děti jednoduše

roztrhány na kusy. „Dětem se odtrhují ruce a nohy a kladou se
na tác položený na stole. Děti se
pak nikdy nenarodí živé,“ popisuje
Levantino tyto postupy.
Jak říká, během svého zaměstnání vraha nenarozených spolu
se svou chotí adoptoval dívenku.
Rostla bez problémů, avšak krátce
před jejími 6. narozeninami ji před
domem přejelo auto. Umřela pak
v náruči svých rodičů v sanitce…
„Když člověk přijde o dítě, vše je
najednou jiné, vše se najednou
změní. Náhle se idea lidského života stane více než reálná. To už
není kurz embryologie. To není
pár set dolarů. To je tvrdá realita. To je tvé dítě, které pochováváš na hřbitově (...). Od té chvíle
jsem už nemohl byť jen pomyslet

na potraty, při nichž se dítě trhá
na kusy. Vůbec ani pomyslet. Přestal jsem provádět potraty v třetím trimestru. A pak jsem pochopil, že jestliže nesmím zabíjet děti
v třetím trimestru, nesmím je zabíjet ani dříve,“ vypravuje Levantino.
„Začal jsem být aktivní v Hnutí
pro-life. To mi pomohlo se dát
dohromady a najít odpuštění. Jak
však lze vynahradit život 1 200
dětí? To je zhola nemožné,“ lká bývalý potratář.
„Jako potratář jsem byl v epicentru požáru. Od té doby, co jsem
přestal provádět potraty a začal
jsem být aktivní v Hnutí pro-life,
vidím, jak se potrat dotýká všech,
kdo mají s dítětem co do činění. Lituji, že jsem potraty kdy prováděl,“
říká Levantino.
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NAŠE SVĚTLA

NEUSTÁLÝ ÚKON LÁSKY
Malá cesta lásky sestry Consolaty Betronové.
text: Radomír Malý
Dne 18. července r. 1946 umírá v klášteře kapucínek v italském městě Moriondo sestra Maria Consolata
Betrone. Navenek nenápadná a ničím zvláštní. Jenže nebyl to nikdo jiný než samotný Ježíš Kristus, kdo
řekl: „Velebím tě, Otče, Pane nebe i země, že jsi skryl tyto věci před moudrými a opatrnými, a zjevil je maličkým…“ (Mt 11,25).

LÁSKU ZA LÁSKU

Dějiny, ty skutečné, ukazující úžasnou lásku Boha k člověku, se v drtivé většině netvoří na bojištích nebo
v kabinetech státníků, ale v duších
prostých a světu neznámých osob,
které vynikly nad své okolí tím nejdůležitějším: láskou k Bohu, jemuž
se snaží oplatit, byť nedokonalým
lidským způsobem, jeho lásku, která ho vedla až na kříž.
Sestra Consolata se narodila r. 1903
v Saluzzu u Turína v rodině pekaře,
jenž měl 14 dětí. Její křestní jméno znělo Pierina. Už jako 13leté jí
v jednom okamžiku splynula ze rtů
střelná modlitba „Můj Bože, miluji
Tě!“. O něco později slyší ve svém
srdci zřetelný hlas: „Chceš být celá
má?“ Ihned spontánně odpoví: „Ježíši, ano!“
Přijetí Pánova pozvání se sice
snadno vysloví, jenže mnohem hůř
realizuje. Není žádného, kdo by
při své snaze oddat se Ježíši zcela
a bez výhrad nenarazil na obtíže,
dané jednak vnějšími okolnostmi,
jednak i vlastní bezradností, jež se
potýká s otázkou: Jak na to?
20letá Pierina Betrone se začetla
do životopisu sv. Terezie od Dítěte Ježíše (Terezie z Lisieux). Tam ji
hluboce zasáhla věta: „Ježíš! Chtěla
bych ho milovat, milovat mnoho,
tak jak nikdo nikdy nemiloval!“
Rozhodla se pro řeholní povolání
a kvůli němu se dostala do rozporu
i se svou rodinou. Sama říká, že se
v té době „neživila než slzami“.
Hledala řeholi, jež by odpovídala
Boží vůli pro její osobu. Zkoušela to

u dvou, ale tam ji Pán nevolal. Boží
cesty jsou někdy plné překvapení.
R. 1929 získává od Panny Marie
Pompejské, k níž se vroucně modlí,
a na přímluvu sv. Terezie z Lisieux
osvobození od skrupulí a zároveň tajemné duchovní vybídnutí
ke vstupu právě do toho řádu,
který ji původně vůbec nepřitahoval: ke kapucínkám v Turíně. Tam
r. 1930 přijímá obláčku a r. 1934
skládá slavné sliby jako sestra Maria Consolata.
V klášteře sloužila jako vrátná, ševcová, sekretářka a ošetřovatelka
nemocných. R. 1939 je svými představenými přesunuta do nového
kláštera v Moriondu.

CESTA „MALÝCH DUŠÍ“

Velký mystik sv. Jan od Kříže
v 16. století napsal: „Nakonec budeme souzeni z toho, jak jsme milovali.“ Mnozí považují křesťanství
za nauku, filozofii, soubor morálních příkazů a zákazů. Jistěže i toto
ke křesťanství nerozlučně patří,
jenže jeho jádrem to není. Křesťanství je na prvním místě o lásce trojjediného Boha k člověku: Bůh Otec
jej z lásky stvořil, Bůh Syn z lásky
vykoupil, a Bůh Duch Svatý z lásky posvětil. Boží Syn podstoupil
pro to, aby člověk, jenž odbojem
proti Bohu si způsobil zkázu, mohl
být přece jen spasen, krutou smrt
na kříži.
Tak veliká byla Boží láska k člověku.
A Bůh nechce nic jiného, než aby
se člověk, motivován hlubokou
vděčností, snažil oplatit mu tuto
lásku, i když nikdy nebude schopen milovat tak jako on. Mnoha

omilostněným duším – a Consolata k nim patří – Pán ukázal, že si
lásku člověka opravdu přeje. Nikoli
pro sebe, ale pro dobro člověka
samého. Věřit a zachovávat Boží
přikázání není možné bez osobní
lásky ke Spasiteli, jak on sám nebo
prostřednictvím Panny Marie zjevil
v mystických zážitcích sestře Consolatě.

POSTOJ MALÝCH DUŠÍ

Ta ve svých sděleních pateru Laurenziu Salesovi, jenž napsal její životopis, uvedla: „Jednou mi nejsvětější Panna řekla: ‚Ztrácíš se v tolika
maličkostech a nedáváš Ježíšovi to,
co od tebe jedině žádá…‘ Pochopila jsem a znovu jsem se oddala
lásce.“
Co ale znamená „oddat se lásce
k Ježíšovi“? I na to dal Pán Consolatě 15. 12. 1935 v mystickém
zážitku odpověď: „Ubohá Consolato, nemáš ctnosti, nemáš zásluhy, nemáš nic…“ Tato slova platí
i pro nás. Jsme hříšníky, nemáme
žádné vlastní zásluhy pro nebe,
jimiž bychom se mohli prokázat,
a jestli budeme spaseni, stane se
tak pouze zásluhou jeho vykupitelské smrti na kříži, nikoli naší. Jeho
lásku a oběť pro naši spásu jsme si
vůbec nezasloužili – v tomto vědomí spočívá počátek lásky k Ježíši:
Neukazovat Bohu své ctnosti, ale
pokorně přiznat: Nemám nic, čím
bych se mohl, Pane, před Tebou
ukázat jako spravedlivý.
To označují mystikové za „postoj
malých duší“. Pán ve sdělení Consolatě 12. 12. 1935 přirovnal malé
duše k malým dětem, s nimiž se
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maminka laská a řekne jim v návalu lásky i mnoho věcí, které by dospělejším nikdy nepověděla. Stejně tak i Ježíš konstatuje: „Malým
duším tedy řeknu všechno…“ Lidé
s tímto postojem malých dětí, vědomi si, že před Bohem nejsou nic
a vše, co mají, dostali od něho, mají
k Ježíši blíž než ti, kdo v srdci chovají – byť jen nepatrně – hrdost
na své zásluhy a ctnosti.
K postoji maličkých náleží i důvěra
v Pána za všech okolností, i tehdy,
kdy nerozumím, proč se události
seběhly tak a ne jinak. Když Itálie
vstoupila r. 1940 do války, Consolata se Ježíše ptala, proč dopouští, aby mladí lidé šli na hromadná
jatka. On odpověděl: „Ó, kolik mladých lidí bude na věky děkovat
Bohu za to, že zahynuli v této válce,
která je zachránila pro věčnost!...
Připouštím-li tolik bolesti ve světě, děje se tak jedině proto, abych
zachránil duše pro věčnost.“ Pán
dovede i zlo, které člověk působí
svou hříšností, obrátit v to největší
dobro záchrany člověka pro nebe.
V konkrétních situacích často nerozumíme, jenže malé duše nepotřebují rozumět, jim stačí pouze bezmezně důvěřovat Boží lásce, tak
jako malé dítě bezmezně důvěřuje
své mamince.

MILOVAT BLIŽNÍ

Milovat Boha znamená milovat i ty,
které miluje on, naše lidské bratry
a sestry, to jest přát jim dobro a prokazovat vše, co dobru prospívá.
Pán přitom nemá na mysli především pozemské dobro, ale hlavně
to věčné, nebe. My rozumíme, co
znamená sytit hladového a napájet žíznivého, ale jak napomáhat
Ježíšově snaze spasit duši hříšníka?
Consolata o tom říká: „Když si Ježíš
stěžuje na některou duši a když já
omlouvám a lituji onu duši, cítím
v sobě, že Ježíš se rozradostňuje, je
spokojen.“ On sám poté Consolatu
vyzval: „Ty nikoho nesuď, (...) ukazuj mi s pomocí lásky jen dobrou
stránku provinilé duše. Já ti uvěřím,
budu naslouchat tvé modlitbě v její
prospěch a vyslyším ji. (...) Vždyť mé
Srdce cítí potřebu takové posily, cítí
potřebu stále konat milosrdenství!“
Modlitba za spásu hříšných duší
a ochota vidět i ve zkaženém člověku též dobré stránky – to je pomoc
člověka Ježíši při záchraně lidí pro
věčnost, to je cesta malých duší.
15. 12. 1935 Pán Consolatě sdělil:
„Ne, množství hříchů nezatracuje
duši, protože jí je odpouštím, jestliže jich lituje; zatracuje však tvrdošíjné odmítání mého odpuštění a setrvávání ve vůli být zatracen.“

JEŽÍŠI, MARIA,
MILUJI VÁS,
ZACHRAŇTE DUŠE!

„Žízním po lásce nevinných srdcí,
srdcí dětských, která mě zcela milují,“ tak volal Ježíš ke Consolatě
15. 10. 1935. A 9. 11. 1935 ji oslovil:
„Žízním po tvé lásce tak jako ten,
kdo umíraje žízní a touží po prameni čerstvé vody.“
A žádá tzv. úkon dokonalé lásky
formou střelné modlitby, již Consolatě opakuje v řadě dalších vnitřních zjevení: „Ježíši, Maria, miluji
vás, zachraňte duše!“ V této kratičké formulce je obsažen celý biblický příkaz lásky k Bohu a k bližnímu.
Miluji Boha, neboť on od věčnosti
miluje mne – a to tak, že za mne
šel až na kříž. A tuto svou lásku
chci dokázat láskou k lidem, které
on miluje stejně jako mne,
láskou, která sleduje
jejich nejvyšší dobro – věčný život
s ním v nebi.
Tato
střelná
modlitba o šesti slovech je
výstižným vyjádřením nejen
katolické víry,
ale i bezmezné

Ježíši, Maria,
miluji Vás,
zachraňte duše!
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oddanosti Ježíšovi a spolehnutím
se pouze na něho. Tak to žádá Pán
od malých duší, jinak Consolatou
nazývaných též „andílci“. Nejedná se pouze o osoby
žijící v klášterech nebo
zvláštním
způsobem
Bohu zasvěcené. Každý
praktikující katolík se
může stát „malou duší“,
každý se může tento
úkon lásky modlit kdykoliv, kdy si vzpomene.

ve prospěch jiných. Byla pohřbena
nejprve na hřbitově v Moncalieri,
r. 1958 sestry kapucínky rozhodly
o přemístění jejích ostatků do kláš-

ZKOUŠKA LÁSKY

My jsme si zvykli na určitý řád modlitby. To
je v pořádku a ku prospěchu, jenže nesmíme
nikdy zapomenout, že
Ježíš není účetní, který
chladnokrevně porovnává položky „má dáti –
dal“. Až se po smrti octneme před jeho tváří,
on se nás nebude ptát,
jestli jsme přesně dodrželi rituál našich modliteb, poutí a zbožnostních aktů, ale bude ho
zajímat, jaký jsme měli
vůči němu osobní vztah,
jak jsme jej milovali.
Naše poslední „závěrečná zkouška“ nebude
ani z objemu vědomostí, ani z počtu dobrých skutků, ale
pouze a jedině z lásky. Kratičká
modlitba „Ježíši, Maria, miluji vás,
zachraňte duše!“ krásnou a působivou formou probouzí naši lásku
k Pánu a jeho přesvaté Matce víc,
než jsou schopny leckteré dlouhé
pobožnosti. Těchto šest slov není
jen modlitbou, je i – jak Ježíš sdělil
Consolatě – úkonem lásky.
Ona prostá větička úkonu lásky se
skví i na náhrobku sestry Consolaty zemřelé r. 1946. Již od r. 1943 se
začal její zdravotní stav zhoršovat
v důsledku vyčerpání, k němuž přispělo i dobrovolné hladovění. Consolata si během válečných let, kdy
obyvatelstvo trpělo nedostatkem
potravin, sama odříkala své příděly

tera v Moriondo. R. 1995 zahájila turínská arcidiecéze proces jejího blahořečení, jenž byl ukončen r. 1999.
Hegelovsko-marxistická dialektika
učí, že „kvantita dává kvalitu“. To je
hluboký omyl, nejvíce však ve vztahu k Bohu. On nehledí na množství
zbožných úkonů, které navíc nejsou pro mnohé uskutečnitelné,
ale na intenzitu lásky, s jakou se
mu duše svěřuje a vydává. To je
podstata poselství Pána skrze sestru Consolatu.

ÚKON LÁSKY BISKUPA
HNILICY

Tak pochopil celou tuto skutečnost i významný slovenský biskup
mons. Pavol Maria Hnilica, tajně

vysvěcený po komunistickém puči
r. 1948 rožňavským biskupem
mons. Robertem Pobožným. Když
mu hrozilo r. 1952 zatčení, emigroval do Říma a stal se vůdčí postavou slovenského
katolického exilu. Byl velkým mariánským ctitelem a šiřitelem fatimského poselství. R. 1984 se
mu podařilo jako turistovi navštívit Sovětský svaz
a přímo v Kremlu ve vší
tichosti zasvětit Rusko
Neposkvrněnému Srdci
Panny Marie. Po pádu komunismu založil kongregaci pod názvem Rodina
Panny Marie se sídlem
v jihočeských Nových
Hradech. Zemřel r. 2006.
Biskup Hnilica se seznámil se zjevením Pána
a Matky Boží Consolatě
Betrone a pochopil jejich
důležitost. Časopis „Víťazstvo Srdca“ o tom uvádí
toto svědectví: „Vlastní
rukou si na malý papírek
napsal slova Ježíšova adresovaná Consolatě a připevnil si je na svůj budík,
aby na ně nezapomněl:
,Každý skutek vykonaný
z lásky zachrání jednu
duší! Neztrácej čas!‘ Celý jeho život
byl naplněn vroucí touhou zachraňovat duše.
Často nám citoval z fatimského poselství o vidění pekla a plný bolesti
dodal: ,Kolik duší odchází do zatracení, protože není nikoho, kdo
by se za ně obětoval a modlil. Bůh
bude žádat účet za to i od nás, protože jsme poznali jeho poselství.‘
Stále si přál, abychom se s ním
modlili tuto střelnou modlitbu malých duší: ,Ježíši, Maria, miluji vás,
zachraňte duše!‘ A mnohým, kteří
ho prosili, aby jim na závěr ještě
něco řekl, zopakoval tuto svoji zamilovanou modlitbu.“
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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.

V. NEZABIJEŠ!

Masové vraždy byly nejen formou získání moci, ale
také mnoho let neoddělitelnou součástí fungování
sovětského systému. Už Lenin zakládal první koncentrační tábory, které inspirovaly hitlerovce. Britský historik Robert Conquest na základě archivního výzkumu
spočítal, že za celou dobu existence Sovětského svazu
zahynulo v Gulagu (oficiální název pro sovětské koncentráky) zhruba 42 milionů lidí a 10–30 milionů mohlo zemřít buď při transportu do táborů, nebo v důsledku vyčerpání po návratu z lágrů.

Uměle vyvolaným hladomorem zemřelo na Ukrajině v letech 1932-1933
na 6-7 milionů lidí.

Sovětský propagandový nápis:„Sovětská vláda netrestá, ale vychovává.“

BOLŠEVICKÉ ANTIDESATERO

KOMUNISTICKÉ
ANTIDESATERO (IV)

Uměle vyvolaný velký hladomor na Ukrajině v letech
1932–1933 usmrtil podle umírněných odhadů na 6–7
milionů lidských bytostí. Čas od času strana prováděla
velké čistky, při nichž hynuly miliony lidí. Rozjetý stroj teroru neušetřil ani své vlastní děti: ve vykonstruovaných
procesech byli odsouzeni k smrti i vzorní komunisté Bucharin, Jagoda, Ježov, Kameněv, Rykov nebo Zinověv.

RUDÝ TEROR

V říjnu r. 1922 uprchl ze Sovětského svazu ruský historik, socialista Pavel Mělgunov. Více než 5 let sbíral informace týkající se komunistických zločinů, aby o nich
informoval světovou veřejnost. R. 1924 vydal na toto
téma knihu „Rudý teror“. Popisoval, jak každý oddíl
tajné policie pod názvem Čeka měl svá specifika při
vraždění vězňů. V Jekatěrinoslavi byli křižováni nebo
kamenováni. V Oděse je přivázali na dřevěnou desku
a zaživa upálili v peci. V Orle byli vysvlečeni do naha
a za mrazu poléváni studenou vodou. Ve Voroněži je
nakládali do sudů s hřebíky vbitými dovnitř a tyto potom čekisté váleli po zemi.

NĚMÝ VÝKŘIK

„Ruským bludem“, který se rozšířil do celého světa,
je také legalizace potratů, čili zbavení dětí počatých
v lůně matky právní ochrany jejich života. SSSR se stal
prvním státem planety, který posvětil tento čin majestátem zákona. Tak se stalo 18. listopadu r. 1920. Od té
doby je potrat považován za povolený antikoncepční
prostředek. (Druhým státem světa, jenž legalizoval zabíjení nenarozených, byla III. říše, i když jen na obsazených územích. 9. března r. 1943 Hans Frank v Generální gubernii – tj. v okupovaném Polsku – povolil umělé
potraty, ale pouze u příslušnic tzv. „méněcenných“
národů, hlavně Slovanů).

Stavba Bělomořsko-baltského kanálu. Byl to jeden z prvních velkých projektů v Sovětském svazu, který se uskutečnil výlučně prostřednictvím otrocké práce v letech 1931–
1933. Při práci v drsných podmínkách zemřelo podle oficiálních pramenů 12 000 lidí.

Text i obrázky jsou zpracovánoy na základě knihy Górny Grzegorz.
Tajemnice Fatimy. Warszawa: Rosikon Press, 2016.
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ODKAZ Sv. MAXMILIÁNA

DAL ŽIVOT ZA ŽIVOT
Svedectvo o najvyššej hodnote života alebo sv. Maximilián o piatom
prikázaní
text: Dariusz Żuk-Olszewski
V Desatore nám Boh dal príkaz absolútnej ochrany ľudského života a princíp jeho nedotknuteľnosti. Piate
Božie prikázanie sa však netýka iba zákazu vraždy. Je v ňom obsiahnutý celý zápas o ľudskú dôstojnosť.
Žiarivým príkladom tohto zápasu, zápasu o časný a najmä večný život svojich súčasníkov i ľudí ďalších
generácií, bol sv. Maximilián. V troch krátkych úvahách sa spolu zamyslíme nad tromi rozmermi tohto
Maximiliánovho zápasu.

V ZÁPASE O ĽUDSKÚ
DÔSTOJNOSŤ

Sv. Maximilián bol od svojej ranej
mladosti známy ako človek, ktorý
mal hlboký záujem o iných ľudí.
Celý jeho život by sme mohli označiť ako veľký zápas veľkého muža
o ľudskú dôstojnosť aj toho najmenšieho človeka, stvoreného na
Boží obraz. Človeka vnímal v jeho
komplexnosti. Zápasil o jeho život
časný i večný.
Všade, kam Maximilián za svojho
požehnaného života prišiel, sa
dvere jeho kláštora otvárali dokorán pre úbožiakov každého veku
a druhu. Či už to boli vyhladnuté
deti, chudobní pocestní, chorí,
ktorí si nemali možnosť zabezpečiť
liečbu, nespravodlivo prenasledovaní, ktorí hľadali útočisko. Všetci
ho vyhľadávali pre jeho vychýrené
dobré srdce, ktoré sa nedokázalo
nečinne pozerať na utrpenie blížnych. Pre srdce, ktoré Boží príkaz
„Nezabiješ!“ vnímalo ako príkaz
nezabíjať obraz Krista v žiadnom
človeku, ale ho chrániť. Hoci sa
v kláštoroch, v ktorých žil a ktoré
neskôr taktiež založil, žilo veľmi
chudobne, nikdy v nich nechýbalo jedlo pre hladných, ošatenie
pre otrhaných či lieky pre chorých, ktorí sa s dôverou obracali
na Maximiliána i jeho spolubratov.
Nik už nespočíta množstvo núdznych, ktorým pomohla kláštorná
ošetrovňa a nemocnica v Niepokalanowe počas strašnej vojny,
množstvo hladných zo širokého
okolia, ktorých nasýtila kláštorná

kuchyňa. A to v čase, keď samotní bratia nemali takmer nič a aj
za cenu osobného hladu sa delili
s tými, ktorí stratili všetko. Nik už
nespočíta, pre koľkých štvancov,
ktorých nacisti prenasledovali len
na základe ich pôvodu, sa stal Niepokalanów útočiskom. Je dobré
pripomenúť, že napríklad v čase,
keď boli Židia nemeckým okupantom vyhlásení za „nežiaduci živel“
v celom okupovanom Poľsku a za
pomoc Židom hrozila smrť, našli
v meste Nepoškvrnenej azyl stovky z nich. Iba na prelome rokov
1939 až 1940 ich bolo minimálne
1 500.

Celý apoštolát
sv. Maximiliána bol
takýmto zápasom
o „nezabitie“
večného života
v dušiach jeho
súčasníkov.
Za zmienku stojí aj rehoľný hasičský zbor v niepokalanowskom
kláštore, ktorého vznik v roku
1931 inicioval sv. Maximilián. Hasiči v habitoch nezištne pomáhali
a dodnes pomáhajú zachraňovať
životy i majetok ľuďom v okolitých obciach a na cestách v celom kraji. Jeden z najdôležitejších
cieľov kláštornej hasičskej jednotky sv. Maximilián zhrnul takto:

„Cieľom hasičov je niesť pomoc
blížnym za bránami kláštora, aby
tak pritiahli ľudí k Nepoškvrnenej.
Lebo keď ľudia uvidia, že ‚bračekovia‘ z Niepokalanowa idú, priblížia
sa tak k Nepoškvrnenej.“1 Tieto
slová ilustrujú Maximiliánovo komplexné vnímanie hodnoty ľudského života ako života, ktorý prechádza z časnosti do večnosti.

V ZÁPASE O KAŽDÝ
JEDEN ŽIVOT

Sv. Maximilián veľmi intenzívne
vnímal ohrozenie ľudského života v jeho najzraniteľnejšej fáze.
Z jeho iniciatívy bola na stránkach
Rycerza Niepokalanej v predvojnových rokoch uskutočnená
kampaň na ochranu života nenarodených detí a podporu mnohodetných rodín. Treba zdôrazniť, že
články vynikajúceho publicistu
Walentyho Majdańskeho, ktorého
sv. Maximilián oslovil so špeciálnou misiou intenzívnej mediálnej
pro-life kampane, nepoukazovali
iba na hrôzu samotného umelého
potratu. Žiaľ, okrem Sovietskeho
zväzu boli vo svete už v tomto
období niektoré krajiny vrátane
Poľska, ktoré pripúšťali možnosť
legálnosti umelého potratu v niektorých prípadoch.2 A okrem toho
bola taktiež rozšírená prax pokútnych umelých potratov. Maximilián za zúfalými rozhodnutiami
žien, ktoré sa rozhodli umelý potrat podstúpiť, videl predovšetkým hrôzy extrémnej chudoby
celých rodín, ktoré sú k takýmto
rozhodnutiam dohnané. Preto
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Foto: Józef Wieczorek

jeho články i články iných autorov v Rycerzovi Niepokalanej či
v Małom Dzienniku vyzývali k obráteniu, ktorého prejavom je i sociálna spravodlivosť a kresťanská
spolupatričnosť. Vyzývali taktiež
štátne orgány k zabezpečeniu
práva na život každého
počatého
dieťaťa prostredníctvom legislatívnych opatrení,
ale aj k pomoci
pre mnohodetné
rodiny.
Výsledky tejto akcie boli ohromujúce. Svedomie národa sa prebudilo
a redakcia dostávala každý mesiac
veľké
množstvo
listov, ktoré potvrdzovali, že výzvy
v mene Nepoškvrnenej neboli
márne. Boli zachránené tisíce detí.
Z tohto duchovného dedičstva sv.
Maximiliána čerpali jeho nasledovníci
v Niepokalanowe
aj roky po jeho
smrti. Som presvedčený, že práve
vďaka pokračujúcej kampani proti
do neba volajúcej nespravodlivosti
vraždenia nenarodených detí, ktorá prebiehala na stránkach Rycerza Niepokalanej v 80. rokoch, keď
bolo jeho vydávanie obnovené po
komunistami vynútenej prestávke, sa stal jeden skutočný zázrak.
Verejná mienka v postkomunistickom Poľsku, poznačená desaťročiami snahy marxistov o vykorenenie Boha zo srdca národa, sa
zmenila. Zmenila sa natoľko, že
umožnila vyvinúť tlak na politikov,
aby zákonom výrazne obmedzili
vykonávanie umelých potratov.
A taký zákon bol naozaj v poľskom
Sejme schválený v roku 1993.

V ZÁPASE O ĽUDSKÚ
DUŠU

To, že Maximilián bol pripravený
poslúchnuť Boží príkaz „Nezabiješ!“ až do krajnosti, potvrdzuje
jeho posledná etapa pozemského
putovania, ktorá je všeobecne zná-

ma. Svoj život daroval v osvienčimskom tábore smrti za život neznámeho spoluväzňa. Nielen preto,
aby zachránil jeho fyzický život pre
rodinu, ktorá ho doma čakala, ale
najmä preto, aby zachránil večný
život mnohým zúfalým spoluväzňov, ktorým vrátil vieru v Bohu
a vieru v dobro ukryté v srdci človeka.
Túžba po záchrane večného života
známych i neznámych ho sprevádzala po celý život. On svoj život
„darovával“ za večný život svojich
blížnych od detstva až po smrť
v koncentráku. Celý jeho apoštolát

bol takýmto zápasom o „nezabitie“
večného života v dušiach jeho súčasníkov. Najväčšie dedičstvo po
sv. Maximiliánovi, ktoré nám zostalo, je príkladom par excellance
tohto zápasu. Tým dedičstvom je
Rytierstvo Nepoškvrnenej.
Krátko po návrate
do Poľska, iba tri
roky po vzniku MI,
píše mladý rehoľník svojmu spolubratovi Ioanovi
Gârleanu, ktorý bol
predsedom Rytierstva v Medzinárodnom serafínskom
kolégiu v Ríme. Vo
svojom liste okrem
iného spomína na
začiatky MI a vtedajšiu motiváciu
mladých rehoľníkov:
„Rytierstvo
Nepoškvrnenej
sa narodilo počas
letných prázdnin
v roku 1917. Zo začiatku sme nemali
určený program.
Prvých
členov
spájala iba viac či
menej vyjadrená
túžba úplne sa zasvätiť Nepoškvrnenej ako nástroj v jej
nepoškvrnených
rukách pre záchranu duší (najmä slobodomurárov)
a pre ich posvätenie.“3
A v celoživotnom úsilí o záchranu
duší pred večnou smrťou, ktoré
úplne zveril Nepoškvrnenej, sa stal
poslušným piatemu Božiemu prikázaniu v celej jeho šírke. Skúsme
sa teda na toto Božie prikázanie
pozrieť Maximiliánovou optikou.

1

2
3

Kolbe, Maximilián M. Príhovor k bratom hasičom
v Niepokalanowe. Hasičská akadémia, 15. 8. 1936.
Porov. poľský Trestný zákonník z 11. 7. 1932, čl. 233.
Kolbe, Maximilián M. List br. I. Gârleanu, datovaný
v Krakove 17. 1. 1920, In: Archív Niepokalanowa.
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Foto: africa786 | Dreamstime.com

PŘÍBĚH

BOŽÍ ODPOVĚĎ
V PRAVOU CHVÍLI
Při tragické povodni odpověděl Pán na hudebníkovu věrnost i na jeho
pochyby v bolestných situacích života.
text: Kamil Mareček
V centru středočeské vesnice stál starý muž, opřený o hůl. Chvěl se a z očí mu hrnuly slzy. Býval to statečný
chlap, ale nyní se nedokázal ovládnout. A kdyby mu z místa nepomohla dcera, která tátu právě přivezla
autem, asi by jej síla dojmů srazila na zem, mezi hromady bahna a nepořádku.

DŘÍVE TU KVETLY RŮŽE

Opravdu je tohle jeho rodná vesnice? A to, co si prohlíží, je jeho
vlastní dům? „Tak jsi na mě opravdu nezapomněl, Bože můj,“ opakoval polohlasem stařík a vybavoval
si situaci, kdy jej hasiči odváželi
do bezpečí na lodi. Voda ze vzdálené řeky tehdy stoupala tak rychle, že málokdo ze vsi stihl odejít
po svých. Právě v místě jeho domu
škodila povodeň nejvíc.
Přestože s manželkou v dočasném
výměnku u nedaleké dcery denně netrpělivě od dětí čekali a také
dostávali podrobné zprávy, při
pohledu na neuvěřitelnou zkázu

on stejně nechápal, jak je něco podobného možné. Tady přece dřív
stávaly řady domů, žili tu sousedé
a přátelé! Támhle bývala lavička,
kde rád sedával a hřál se na odpoledním slunci. A všude kolem si
hrávaly děti, kvetly růže, zahrádky
byly plné zeleniny, ve dvorcích štěkali psi. Dnes? Pustina! Jen kdesi
vzadu s velikým hlukem dokončuje těžký stroj dílo zkázy...

vedle níž bývala hudební pracovna, na něho mává nejmladší vnuk.
V ruce drží štětku, protože právě
končí s nátěrem. „K nové fasádě
nová okna, to dá rozum,“ přeletí
dědovou praktickou myslí. Pak si
ale uvědomí okolnosti, hruď se mu
znovu stahuje a z očí se řine další
proud slz. „Promiň, Pane, že jsem
někdy zapochyboval o tvé lásce,
o tom, že se o nás postaráš!“

Povodeň během několika tragických dnů opravdu zničila kde co,
byli tu i mrtví. Nyní uprostřed té
apokalyptické krajiny stojí domy
jen tu a tam. Ten jeho je ale mezi
nimi! Opravdu, z okna ložnice,

HOSPODINA
NEZRADÍM!

Starý muž už dávno překročil osmdesátku, bylo proto na co vzpomínat. Pan Jindřich vystudoval hru
na housle a klavír. A protože byl
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opravdu nadaný hudebník, neměl
o práci nouzi. Postupně se zařadil
do orchestru v nedalekém městě
a současně učil v hudebních školách hru na několik nástrojů. Zvelebil rodný dům, a ještě před válkou
si do něho přivedl hodné děvče.
Láska trvala, dětí přibývalo, až jich
nakonec měli šest.
Problémy začaly s příchodem
diktatury proletariátu. Muzikant
a učitel téměř denně doprovázel
na varhany místní bohoslužby
a celá rodina byla pravidelně v kostele. To se neodpouštělo. „Chceš-li
u nás dál hrát, musíš s tím kostelem skončit. Jinak se pakuj,“ zaznělo jednoho dne tvrdé ultimátum.
Jindřich se nepodvolil. Následovala pracovní zařazení, jimiž se jej
soudruzi snažili vytrestat. Dlouho
si peníze vydělával jako pomocný
dělník na stavbách. Býval často celé
týdny z domova, vracel se unavený
a smutný z odloučení. Ale svoje
děti s manželčinou podporou vedl
dál k úctě a lásce vůči Bohu i církvi.
I na mládeži se bolševická nenávist
odrazila, žádný z nich se ze střední školy nedostal dál, pro klerikály
byla „vysoká“ nedostupná.

NEZABIJEŠ!

Všechno snášel trpělivě. Jediné,
na co si Jindřich občas trpce postěžoval, byl výsměch spolupracovníků, narážejících na počet jeho dětí.
A když jeho paní po dlouhé odmlce přišla do požehnaného stavu
posedmé, nenašel pochopení ani
u přátel. Navíc nastaly zdravotní
komplikace. Lékaři prohlásili, že
dítě bude těžce postižené. Ženu,
aby sama přežila, tlačili do potratu.
Bylo to v roce 1958, krátce po legalizaci ukončení těhotenství. Lidé
se tento nástroj zla zvykli rychle
používat. Jindřich s manželkou se
ale bránili i za cenu vyslechnutí tvrdých slov o pánbíčkářské hlouposti. Jejich odpověď byla stále stejná:
„Nesmíme to udělat, Bůh jednou
rozhodl jasným slovem ,Nezabiješ´
a platí to pro velké i malé. Žádný
lidský zákon to nemůže zrušit.“

Tento stres ani časté slzy určitě těhotenství neprospívaly. Přesto se
dítě nakonec narodilo naprosto
zdravé a maminčina nemoc polevila. A nejen to, chlapec mimořádně
prospíval, učil se velmi dobře, a protože takticky zvolil nejdříve rok dělnického povolání, jako jediný z Jindřichových dětí se nakonec dostal
i na vysněnou vysokou školu, stal
se stavebním inženýrem. Po roce
1989 bylo všechno zlé zapomenuto,
rodina zase žila v pohodě a štěstí.
Ovšem jen do tragických povodní.

KDYŽ SE RODINA
SEMKNE

Dvě mimořádné vlny srážek v roce
2002 postupně zasáhly celé povodí
Vltavy a extrémní průtoky způsobily povodně, jaké nikdo ze současníků nezažil. Voda stoupala rychle,
ale odcházela pomalu. Domy, které
na něco podobného nebyly připraveny, se hroutily, zvlášť byly-li alespoň z části zhotoveny z nepálených
cihel. Jako ten Jindřichův. Do terénu vyšly desítky statiků k osudovým
rozhodnutím, které z domů jsou
neobyvatelné a z bezpečnostních
důvodů musí být zbořeny.
Tehdy se ke slovu dostalo něco
mimořádného, čemu lze říci rodinná pospolitost. K vážné poradě se
rychle sešli nejen mladí obyvatelé
domu, ale i všichni ostatní, čtyři synové a tři ženy se svými manžely.
K tomu patnáct silných vnuků, kteří už dovedli důkladně vzít za práci.
Více než dvě desítky chlapů se pak
pod vedením stavebního inženýra
pustilo do neuvěřitelné záchrany.
Úkol zněl: než k nim dorazí těžká
technika, bořící odsouzené domy,
musí být důkladně podepřena
střecha i s podkrovím. Pod ní budou bleskově vykopány a odvezeny všechny rozpadající se cihly
z nepálené hlíny a dojde k vybetonování nových základů. Pak bude
možné postavit chybějící části zdí
už jen z kvalitního materiálu.
Takovou pracovní morálku naše
stavby snad ještě neviděly. Protože

nadšení rodinné skupiny bylo nakažlivé, pomáhali jim blízcí i vzdálení přátelé, každý, jak mohl a co
uměl. Jeden za druhým přijížděly
vozy, plné betonu a darovaných
tvárnic z nepoškozených částí zbořených domů. Rodina byla
v boji o čas nakonec úspěšná. Když
na místo dorazil odborník s bagrem, našel dům, který nedávno
určil k likvidaci, ve zcela jiné kondici. Marně hledal na hrubé stavbě
závady, které by musely vést k nejhoršímu. Majitele tak čekala jen
pokuta za nepovolenou stavbu,
která však byla vzhledem k okolnostem nakonec spíše symbolická.

ODEŠLI OBKLOPENI
LÁSKOU

Tatínka zachráněným a k tomu ještě důkladně vylepšeným domem
poprvé provedl nejmladší syn,
jehož život byl v počátcích zachován jen zásadovostí rodičů. Byla to
po létech víc než jasná Boží odpověď. Přestože zničený nábytek byl
odvezený a vlhké místnosti neumožnily ani krátké posezení, byli
oba muži šťastní. „Vyřiď mamince,
ať u sestry ještě půl roku vydrží,
než dům vyschne. Ani kdyby nyní
nebyla nemocná, nemohl bych jí
doporučit pobyt v bytě, který je
stále ještě stavbou. Mezitím vám
seženeme i nějaký pohodlný nábytek. A podívej se, co jsem před
vodou zachránil!“
Syn přináší starobylý dřevěný kříž,
který kdysi dostal táta k svatbě
od přítele-kněze. „Zase budeme
mít domov jako dřív! Děkuji ti
synu, děkuji ti Bože,“ opakuje táta.
„Pověsíme Pána Ježíše mezi v okna
v obýváku, tam přece patří,“ šeptá
dojatý muž a už se těší, jak bude
tohle všechno vyprávět manželce,
jejíž zdraví se z povodňového šoku
dostávalo hůře než jeho.
Po sedmi měsících se pak oba staří
lidé definitivně vrátili. A než krátce
po sobě zemřeli, žili ve svém domě,
obklopeni láskou blízkých, ještě téměř pět let.
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NA CHVILIČKU S BRATREM MENŠÍM

TEĎ UŽ JENOM TY, PANE!
O trochu jiné cestě ke štěstí bratra Patrika Rygiela OFMConv
text: Jitka Navrátilová
Otázky lidského štěstí se staly předmětem úvah mnoha učenců, vždyť každý z nás po něm touží a hledá
cesty, jak je dosáhnout. O jedné takové cestě vypravuje příběh bratra Patrika, který své životní štěstí nalezl
v odevzdání se Kristu skrze slib čistoty, chudoby a poslušnosti.
Možná jste stejně jako já milovníci pohádek. V těchto příbězích je
jeden zásadní moment. Skrývají
moudrost zahalenou do symbolů,
které vytvářejí mozaiku důležitých
sdělení o tom, jak máme žít, abychom dosáhli štěstí. Neustále sváděný boj dobra se zlem odkazuje
k duchovní podstatě těchto příběhů a pobízí nás, abychom i my každodenně přemáhali zlo a usilovali
o dobro. O jednom takovém rytířském boji je i příběh bratra Patrika.

ZA SEDMERO...

Snad nejčastější pohádky jsou ty,
ve kterých musí princ osvobodit
princeznu. Z duchovního hlediska můžeme chápat snahu prince
osvobodit princeznu jako paralelu
k osvobození naší duše ode všeho,
co ji svazuje a neumožňuje jí žít
pro Pána. Než k vysvobození dojde,
musí projít princ řadou zkoušek.
Nejenomže musí překonat sedmero hor a řek, utkat se s drakem, ale
musí splnit tři těžké úkoly, za které
získává klíče k osvobození princezny, se kterou se pak ožení.
Každý z nás má své sedmero řek
a hor, které musí překonávat v běžném životě. A nejinak tomu je
i u Patrika. Jeho každodennost byla
v šestnácti letech výrazně poznamenána rozvodem rodičů. Přestože rozvod probíhal celkem v klidu,
jeho život se hodně změnil. „Musel
jsem hodně bojovat s tím, že se rodiče rozešli. Možná ani dnes jsem
toto jejich rozhodnutí zcela nepřijal, ale naučil jsem se s tím nějak
žít. Pomáhá mi, že mamka s taťkou
dokážou spolupracovat, a cením si
třeba toho, že taťka, který je klempířem, udělal mamince střechu.“

BOJ S LÍTOU SANÍ

V období dospívání přišly velké pochybnosti o víře. Patrik říká, že v této
době Pána Boha úplně odvrhl. S pochybnostmi bojoval jako s hydrou.
Stále nové a nové věci, které jej odváděly od víry. Snad k tomu přispělo
i to, že z domova měl zkušenost spíše
rutinně žité víry. Sám si víru nevzal
za svou, a když opustil rodnou Orlovou a odešel studovat na střední
školu do Valašského Meziříčí, tak se
snažil od víry odpoutat úplně. Projevem vzdoru proti Bohu bylo Patrikovo časté opakování věty: „Pane Bože,
vím, že nejsi!“ A aby dotvrdil toto
své přesvědčení, tak začal záměrně
praktikovat své „antidesatero“ projevující se například tím, že oproti
přikázání „nevezmeš jméno Boží
nadarmo“ začal toto jméno záměrně
nadužívat. Dělal vše pro to, aby popřel víru v Pána Boha a odpoutal se
od katolické církve. Při pohledu zpět
Patrik vnímá, že i když Boha a církev
odmítal, byl si jist, že musí žít jako
slušný člověk. Byl přesvědčen, že život musí mít hlubší smysl a musí být
ukotven na pevném základě.

ŽIVÁ VODA

Každý princ bojující o svou princeznu měl k dispozici určité divotvorné
prostředky, jako např. živou vodu.
Můžeme ji přirovnat k Boží milosti,
která působila, aniž by si to Patrik
uvědomoval. Když zpětně hodnotí
toto období, tak říká: „Bůh byl přítomen v mém životě i tehdy, když
jsem ho zavrhoval. Netušil jsem, že
i přes usilovnou snahu ho od sebe
odsunout byl mi nablízku, a dokonce ke mně promlouval. Byl při
mně i tehdy, když jsem při hledání
smyslu života zkoumal východní filozofie, jako je buddhismus

a hinduismus. Paradoxně mi v přiblížení se k Bohu prospěla situace, která nastala po rozvodu, když
jsem se s maminkou přestěhoval
do Českého Těšína a změnil školu.
V tomto městě bylo mnohem blíže
nejen ke kostelu, ale i k Bohu. Pochopil jsem, že východní náboženství, o které jsem se tehdy zajímal,
nejde dohromady s naší evropskou
kulturou. Najednou mi východní
směřování přestalo dávat smysl.“

POMOCNÍCI NA CESTĚ

Nová škola a nové město přinesly také nové přátele. K Patrikovi
se přidružili pomocníci, kteří mu
měli pomoci na jeho cestě za vysvobození jeho duše. Přišlo to
skrze prostou otázku: „Jsi věřící?
A já jsem jim odpověděl, že ano.“
A tak Patrik začal navštěvovat letniční shromáždění. Půlročního
angažmá v tomto sboru nelituje,
protože, jak říká: „Naučili mne číst
Písmo svaté a přivedli mne k živé
víře. Přesto jsem však cítil, že jsem
v jádru katolík, avšak příliš jsem se
bál zpovědi.“ Tento jeho strach byl
však překonán během jedněch
Velikonoc. Tehdy si dodal odvahy
a zašel k tolik obávané zpovědi.
Ještě dneska se při této vzpomínce Patrik usmívá. „Po zpovědi mi
ze srdce spadl velký balvan. Vyšel
jsem ze zpovědnice lehký jako pírko.“ Božím vedením se pak dostal
k františkánům do polského Těšína
a také do společenství Zacheus.
A najednou začalo Patrikovi všechno zapadat do sebe. Konečně objevil pevný základ, na kterém mohl
ukotvit smysl svého života.
Mezi nejdůležitější pomocníky však
patřila Matka Boží. Je třeba totiž
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zmínit, že v době, kdy Patrik bloudil
po různých cestách a odbočkách, se
mu do rukou dostal obrázek Matky
Boží ustavičné pomoci. Tehdy vzal
tento obrázek, nalepil si jej na skříň
a začal se k ní modlit, a dokonce se
naučil i růženec. A Matka Boží pomáhala. Něžnou mateřskou láskou
ho dovedla ke svému Synu i k lásce
k církvi, kterou ještě v době, kdy začínal s modlitbou růžence, odmítal.

KLÍČ ČISTOTY

Získat první klíč k otevření zámku
duše znamená pro řeholníky zachovávat slib čistoty. Znamená
to říci Bohu: „Pane, od nynějška
patřím jenom Tobě.“ Toto bylo
pro Patrikovu maminku zpočátku
hodně náročné. Když se od Patrika dozvěděla, že chce vstoupit
do řádu, tak si jej zavolala
a zeptala se ho: „Víš, o co
všechno v životě přijdeš?“
K velkému překvapení se
od svého syna dozvěděla,
že on přece zasvěceným
životem získá mnohem
více. Patrik sám nepopírá,
že dodržování slibu čistoty bude nelehkým úkolem.
Sám dodává: „Jsem muž
jako každý jiný. V mém životě se mi líbilo několik
děvčat. Neměl jsem však
nikdy odvahu je oslovit.
Dneska mne nemrzí, že
s nimi nejsem, ale spíše
lituji toho, že jsem neměl
odvahu projevit své city,
které jsem k nim tehdy
choval. Slib čistoty mi však
přinesl tolik nových přátel
a blízkých vztahů, že nepociťuji,
že bych byl v životě ochuzen.“
Neznamená to však, že by to
bylo vždy jednoduché. Když
přijdou zkoušky a vnitřní boje,
tak je Patrik vybojovává v modlitbě s Pánem, kterému znova
odevzdává své srdce s důvěrou,
že on naplní všechny jeho touhy.

nelpí na ničem, co by jej odpoutávalo od Pána. „Je to paradoxní,“ říká
Patrik. „Nikdy jsem v životě nebyl
tak zajištěn jako nyní, kdy jsem se
všeho zřekl pro Pána. Ač sám nic
nemám, je kolem mne tolik dobrých duší, prostřednictvím kterých
mi Pán dává poznat, že se o mne
s láskou stará.“

KLÍČ POSLUŠNOSTI

Pro získání tohoto klíče je zapotřebí vzdát se vlastních představ o tom,
jak žít svůj život. Získat klíč poslušnosti
znamená zcela se
odevzdat
Bohu

a přijímat jeho vůli skrze rozhodnutí představených, do jejichž rukou
vkládají svou poslušnost. Zdá se, že
poslušnost je něco, v čem se Patrik
trpělivě každodenně cvičí. Otec Stanislav Stec, u kterého Patrik vícekrát
trávil prázdniny říká: „Všechny úkoly,
které jsem mu kdy zadal, s horlivostí
splnil. A nejenom to, jakmile je splnil,
přišel se zeptat, jestli pro něj nemám
ještě něco dalšího.“

SVATBA

„Kde je ženich?!“ rozléhalo se
po chodbách opavského kláštera v polovině listopadu letošního
roku. To přijel otec provinciál Stanislav Gryń a chtěl se přivítat s Patrikem, který toho dne měl skládat
věčné sliby v řeholním společenstvím menších bratří konventuálů.
A jak vidí tento svůj krok Patrik?
„Pro mne je přijetí věčných slibů
přirozeným důsledkem předchozích každodenních rozhodnutí, odříkání a skutků lásky
vůči Bohu a lidem. Na druhou stranu vnímám, že Bůh
tímto mým rozhodnutím
umocnil své milosti, že
nyní jsem již definitivně jeho.“ Tímto trvalým
přimknutí se k Bohu dal
bratr Patrik ano tomu, že
navždy patří Bohu a chce dorůstat v lásce k němu a k bližním.
Na Patrikovi bylo vidět, že jím
zvolená cesta, byť namáhavá, mu přináší radost a naplňuje ho štěstím. A to si
uvědomují i jeho rodiče.
Na otázku, jestli pro ně
není těžké, že si syn
zvolil takovou životní
cestu, shodně odpovídají: „Když vidíme, jak
je šťastný, dělá to i nás
šťastné.“ „Jsem hrdý
na Patrika a na to, že
si našel životní cestu,
která jej činí šťastným,“ dodává jeho bratr
Andrzej.

KLÍČ CHUDOBY

Každý, kdo chce získat tento klíč,
musí prokázat, že jeho srdce
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Foto: archiv

100. VÝROČÍ REPUBLIKY

SLAVIT, NEBO ČINIT POKÁNÍ?
Po zničení mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze
přišlo během stovky let mnoho utrpení.
text: P. Martin Weis
V závěru roku 2018 si ještě připomínáme rozličná „osmičková“ výročí. A zamýšlíme se, proč celých 100 let
bylo doprovázeno nejen radostnými událostmi, ale i mnohým utrpením, ba přímo ohrožením samotné existence českého národa, jeho kultury a tradic. Jak žít dál, aby se nic podobného neopakovalo? Služebník Boží
Josef Hlouch radí: „Má-li ozdravět stát, musí ozdravět rodina.“

ROK NEMOCNÝ
V KOŘENI

Na počátku roku 1948 v časopise
Rozsévač publikoval českobudějovický biskup Josef Hlouch krásné
zamyšlení, které platilo nejen pro
uvedený osudný rok: „Nový rok je
den rozdílů. Jedni začínají moc vesele, bezuzdně lehkovážně. Jdou do neznáma sami. Odmítli na cestu toho,
který je Cesta! Rok je potom nemocný
v kořeni. A podnikání jeví známky, že
na něm pracovaly ruce chromé. Jinak
děti Boží. Pro ně není v roce vážnějšího dne, než první den v roce. Vždyť
co vše může se v roce státi. Radosti,
bolesti, úspěchy, zklamání, blahobyt

nebo bída, ctnosti nebo hříchy, mír
nebo válka, život nebo smrt.“
Jaký byl první den nového státu
v roce 1918? Text provolání Národního výboru lidu československému
z 28. října vybízel k pořádku a šetření
toho, co je druhým svaté: „Lide československý! Tvůj odvěký sen se stal skutečností. Stát československý vstoupil
dnešního dne v řadu samostatných
kulturních států světa. (…) Nezapomínej národní kázně! Buď si stále vědom,
že jsi občanem nového státu nejen
se všemi právy, nýbrž i povinnostmi.
Na počátku velikého díla ukládá Ti
národní výbor, ode dneška Tvá vláda,

aby Tvé chování a Tvá radost byly důstojny veliké chvíle nynější. (…) Ani
jediným rušivým činem nesmějí býti
zkaleny nynější veliké okamžiky, ni jediný z Vás nesmí se dopustit ničeho, co
by mohlo vrhnouti stín na čisté jméno
národa. Každý z Vás musí výhradně
šetřiti všeho, co jinému je svato. Svobody osobní i majetku soukromého
nesmí býti dotčeno...“

VZOREM BYLA
IMMACULATA Z VÍDNĚ

U prvních dnů Československa ale
bohužel nebyla jen radost a veselí. Bolestná událost barbarského zničení mariánského sloupu
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na Staroměstském náměstí v Praze
jen o pár dní po vzniku Československa, je řečeno slovy Božího služebníka Josefa Hloucha příkladem „odmítnutí cesty toho, který je Cesta!“. Proč
se tak stalo? A jak to vlastně s mariánským sloupem bylo? Skutečně
byl postaven jako symbol vítězství
nad naším národem v bitvě na Bílé
hoře, jak se před stoletím všeobecně tvrdilo? Pokud bychom hledali
mariánský sloup, který symbolizoval
vítězství katolických vojsk v bitvě
na Bílé hoře, museli bychom navštívit Mnichov, kde jej nechal zbudovat v roce 1638 bavorský vévoda
Maxmilián na památku svého vítězství. Popud ke stavbě Mariánského
sloupu na Staroměstském náměstí
v Praze dal panovník Ferdinand III.
na poděkování za úspěšnou obranu
Prahy proti švédským vojskům až
v roce 1648! Dílo vytvořil věhlasný
sochař J. J. Bendl, který se nechal inspirovat Immaculatou z Vídně. Sloup
byl zhotoven v roce 1650 a jeho úkolem bylo přispívat i k šíření úcty k Neposkvrněnému početí Panny Marie.
Proto se u něho konaly mariánské
pobožnosti, než je vláda Josefa II. zakázala. Skutečností je ale i to, že mariánský sloup byl částí nekatolického
obyvatelstva vnímán jako symbol vítězství katolicismu nad protestanty,
a to obzvláště pro sochy čtyř andělů, kteří vítězně zápasili s pekelnými
netvory.

KARLŮV MOST
ZACHRÁNILI

Proslulý církevní historik Jaroslav
Polc v jedné ze svých monografií uvádí, že zatímco v Polsku byla
z vděčnosti za získanou samostatnost prohlášena Panna Maria
„královnou Polska“, převratové dny
revolučního roku 1918 přinesly
v Čechách konec unikátní mariánské památky. 3. listopadu, pátý den
po vzniku republiky, se zmanipulovaný dav vracel ze shromáždění
na Bílé hoře a chtěl si vybít zlost
vůči nenáviděné habsburské monarchii. Sochy na Karlově mostě
se sice včasným zásahem podařilo zachránit, ale mariánský sloup

na Staroměstském náměstí již takové štěstí neměl. Nic nepomohly
protesty zástupců Národního výboru, sloup byl za zpěvu revolučních
písní stržen. Uvádí se, že celá akce
byla dopředu naplánována, na což
poukazuje i skutečnost, že na stržení byla přichystána lana a celému
průběhu asistovali pražští hasiči. Je
třeba ještě zmínit, že proslulá Milada Horáková se opravdu nešplhala
po kývajícím se hasičském žebříku s tlustým lanem v ruce, aby jej
uvázala kolem krku milostné sochy
Panny Marie. Pro křehkou dívenku,
kterou v roce 1918 Milada Horáková byla, to byl úkol takřka fyzicky
nemožný. Proto je třeba tuto pověst
odsoudit do říše bájí.

KÁMEN NIČÍ ČAS
A VÁŠNĚ

Jak ale dál zmiňuje Jaroslav Polc,
smutnou realitou je skutečnost, že
vandalský čin zničení mariánského
sloupu v Praze byl pobídkou k dalšímu hromadnému ničení starobylých křížů, morových sloupů a soch
svatých. Zlost revolucionářů se vybíjela zejména na sochách svatého
Jana Nepomuckého, který byl prohlašován za „světce temna“. V roce

Obnovme společně
na počátku nového
století našeho státu
mariánský sloup. Byť
ne ten z kamene,
ale nejdříve sloup
duchovní v našich
srdcích.
1919 byly v takzvané státní laické
škole odstraněny kříže a na mnohých místech skončily v nádobách na odpad. Ani se nedivíme,
že pak, opět řečeno s biskupem
Josefem Hlouchem, celé dlouhé
roky ve stoleté historii nové vlasti
byly nemocné v kořeni. A podnikání
jevilo známky, že na něm pracovaly
ruce chromé.

Co tedy pro náš národ udělat
na prahu nového století? Opustit
cestu těch, kteří vesele a lehkovážně
jdou do neznáma sami, bez Boha.
A to tak, že každý z nás na konci
roku vykoná soukromou kající pobožnost nejen za hříchy své, nýbrž
i svých předků. Jen tak se lze navrátit v pokoře a odevzdanosti k Pánu,
a to skrze jeho Matku Marii.
Prosím všechny čtenáře Immaculaty a jejich blízké: obnovme
společně na počátku nového století našeho státu mariánský sloup.
Byť ne ten z kamene, ale nejdříve
sloup duchovní v našich srdcích.
Kamenné pomníky a sloupy ničí
čas a nepřátelské vášně. Ať je tedy
Neposkvrněná královnou našich
srdcí, ať vládne našim dějinám,
aby bylo opět pravdivé Balbínovo
rčení: Milá je Panna Maria Čechům
a milí jsou Češi Panně Marii.

ZPĚT K ZÁKLADŮM

Stále aktuální zůstává myšlenka,
kterou v době ohrožení nacistickou
diktaturou v roce 1939 v časopise
Rozsévač napsal již citovaný Josef
Hlouch: „Má-li ozdravět stát, musí
ozdravět rodina. Netřeba hledat medicíny z dalekého světa. Nutno se vrátit k základům, na nichž Bůh rodinu
zbudoval, k cíli, jaký jí Bůh určil. Boží
základy a cíle jsou tím nejhlubším
a nejdůležitějším, co musí býti rodině
vráceno. Rodina jest článkem z plánu Boží prozřetelnosti. Manželství,
vyvýšené Kristem, stává se jedním
ze sedmi kalichů, naplněných posvěcující, živící krví Kristovou, Kristovou
milostí a pomocí. Manželstvím křesťanským jsou muž a žena posvěceni
k bohumilému životu manželskému.
Založit křesťanskou rodinu svátostným manželstvím znamená napojit dvě srdce na přívod Boží pomoci
ke všem obětem a pracím, kterých je
zapotřebí, aby rodina vyhověla Božímu plánu. Největší obětí, ale zároveň
největší radostí křesťanské rodiny
jest dítě, květ lásky. Dítě, jež si donesli
od svatého křtu, krásou posvěcené
duše převyšuje vše, co oko vidělo, co
ucho slyšelo.“
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RECENZE

JEZULÁTKO PŘICHÁZÍ
Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově.
text: P. Patrik Maturkanič
V těchto dnech vychází nitranskému biskupovi Viliamu Judákovi kniha „Jezuliatko prichádza“. Oblíbený duchovní průvodce zve čtenáře, aby vykročili vstříc Jezulátku i nadcházejícím svátkům radosti a světla. Tato
přitažlivá publikace pomůže Vánoce nejen bohatě prožít, ale těšit se z jejich doznívání během celého liturgického roku.
Kniha je rozdělena do dvou částí,
přičemž první, s názvem Putovanie k Vianociam, nás v jednotlivých
dnech od 1. prosince do 8. ledna
provází adventními a vánočními
zamyšleními, jež chtějí být nejen
výzvou, ale především duchovní
inspirací na cestě k novorozenému
Spasiteli světa. Druhá část,
která obsahuje Príbehy národov, otvírá čtenáři široký horizont, ale i krásu slavení Vánoc univerzální církví. Zcela
jistě je pro každého z nás
povzbudivým elementem
duchovního života prostřednictvím těchto řádků vypozorovat něco málo o způsobu, jakým prožívaly nebo
prožívají vánoční dny nejen
národy našeho evropského
kontinentu, ale třeba mnohá dosud nepoznaná místa,
jakými jsou Spojené státy,
Jižní Amerika, Asie, Afrika,
ale i pestrobarevná oblast
Oceánie. Jednotlivé příběhy
v obou již zmíněných částech jsou přiměřeně dlouhé,
nezávisle na sobě uspořádané a psané s lehkostí jazyka
s cílem dotknout se každého, kdo si najde chvíli zastavit se
a i tímto způsobem prožívat nezaměnitelný sváteční čas.

VÁNOCE VELIKONOCE

Tím nejvzácnějším, čím je obohacen vánoční čas, je bezesporu
božské Jezulátko, které přichází mezi nás, hříšné lidi. To proto, aby nás, když se naplní čas
milosti, Spasitel vykoupil svou

smrtí a zmrtvýchvstáním. Můžeme bezesporu říci, že právě tyto
dvě zásadní události z Ježíšova
života jsou těmi centrálními, které si věřící lidé po celá staletí nejen připomínají, ale především
slaví ve svých chrámech. Je proto
důležité si uvědomit, že bez křes-

ve zkřížené kolébce ze dřeva, kde
je novorozené Jezulátko uloženo, rozpoznáme opět dřevo kříže,
na kterém bude jednou umírat
Spasitel světa. Nelze v této chvíli alespoň krátkým povzdechem
nevyslovit jméno Matky Boží,
bez které si tyto události nedovedeme ani představit. Je
pokaždé v blízkosti svého
milovaného Syna! A proto
i my bychom měli o těchto
vánočních dnech myslet
na skutečný důvod příchodu Božského Jezulátka, být
v jeho betlémské blízkosti
a každým dnem tak dozrávat do plnosti vzkříšeného
jitra.

SVOBODNÝ
POSTOJ ČLOVĚKA

ťanských Vánoc bychom nikdy
nemohli objevit Krista u velikonočního prázdného hrobu. Jak je
vše moudře propojeno, a tím pádem uspořádáno v souvislostech
věčného řádu! V Betlémě očima
víry a pokorou srdce objevujeme
v bezbranném dítěti milostivou
náruč Božího Syna, která jednou,
opět rozevřená, ovšem na kříži
přibitá, bude stejně zvěstovat,
jak nás Vykupitel miloval. Možná

Pán Bůh, když stvořil svět,
a tedy i člověka, obdaroval
ho svobodnou vůlí, tj. možností jakékoliv volby. Tím
pádem na každém z nás záleží, jakým způsobem tento
zázrak Božího příchodu, kdy
se Bůh stal člověkem, budeme prožívat. Dobře víme, že
nejsou mezi námi jen praktikující křesťané, ale také lidé, kteří pasivním způsobem akceptují
události Ježíšova narození. A pak je
zde nemalá skupina našich spoluobčanů a mnohdy i známých, kteří
dokonce tyto neobyčejné svátky
vzájemného obdarování bohužel
ignorují. Přes všechny tyto naše
pozitivní nebo negativní postoje
jsme svědky jedné velké jistoty.
Stejně jako každý rok, i letos k nám
Jezulátko přijde!
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Foto: Sergey Khakimullin | Dreamstime.com

MODLITEBNÍ ÚMYSL M. I.

JAK UKÁZAT KRÁSU?
Modlitební úmysl M. I. na prosinec: Aby Rytířstvo Neposkvrněné
umělo předávat všem lidem krásu a význam Mariina mateřství.
text: P. Jacek Pędziwiatr

„Technika, kterou použijete, je mi
lhostejná. Jen aby dílo dokonale
zobrazovalo moje rysy,“ vysvětloval umělcům, kteří se hojně dostavili splnit královu vůli, za což byla
slíbena hojná odměna.

Když se přiblížil okamžik vyhlášení vítěze, každý z umělců postupně odhaloval svůj více či méně
podařený obraz královy tváře.
Když však onen nenápadný malíř
sňal závoj ze svého díla, král neměl žádnou pochybnost, že právě
tento obraz je nejdokonalejší: rám
totiž neobsahoval namalovaný
obraz, ale pečlivě vyleštěné zrcadlo, které bezchybně ukazovalo
královu tvář.

Každému z nich král živě pózoval
dvě čtvrthodinky denně. Všichni
snaživě sledovali královskou tvář,
dělali si náčrtky. Jen jeden, nenápadný umělec – neznámo proč –
se díval jen trochu, a to ještě nepříliš pozorně, a potom se hned
obracel ke svému plátnu. Kupodivu konkurz vyhrál právě on.

Zamýšlení nad modlitebním úmyslem, v němž je řeč ukazování
krásy mateřské tváře Panny Marie,
nás může vést k přemýšlení o obrazu. Často o Panně Marii mluvíme,
modlíme se k ní, píšeme básně,
malujeme obrazy. Toto všechno
je známkou naší zbožnosti a dobrých předsevzetích, je to dobré,

Kdysi jsem slyšel příběh o jistém
vladaři, který zatoužil mít vlastní
portrét. Obraz měl nejdokonalejším způsobem zachytit přednosti
královské tváře.

užitečné a potřebné, ale… bohužel nestačí to. Jestliže totiž chceme
přesně, úplně a co nejpřesvědčivěji
ukázat krásu Boží Rodičky, musíme
ji zrcadlit svým životem. Právě tím,
že budeme plnit Boží vůli jako ona,
budeme moci přesvědčivě ukázat
světu tu, která svým životem zcela
ukázala obraz Stvořitele, jenž byl
předán lidstvu při stvoření.
„Sám král touží po tvé kráse,
vždyť je tvým pánem, před ním se
skloň!“ – volá žalmista (Ž 45,12).
Tato prorocká slova týkající se
Panny Marie jsou nejlepší odpovědí na otázku: Proč se zapojujeme do života církve a proč zrovna
v Rytířstvu Neposkvrněné? Protože Pán si přeje naši krásu a cestou
k jejímu dosažení je náš každodenní růst ve svatosti.

ÚMYSLY MODLITEB M. I.
PROSINEC

Aby Rytířstvo Neposkvrněné umělo předávat všem lidem krásu a význam Mariina mateřství.

LEDEN

Aby Církev přinášela kdykoli a kamkoli poselství míru a křesťanské naděje.

ÚNOR

Aby Církev prostřednictvím modlitby neustále podporovala misijní úsilí svých členů.
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POUTNÍ MÍSTA

TAM, KDE SE PROSÍ ZA MÍR
Z poutního místa Panny Marie Vítězné na Bílé hoře znějí modlitby
sester benediktinek za trvalý mír.
text: Václav Štaud
Letos uplynulo 400 let od začátku 30leté války a už za dva roky si připomeneme stejné výročí bitvy na Bílé
hoře. Sestry benediktinky, které na tomto místě spravují poutní místo Panny Marie Vítězné, se ke vzpomínkám chtějí také připojit. Nikoliv ale formou oslav vítězství jedněch a pokoření druhých. Jejich úmyslem je
modlit se za oběti válek bez ohledu na to, na které straně stály. Sestry hlavně vyprošují od Boha mír a trvalé
usmíření všech národů.

ODSTRAŇUJÍ OSTEN
MEZI KŘESŤANY

Legenda o zdejším uctívaném obrazu Adorace narozeného Krista
ukazuje na duchovní zdroj vítězství císařských vojsk v listopadu
1620. Nevelkým obrázkem, který
byl před tím nepřáteli zneuctěn,
žehnal v bitvě katolickým vojskům
karmelitán Dominicus a Jesu Maria, který při tom projevil velkou
statečnost. Tak to alespoň představuje štukový reliéf na západním
průčelí poutního kostela.
Pozadí bitvy na Bílé hoře bylo
dlouho manipulováno dějepisci
a literáty, podléhajícími po staletí

nacionálním a politickým tlakům.
Při příležitosti čtyřsetletého jubilea
se k této problematice jistě vyjádří
nejen katoličtí odborníci, ale i zástupci dalších křesťanských církví.
Všem naslouchejme! Historická
věda se vzhledem k dosahované
kvalitě i objektivnímu přístupu konečně i u nás stává důvěryhodnou.
Aby bělohorské poutní místo dál
nepůsobilo jako trvalý osten mezi
českými křesťany, bylo již vykonáno hodně dobrého. V nádvoří je
například důstojně upravený hrob
padlých. Jsou tam společně, aniž
víme, ke které víře se jednotliví vojáci hlásili. Roku 1999 tu byla poprvé

sloužena ekumenická pietní bohoslužba za všechny padlé na znamení
smíření dříve znepřátelených stran.
Tyto modlitby se každoročně opakují a je to jistě správné. Přemýšlet
bychom zde mohli o těžkých vinách
proti pátému přikázání. Většinou šlo
o najaté žoldnéře, bez citu zabíjející
za cizí peníze. Protože však při tom
nakonec sami v bolestech umírali,
raději je bez marných soudů odevzdejme do Božího milosrdenství.

UMĚLCI VYTVOŘILI
PERLU BAROKA

K pietnímu uložení nalézaných
ostatků byla původně určena malá
kaple, která na Bílé hoře vyrostla
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někdy před rokem 1624. Neformální bělohorské bratrstvo se později
rozhodlo vybudovat na místě bitvy
důstojnější svatyni. Poděkovat Bohorodičce sem totiž proudilo stále
víc lidí. „V 18. století dosáhla mariánská úcta maxima a stalo se věcí
cti měšťanů patřit mezi donátory
nové mariánské svatyně. To platí
i o umělcích, kteří tomuto místu
dodávali krásy,“ vypráví benediktinka Petra Pavlíčková, naše průvodkyně poutním místem.
Barokní areál postupně vznikal až
do roku 1730. Na jeho výzdobě se
podílel stavitel a malíř Christian
Luna spolu s řadou dalších umělců
včetně Jana Blažeje Santiniho (ten
pravděpodobně do již hotového
komplexu geniálním způsobem
vestavěl hlavní chrámovou kopuli)
a Kiliána Ignáce Dientzenhofera,
jemuž je připisován jižní vstupní
portál. Při výzdobě klenby jedné
z kaplí se zdařilou freskou blýskl
i malíř Václav Vavřinec Reiner.
Typově se soubor budov na Bílé
hoře blíží k poutním místům jako
jsou Svatá Hora, táborské Klokoty, Hora Matky Boží u Králíků
nebo jihočeský Římov. V centru
stojí chrám křížového půdorysu,
obklopený ambity s koutovými
kaplemi. Přestože se do nevelkého kostela vejdou jen desítky lidí,
ambity, kaple a nádvoří pojmou
dostatečné množství dalších poutníků k modlitbě křížové cesty a jiným pobožnostem.

OPRAVY TRVALY
SEDM LET

V roce 1785 byl kostel zrušen dekretem Josefa II. a celý areál císař
prodal k podnikání. Již o čtvrt
století později je ale poutní místo obnoveno. V roce 1827 se
dostává do správy nedalekých

břevnovských benediktinů, kteří
sem s totalitní přestávkou přicházejí sloužit až dosud. Na podzim
roku 2007 se do budov, určených
pro duchovní správce, nastěhovaly sestry benediktinky z opatství
Proměnění Páně v Mnichově. Převzaly péči o poutní místo a o čtyři
roky později po dohodě s místním
společenstvím věřících a s podporou břevnovského konventu rázně
vykročily k obnově zanedbaného
komplexu. S pomocí dotací a velkorysosti jednotlivých dárců se
podařilo shromáždit a za opravy
zaplatit už přes 17 milionů korun.
„Od podzimu letošního roku vítá
odvlhčený kostel návštěvníky
novou zářící fasádou. K záchraně
desítek rozsáhlých unikátních fresek v ambitech už ale naše finanční
prostředky nestačí. Proto dál hledáme sponzory, abychom mohly
projekt dokončit v plném rozsahu.
Rády všem zájemcům otevřeme
a vstupné při tom nevybíráme.
Současně ale nepohrdneme žádným darem,“ dodává sestra Petra,
která má záchranu barokní perly
nad Prahou na starosti.

OBNOVILY ŘEHOLI
SV. BENEDIKTA

Poslední české benediktinky odešly v roce 1919 do kláštera v Rakousku. Když tu byl po sametové
revoluci znovu umožněn řeholní
život, na slavnou kapitolu řádu,
kterému kdysi patřil i chrám sv. Jiří
na Hradě pražském, neměl kdo
navázat. K obnově došlo se zahraniční pomocí, když se tří prvních
zájemkyň ujala benediktinská komunita Venio. Společenství sester,
vzniklé v Mnichově na počátku
20. století, žije v prostředí velkoměsta podstatu Benediktovy řehole neobvyklým způsobem. Zakladatelovu zásadu, aby se mniši

živili prací vlastních rukou, realizují
sestry v civilních zaměstnáních.
„Naším posláním je nacházet
Boha v běžných situacích a svědčit
o něm svým životem, ukázat víru
skrze skutky. Modlitbou objímáme
pracovní okolí i všechny lidi cestou
do práce a zpět,“ vysvětluje sestra
Petra, která má hned dvě profese.
Vystudovala ekonomii a později i Akademii výtvarných umění
a dnes pracuje jako restaurátorka.
Její pražský konvent nyní tvoří čtyři
členky s rozdílnými profesemi. Patří
k ní vedoucí neziskové organizace,
stavební inženýrka a psycholožka.
Novicka, která dnes prožívá formaci v mnichovském opatství, je zase
profesionální houslistkou. Sestry
skládají příslušné sliby a k modlitbám se budou po celý život scházet
v jednom společenství.

BRÁNA SE OTEVÍRÁ
VŠEM

„K naší každodenní liturgii patří mše
svatá, kterou slavíme s řádovými
spolubratry v bazilice sv. Markéty
v Břevnově,“ dodává sestra Petra
a vysvětluje: „Snažíme se, aby lidé
poznali naši spiritualitu prostřednictvím různých setkání, jednotlivce doprovázíme v jejich zkouškách
i radostech. Brána kláštera je otevřena ke každodenním nešporám
i ke čtvrteční a nedělní bohoslužbě. Program přednášek, koncertů
a dalších uměleckých projektů pro
veřejnost najdou zájemci na našich
stránkách www.benediktinky.cz.“
Sestry na Bílé hoře provozují i dům
pro hosty, v němž nabízejí možnost
strávit určitý čas v tichu kláštera
a účastnit se celé liturgie benediktinek. Umožní také ubytování malých
skupin s vlastním duchovním programem. Kapacita domu je 10 pokojů, s přistýlkami to je až 17 lůžek.

Pouť u Panny Marie Vítězné na Bílé hoře v Praze se koná vždy v neděli blízké slavnosti Nanebevzetí Panny Marie.
Sestry rády umožní návštěvu poutníkům z celé republiky i během celého roku, ovšem vždy na základě předchozí dohody. Při tom žádají farnosti a další společenství, aby si k bohoslužbě přivezly vlastního kněze. Kontakt
nejlépe mailem: benediktinky@centrum.cz.
Účet, na který mohou lidé přispívat na dokončení oprav, má číslo: 5151515151/2700.
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Foto: Roman Stetsyk | Dreamstime.com

BIBLICKÝ KOUTEK

NAČ JE VŠECHNO MÉ
SNAŽENÍ?
Meditace nad Knihou Kazatel
text: br. Patrik Rygiel OFMConv
Všichni dobře známe ten pocit jistého zklamání, když se snažíme něco udělat dobře, a ono se to nepodaří,
nebo se dané věci nedostane ocenění podle našich představ. Ptáme se pak: „K čemu to bylo dobré?”, „Jaký to
mělo smysl?”, nebo dokonce: „Proč se mám ještě vůbec snažit?”. Tyto otázky mají své opodstatnění a mohou
být impulzem k hlubšímu zamyšlení nad smyslem našeho konání, našeho života. Ostatně, samotné Písmo
svaté nám předkládá úvahu, jež může zpochybnit naše pravdy, naše vnímání některých situací. Zvu Vás
ke krátké meditaci nad Knihou Kazatel.

ZVLÁŠTNÍ KNIHA

Kdo si chce v Písmu přečíst něco
milého, a náhodou otevře Knihu
Kazatel, dostane „studenou sprchu”. Když jsem četl tuto knihu poprvé, ptal jsem se sám sebe: „Jak se
něco takového mohlo vůbec dostat do kánonu posvátných knih?
Vždyť zpochybňuje všechno učení
Starého zákona!” Do jisté míry ano.
Zpochybňuje mezi jinými tradiční
koncept: konej dobro, plň přikázání a bude ti dobře, bude ti Pán žehnat. Kohelet (hebrejsky Kazatel)
poukazuje na to, že mnozí bohabojní trpí, a hříšníci si užívají života.
Navzdory různým pochybnostem

Kohelet se pevně drží víry v Boha,
který svět stvořil, řídí jej, a na konec přijde soudit lidské syny. Jak je
možné dočíst se v jistém slovníku,
máme před sebou „nejpesimističtější a nejstřízlivější knihu z celého
Starého zákona”1. Kniha pochází
z 3. st. před Kr., z doby, kdy v Palestině docházelo k jistému pronikání
kultur – tradiční řecké myšlení tu
už nebylo cizí. Proto si v knize můžeme všimnout jistých prvků stoicismu, ba dokonce i epikureismu.

ABSURDITA BYTÍ

Autor si všímá pomíjivosti všeho,
co je na světě: Lidských pokolení,

střídání dne a noci, času, a to vede
autora k jisté rezignaci, únavě ze
všeho snažení (1, 8). Nakonec se
rozhodne zkoumat lidský úděl
na tomto světě. Začíná hledat
moudrost a poznání, ale i to ho
nakonec zklame: „Předsevzal jsem
si, že poznám moudrost, poznám
i ztřeštěnost a pomatenost. Poznal
jsem však, že i to je honička za větrem, neboť kde je mnoho moudrosti, je i mnoho hoře, a čím víc
vědění, tím víc bolesti“ (1,17-18).
Zklamán poznáním, hledá dále
tam, kde většina lidí ve všech dobách. V bohatství, slasti, práci – ale
i tu autor zjistí, že jsou to prázdné
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náhražky, které nedokáží vyplnit
touhu lidského srdce po něčem
větším, hodnotnějším. Zůstává jen
tíživý pocit absurdity vlastní existence. Všechno na zemi má svůj
čas (3,1-8), ale přece: „Jaký užitek
má ten, kdo pracuje, ze všeho svého pachtění?“ (3,9). Zůstává člověku požívat ovoce svých námah,
a radovat se z nich, neboť, konec
konců, jsou Božím darem.
Jistotou však je, že Bůh stvořil svět
a stará se o něj. Člověk však myslí
neobsáhne, co Bůh dělá, ale musí
najít smysl své vlastní existence ve vesmíru, neboť má v srdci
„touhu po věčnosti” (3,11 b). Jinou záhadou je otázka dobra a zla
(3,16-20). Dobro ne vždy je náležitě
odměněno, a zlo často není řádně
potrestáno. Všechny navíc čeká
stejný konec. Po všem lidském úsilí
zůstává jen hořkost. Při svém zkoumání mudrc dochází k závěru, který se může zdát paradoxním: „Hle,
co jsem shledal: Je dobré a pěkné,
aby člověk jedl a pil a měl se dobře
při veškerém klopotném pachtění
pod sluncem v časných dnech života, které mu dal Bůh, neboť to
je jeho podíl. Tak je tomu s každým
člověkem; to, že mu Bůh dal bohatství a poklady i možnost užívat
jich, brát svůj podíl a radovat se
při svém pachtění, je dar Boží. Ten
totiž příliš nemyslí na dny svého
života, protože Bůh oblažuje jeho
srdce radostí“ (5,17-19). Tedy – nefilozofujme příliš o životě, ale žijme
a užívejme Božích darů.

ETIKA

Druhá část spisu přináší praktické
rady, formou přísloví, jak si poradit
v tomto světě plném absurdit a paradoxů. V tomto světě je dobré jít
takzvanou „zlatou střední cestou”
a těšit se z příjemností, jaké život
dává (8,17). Jediným dobrem je
tedy život – s podmínkou, že si člověk uvědomuje vlastní pomíjivost
a žije v souladu s rozumem, vyhýbaje se všem extrémům – nepřehánět v dobrém ani v zlém, být střízlivý ve všem, díky bázni Boží (7,18).

Boží přítomnost zmírňuje skepsi
a pevné přesvědčení o svobodné
vůli člověka brání myslet o determinaci – předurčení člověka, světa.
V tomto chaotickém, nestálém světě se tedy etika – držení se jistých
zásad uctivosti a slušnosti, spravedlnosti a poctivosti – jeví jako

Předsevzal jsem si, že
poznám moudrost,
poznám i ztřeštěnost
a pomatenost.
Poznal jsem však,
že i to je honička
za větrem, neboť kde
je mnoho moudrosti,
je i mnoho hoře,
a čím víc vědění, tím
víc bolesti.
Kazatel 1,17-18
jedna z mála stálic přítomných
ve světě. Zaručuje totiž stabilitu
společnosti.

RADOST

Kazatelovu etiku charakterizuje
radost ze života, která však není
bezuzdná. Varuje před přeháněním, říkaje: „Věz však, že tě za to
všechno Bůh postaví před soud“
(11,9). Příjemnost je ideálem pouze
praktickým, neabsolutizuje ji, není
tím, co určuje veškeré naše konání
a snažení. Dalo by se říci: když se
naskytne – využijme ji. Je to přiměřená odpověď na lidské trápení,
na pomíjivost a absurditu skutečnosti – „Hoře si ze srdce vykliď a drž
si od těla zlo, vždyť dětství a mládí
je marnost prchavá!“ (11,10).
Život je krátký, a proto je třeba radovat se v mladosti, neboť v čase
staroby už člověk nebude mít sil
ani nadšení. Pokud žijeme, máme
přijímat Boží dary tak, jak nám je
dává, a děkovat mu za ně.

POSLEDNÍ SLOVO

V závěru se zdůrazňuje hlavní poselství celého spisu: „Závěr všeho,
co jsi slyšel: Boha se boj a jeho přikázání zachovávej; na tom u člověka všechno závisí. Veškeré dílo
Bůh postaví před soud, i vše, co
je utajeno, ať dobré, či zlé.” Tedy
ještě jednou se upozorňuje na to,
že celý vesmír není jen náhodným shlukem atomů, ale všechno
na světě má pevně daný pořádek.
Je tu Stvořitel a Pán všehomíra,
který dal světu pevný řád, kterého
radno se držet, pokud chce člověk
přežít svůj život v souladu se svou
přirozeností. To je tedy smysl lidského života: žít, jak Bůh chce. A to
musíme objevit, neboť Bůh nás
nestvořil jako nějaké roboty, kteří
slepě, neuvědoměně plní, co mají
naprogramované, ale Bůh nám dal
svobodu (která je také závazkem),
abychom mohli vejít do společenství s Ním, s celou Nejsvětější Trojicí
a všemi svatými, neboť – jak víme –
život se nekončí smrtí na zemi, ale
pokračuje dále.
Ač se tato kniha může jevit místy
jako problematická, představuje
pro nás velikou hodnotu v tom,
že se snaží zachytit, a částečně
odpovědět na palčivé otázky každého člověka – otázky po smyslu existence, po životě po smrti,
nespravedlnosti na zemi a jiné.
Sám Kazatel však zjišťuje, že není
úplně kompetentní dát definitivní
odpověď. Z tohoto spisu se můžeme poučit, že není zlé zpochybnit
to, čemu věříme, v čem jsme byli
vyučeni, pokud chceme poznat
lépe pravdu. Přece pokud se držíme pravdy, sama se obhájí. Pokud
jsme věřili bludu – buďme Bohu
vděčni, že nám ukázal naši chybu,
a jděme za skutečnou pravdou.

1

Fouilloux Danielle, et al. Slovník biblické kultury. EWA
EDITION, 1992, s. 110.
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HISTORICKÝ SERIÁL

NÁMĚSTKOVÉ KRISTOVI (18)
Papežové v době protestantské reformace
text: Radomír Malý
Nástupci nemravného Alexandra VI. nebyli žádnými duchovně žijícími osobnostmi, jaké Církev tenkrát potřebovala. Stav morálního rozkladu z éry Innocence VIII. a Alexandra VI. přetrvával. Taková situace nahrála
Martinu Lutherovi a Janu Kalvínovi a stala se jednou z příčin protestantské reformace, jež tragicky rozdělila
tehdejší latinskou církev.

PAPEŽ VOJÁK

Po kratičkém pontifikátu stařičkého Pia III. byl kardinály na konkláve
zvolen bývalý hlavní Alexandrův
rival – kardinál Giuliano della Rovere. Přijal jméno Julius II.
Přál umění jako málokterý jiný
pontifik, na jeho dvoře umělecky
vyrostli nebo se prosadili Michelangelo Buonarotti, Rafael Santi,
Donato Bramante, Giuliano Sangallo aj. Papež Julius na rozdíl
od Alexandra žil po osobní stránce
bezúhonně, choval se ale více jako
voják než náměstek Kristův. Před
svým vstupem do duchovního stavu patřil k předním condottierům,
tj. velitelům vojska. I jako papež
častokrát seděl na koni v brnění
(ačkoliv to předpisy duchovním
osobám zakazovaly) a táhl do boje
na obranu teritoria Církevního státu, napadaného italskými velmoži.
Současníci líčí papeže Julia II. jako
muže arogantního, panovačného,
bezohledného, krutého a lakomého. Nesnesl jakýkoliv odpor a považoval sama sebe za povolaného
k moci a bohatství. Jeho prchlivého a hrůzu budícího hněvu se báli
nejen sloužící a podřízení kněží,
nýbrž i samotní kardinálové. Vysloužil si přezdívku „Il Terribile“
(strašlivý). Tyto charakterové vlastnosti jsou patrny i na jeho tváři, jak
ji zachytil Michelangelo na jeho
náhrobku v Římě.
Julius II. svolal na rok 1512 do Říma
všeobecný koncil, který vstoupil
do dějin církve jako V. Lateránský
sněm. Předtím ale francouzský
král Ludvík XII. zorganizoval koncil

v severoitalské Pise. Šlo o reakci
na papežovo hrubé chování a jednání s lidmi, jež bylo předmětem
rozhořčení z mnoha stran včetně
světských vladařů. Církevní sněm
ale, aby byl právoplatný, musel
být papežem potvrzen. Julius ho
chytře přeložil do Říma a postaral
se, aby se tam nedostavilo mnoho biskupů, neboť v evropském
episkopátu se proti němu vyvinula
tvrdá opozice. Koncil v Lateránské
bazilice v Římě pak obsadil preláty,
kteří patřili k jeho příznivcům.

papež Lev X.
V. Lateránský koncil definitivně
odsoudil konciliární teorii, proklamovanou dříve na kostnickém
a basilejském sněmu. Zároveň potvrdil zásadu, že papež nemůže být
nikým sesazen a od nikoho souzen,
a zakázal pod přísnými církevními
tresty jakékoliv podplácení při papežské volbě (což se dělo před volbou Innocence VIII. a Alexandra VI.).
Julius II. zemřel r. 1513. Historiky
by mohl snad být hodnocen jako

úspěšný světský vládce, jenže to
na papeže zdaleka nestačí. V jeho
pontifikátu postrádáme právě tak
jako u jeho předchůdců duchovní
orientaci a hloubku jako podstatné
a prioritní hodnoty. Ty žel Julius II.
neměl. Zůstal i na papežském stolci především drsným vojákem bez
patřičného vztahu k náboženským
záležitostem.

PAPEŽ DIVADELNÍK

Po Juliovi II. následoval první papež
z mocného a vlivného rodu Mediceů, který si zvolil jméno Lev X. Jeho
pontifikát znamenal opravdový ráj
pro renesanční literáty a výtvarné
umělce. Objevil se dokonce epigram, která hlásal, že na papežském
stolci po vládě Venušině (bohyně
lásky a sexu, což charakterizovalo
nemravného Alexandra VI.) a vládě Martově (bůh války – narážka
na papeže Julia II., více vojáka než
duchovního), nastupuje nyní vláda
Minervy (bohyně vzdělání a umění). Rod Mediceů byl již dlouho proslulý svojí podporou umění.
Papež Lev X. tato očekávání nezklamal. Dával ale na rozdíl od svých
předchůdců přednost slovesnému
umění před výtvarným. V papežském paláci se hrála divadla, především antické tragédie a komedie, recitovaly se básně, ke svému
se dostala i hudba.
Tomuto zaměření odpovídala
i papežova povaha. Byl to muž
veselý, laskavý a vtipný, pravý
opak Julia II., který naháněl strach.
I v osobním životě byl tento papež
bezúhonný, i když marnivý a libující si v přepychu.
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Bohužel ani on si nepočínal jako
duchovní autorita, nýbrž jako světský vládce. Potrpěl si na světskou
okázalost, předmětem kritiky se
staly zejména nákladné lovy, při
nichž dal vydělat venkovanům
za nadhánění zvěře a podobné
služby velké peníze. Takto populisticky si získával přízeň obyvatelstva, pro které také mimo jiné
pořádal i veřejná divadelní představení zdarma. Nakonec zcela vyčerpal pokladnu Církevního státu
a zanechal svým nástupcům obrovské dluhy.
Marnivost a okázalost papeže Lva
vyvolávala kritiku kardinálů, biskupů i mnoha příslušníků kléru.
Část z nich sáhla k tomu nejhoršímu – k pokusu zavraždit papeže
za pomoci lékaře, který mu měl
naordinovat smrtící jed místo léku.
Hlavou spiklenců se stal kardinál
Petrucci ze Sieny, jejich kandidátem
na papežský stolec byl kardinál Rafael Riario, který sehrál tristní úlohu
za pontifikátu svého strýce Sixta IV.,
kdy při mši, kterou sloužil ve Florencii, byli povražděni někteří členové
medicejského rodu. Zákeřný plán
se nepovedl, kardinál Petrucci byl
zatčen, exkomunikován a popraven, ostatní se octli na dlouhá léta
ve vězení. Lev X. potom jmenoval
v jediném dni 31 nových kardinálů,
již mu byli zcela oddáni.
Za pontifikátu Lva X. vystoupil
r. 1517 v Německu Martin Luther.
Papež ve své lehkomyslnosti a povrchnosti se nechtěl touto kauzou
zabývat, když ho kardinálové seznámili s Lutherovými bludnými
teologickými tezemi, odpověděl
údajně mávnutím ruky a konstatováním: „To se zase nějací mnichové
hádají o slovíčka.“
Nepochopil, že tady se jednalo
o závažné body nauky církve. Luther popřel posvátnou Tradici jako
pramen víry a uznal jen Písmo sv.,
zpochybnil potřebu dobrých skutků ke spáse a odmítl nauku o svátostech, z nichž uznal jen křest

a eucharistii (to je ovšem diskutabilní, když Luther popřel svátost kněžství a odstranil kněžské svěcení, tak
luteránští pastoři nemohou platně
konsekrovat). Lev X. zareagoval proti Lutherovi až poté, když se reformace rozšířila po celém Německu
a začala pronikat i do jiných zemí.
Tehdy r. 1520 vydal bulu „Exsurge,
Domine!“, v níž taxativně a katego-

ale s typicky holandským chladem a přísností, navíc ho v Římě
málokdo znal. Lid si popudil tím,
že odmítl pokračovat v pořádání
populistických akcí svého předchůdce, na něž si Římané zvykli
a které se staly pro ně zdrojem peněz i zábavy. Zklamání z jeho osoby bylo snad jednou z příčin, proč
následně dlouhá staletí nedošlo už
ke zvolení cizince papežem (toto
tabu prolomil až r. 1978 Karol Wojtyla jako Jan Pavel II.).
Hadrián VI. se rovněž pokusil
o mravní reformu římské kurie,
v níž od dob Innocence VIII. vládly
zlořády korupce, rozmařilosti a nedodržování závazku kněžského
celibátu. Setkal se ale s nepochopením.

papež Hadrián VI.
ricky odsoudil Lutherovy hereze
a vyhlásil klatbu nad jejich šiřiteli.
Lev X. náhle zemřel r. 1521. Jeho
pontifikát představoval další formu úpadku renesančního papežství. Divadlo, populistická gesta –
ale náboženskomravní reforma
nikde. Papež Lev nežil duchovním
životem, byl to světák, milující pozemskou slávu a moc, povinnost
být ve svém úřadě reprezentantem Ježíše Krista mu nejspíš nic
neříkala. Tato smutná skutečnost
ve spojitosti s úpadkovými pontifikáty jeho předchůdců byla jedním
z důvodů vzniku protestantské reformace a jejího rozšíření.

PAPEŽOVÉ PŘED
TRIDENTSKÝM
KONCILEM

Nástupce Lva X. Hadrián VI. byl
Holanďan, po delší době opět papež neitalského původu. Zemřel
po dvou letech. Byl to muž zbožný, vzdělaný a asketického života,

Konkláve r. 1523 zvolilo dalšího
medicejského papeže Klementa VII., bratrance Lva X. a osobního
přítele výtvarného umělce Michelangela. Klement VII. dle tradice svého rodu velmi přál umění,
na rozdíl od Lva X. ale nebyl rozhazovačný, v osobním životě si počínal zbožně a ukázněně. Nicméně
jeho chování poněkud připomínalo Hadriána VI., byl uzavřený a vážný, protiklad Lva X., proto si srdce
Římanů příliš nezískal.
Na rozdíl od svých předchůdců
projevil Klement VII. velmi slabé
diplomatické schopnosti, dal se
nešťastně vmanévrovat do války
proti německému císaři a současně španělskému králi Karlu V.,
muži zbožnému a oddanému
Katolické církvi. Následkem bylo,
že Karlova vojska vtrhla r. 1527
do Říma, který strašlivě zpustošila,
což způsobilo obyvatelstvu obrovské strádání. Do italských dějin
vešla tato událost pod názvem
„sacco di Roma“ – zpustošení
Říma. Klement VII. nalezl útočiště
v Andělském hradu a musel nakonec zaplatit výkupné.
K pozitivním počinům tohoto pontifika náleží, že odmítl prohlásit
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za neplatné manželství anglického krále Jindřicha VIII. se španělskou Kateřinou Aragonskou, když
král navázal milostný poměr s její
dvorní dámou Annou Boleynovou
a chtěl si ji vzít. Papež nakonec riskoval raději odpad Anglie od jednoty s Petrovým stolcem, k němuž
nakonec skutečně došlo, než by
dal souhlas s jednáním proti Kristovu požadavku manželské věrnosti
a nerozlučitelnosti. To mu slouží
ke cti. Klement
VII. zemřel r. 1534.

má Církev ubránit náporu protestantismu, musí se duchovně
a mravně zcela obrodit. Začal
tím, že jmenoval nové kardinály,
kteří vynikali zbožností, učeností,
láskou k bližnímu a asketickým
životem. Mezi ně patřili preláti
Contarini, Carafa, Sadoleto, Pole,
Cervini a Morone. Kardinálský
klobouk papež Pavel udělil i biskupu v Rochesteru v Anglii Johnu
Fischerovi, jehož král Jindřich VIII.

Dalším z řady
pontifiků 16. století byl Pavel III.
z bohatého šlechtického rodu Farnese a zároveň
synovec nechvalně proslulého papeže Alexandra
VI. Pavel III. jako
první – s výjimkou Hadriána VI.,
jehož pontifikát
trval ale jen krátce – pochopil
nezbytnost důkladné reformy
církve po všech
stránkách.
Osobně nevynikal mimořádnými
morálními kvalitami, připisuje
se mu cynický
výrok: „Svět chce
být klamán, nuže, ať je klamán.“ Byl
více diplomatem a politikem než
opravdovým zástupcem Ježíše Krista na zemi, smutně proslul nepotismem (protežováním příbuzných),
zálibou v lovu a hlučných zábavách.
Původně byl ženatý a na kněze se
nechal vysvětit jako vdovec, z tohoto předchozího manželství měl tři
děti, které mu ale svým chováním
kazily dobrou reputaci.
Snad to bylo právě jeho charisma
vynikajícího diplomata, které mu
umožnilo pochopit, že pokud se

jezuité. Zakladatel Tovaryšstva
Ježíšova sv. Ignác z Loyoly vytyčil
proti protestantským reformátorům Lutherovi a Kalvínovi heslo:
„Když chceš reformovat, započni
reformu nejprve sám u sebe, potom teprve se vydej na reformování bližních!“ To mělo tenkrát svůj
obrovský význam a dopad. Luther
mohutně tepal zlořády církevních
hodnostářů a papežského dvora,
ale jeho osobní život a morálka
nebyly o nic lepší,
v některých ohledech i ještě horší.
Sv. Ignác naopak
sám prožil vnitřní
obrácení a poznal, že kdo hlásá reformu, musí
vynikat mravně
bezúhonným
a svatým životem, o což se plně
a do důsledků
snažil. K tomuto
účelu a zároveň
jako nástroj k šíření pravé katolické nauky proti
protestantským
bludům založil
jezuitský
řád.
Papež Pavel III.
schválil jeho stanovy r. 1540.

Tento
pontifik
zahájil také dupapež Pavel III., jenž svolal Tridentský koncil
chovní a teologickou ofenzivu
dal popravit, protože odmítl uznat katolicismu proti šíření protespanovníkův nelegitimní sňatek tantských nauk, jejichž hlasatelé
s Annou Boleynovou a roztržku pronikali až do severní Itálie a zísAnglie s Římem.
kávali stoupence nejenom v řadách katecheticky nevzdělaného
Z těchto osobností Pavel III. se- obyvatelstva, ale i mezi intelekstavil reformní komisi, jíž uložil tuály, ba i mezi duchovenstvem.
vypracovat zprávu o aktuální situ- K protestantismu například odaci církve. Zároveň tento pontifik padl i v pořadí druhý generální
schválil a podpořil nově vzniklé představený kapucínského řádu
reformní řeholní řády a kongrega- Bernardino Ochino.
ce, které usilovaly o nápravu poměrů v církvi a o její návrat k au- Na popud sv. Ignáce a kardinátentickému křesťanskému životu. la Carafy založil proto papež PaByli to kapucíni, teatini a zejména vel III. r. 1542 římskou inkvizici, jež
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Tridentský koncil v tamní katedrále – neznámý malíř kol r. 1600
nahrazovala dosavadní biskupské
a královské inkviziční tribunály
v jednotlivých zemích. Záměr rozšířit tento tribunál podléhající bezprostředně papeži do všech katolických států Evropy se ale nezdařil.
Největší zásluhou Pavla III. je ale
bezpochyby svolání Tridentského koncilu. Původně se měl konat v severoitalské Mantově, kam
byli pozváni i protestanté, aby se
zde diskutovalo a argumentovalo
o sporných bodech. Svou účast
přislíbil i samotný Martin Luther.
Protestanté si ale kladli podmínku,
že koncil nesmí probíhat na území
Církevního státu a Mantova právě
na tomto teritoriu ležela. Chtěli, aby vše probíhalo na říšském
území pod patronací německého
císaře Karla V. Trident v italských
Alpách se tam nacházel a byl dopravně dobře dostupný jak z Německa, tak i z Říma.

R. 1545 se tak konalo první zasedání sněmu. Protestanté navzdory
původnímu slibu nakonec účast
na něm odmítli. Katoličtí biskupové schválili dekrety o kánonu
Písma sv., o spáse a nezbytné
potřebě dobrých skutků k jejímu
dosažení.
Bohužel tento koncil byl na konci
r. 1545 rozpuštěn kvůli napětí, jež
povstalo mezi císařem Karlem V.
a papežem Pavlem III. Španělský
místodržitel Gonzaga v Miláně
dal totiž úkladně zavraždit papežova syna Piera Luigiho. Protože
Gonzaga měl velmi dobré vztahy k císaři Karlovi, jenž byl zároveň i španělským králem, papež
císaře neprávem podezíral, že
o tomto zločinu věděl. Neshody
mezi oběma protagonisty koncilu se promítly do jeho jednání tak
hluboko, že muselo dojít k jeho
rozpuštění. Další zasedání tohoto

velkolepého sněmu proběhla
později, jak pojednáme v příštím
díle seriálu.
Přerušení první fáze koncilu nezastavilo proces reformy. Ta nezadržitelně postupovala za pontifikátu
nástupců Pavla III., jenž zemřel
r. 1549. Projevila se požehnaně
na celé církvi, zejména pak na papežské kurii.

Použitá literatura:
Buehlmeyer, Carl. Die Kirchengeschichte II. Paderborn:
Schoeningh-Verlag, 1959.
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Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele.
text: S. M. Anežka Novoměstská OSF
Milé děti, Pán Ježíš se narodil
v Betlémě jako malé děťátko. Stal
se člověkem a z lásky ke každému
z nás umřel na kříži, abychom měli
věčný život. Zve nás, abychom se
od něj učili lásce a dávali svůj život
za druhé. Tak se tomu od něj naučil
i otec Maxmilián.
Ze žaláře ve Varšavě byl převezen
do koncentračního tábora v Osvětimi. Bylo to místo utrpení a smrti
a jen málokdo se odtamtud mohl
vrátit domů živý. On však přesto
neztratil pevnou důvěru v Boha.
Svědčí o tom dopis, který odtamtud napsal své mamince: „Moje milá
mami, na konci května jsem byl převezen do tábora v Osvětimi. U mě je
všechno v pořádku. Drahá maminko, neboj se o mně a moje zdraví,
vždyť dobrý Bůh je na každém místě
a s velkou lásku pamatuje na všechny a na všechno...“ Maxmilián věřil, že
Bůh se o něj postará i v té nejhorší
situaci jeho života. Byl přesvědčený, že právě tady ho Pán
chce mít a má pro něho
poslání. Připomínal si, že
se Ježíš stal jedním z nás,
viděl ho v každém
svém bližním a toužil
mu prokazovat svou
lásku.
Jednoho dne se
stalo, že při pracích
na poli utekl z tábora
vězeň. Vojáci ho hledali,
ale bezvýsledně. „Jestli
ho nenajdeme,“ hrozili
ostatním vězňům, „budete za to pykat všichni!“ Večer si je nechali
nastoupit na velké nádvoří.
Velitel tábora se rozhlédl po ustrašených tvářích: „Deset z vás to odskáče za toho, který utekl,“ křičel.
„Půjdou rovnou do bunkru hladu.“
Procházel mezi nastoupenými vězni

a prstem ukazoval: „Ty, ty a ty...“ Nakonec ukázal také na vězně Františka Gajowniczka. „Moje ubohá ženo,
moje ubohé děti, sbohem...“ vykřikl
zoufale František. V tu chvíli se stalo něco nečekaného: Z řady vězňů
vystoupil otec Maxmilián a odhodlaným krokem zamířil rovnou
k veliteli tábora. Nikdo z vojáků se
překvapením ani nepohnul. Maxmilián přišel až k veliteli, který se na něj
obořil: „Co mi chce ten prašivý pes?“
Maxmilián mu pokojným hlasem
řekl: „Jsem katolický kněz. Chci zemřít místo tamtoho vězně“ a ukázal
rukou na Františka. „On má rodinu
a děti, které ho potřebují. Já jsem
starý a nemocný a nikdo už mě nepotřebuje.“ Velitel se zarazil. Po chvíli
přemýšlení řekl k překvapení všech:
„Dobře, ten druhý se může vrátit.“
Jaká nepopsatelná úleva zaplavila
Františka! S velikou vděčností se
vrátil na své místo.

Deset odsouzených se před zraky ostatních spoluvězňů vydalo
na cestu k bunkru. Všichni věděli,
že už je nikdy neuvidí. Otec Maxmilián však kráčel klidně. V srdci se

mu rozhostil veliký pokoj. V duchu
se modlil k Panně Marii: „Má Paní,
má Královno, má Matko, dostála jsi
svému slovu: Toto je hodina, pro
kterou jsem se narodil.“ Vzpomínal
při tom na rudou korunu, kterou
mu kdysi Panna Maria podala jako
znamení mučednictví.
Jaké bylo překvapení velitele tábora, když druhý den namísto obvyklého naříkání vězňů slyšel z bunkru hladu zpěv a modlitby. Otec
Maxmilián proměnil místo umírání
v chrám. Utěšoval a povzbuzoval
své spoluvězně, uděloval jim svátost smíření a připravoval je na chvíli setkání se Stvořitelem. Jeden
po druhém odevzdávali svou duši
Bohu, až zůstal otec Maxmilián sám.
14. srpna, v předvečer slavnosti Nanebevzetí Panny Marie, mu
táborový kat dal smrtící injekci.
Zemřel pokojně. Svůj život naplněný láskou odevzdal do rukou
milujícího Boha.
Milé děti, otec Maxmilián
položil život za svého
spoluvězně, který se
díky němu mohl vrátit ke své rodině. Už
od mládí však rozdával život tím, že měl
lidi kolem sebe rád, povzbuzoval je a svědčil jim
o Boží lásce. Dokázal se
dělit o to, co měl, a toužil,
aby skrze Pannu Marii Neposkvrněnou a na její
přímluvu všichni získali ten nejcennější
poklad: poznání Pána
Ježíše. A to je něco, k čemu
je povolán i každý z nás. Moc přeji
Vám i sobě, aby se nám to dařilo
a mohli jsme zažívat radost z toho,
že jsme pro své blízké posly Boží lásky a dobroty.

Ilustrace: Vítězslav Koutník

PRO DĚTI

LÁSKA DÁVÁ ŽIVOT
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TENTOKRÁT UŽ TO VYJDE
O Elišce, která zvítězila v jedné těžké bitvě – naučila se ovládat.
text: Jana Lokajová
„Tentokrát už to vyjde. Budu se
snažit,“ mumlala si Eliška pod fousy, když odcházela z kostela. Měla
za sebou další zpověď, u které vyznávala, že bije svou mladší sestru
Káťu. Mrzelo ji to, ale co měla dělat,
když ji Káťa v jedno kuse vyváděla
naschvály? No nic, tentokrát to určitě vyjde a sestře nenamlátí. Káťa
je malá, bolí ji to. Všechno to Eliška ví. Jenže když ji popadne vztek,
tak se nezná a jsou z toho jen slzy
a další průšvih u rodičů. Ale tentokrát už to vyjde. Tentokrát to zvládne v klidu.

Foto: Gekaskr | Dreamstime.com

Když Eliška přišla domů, pustila se
do vystřihování šatiček pro princeznu. Měla papírovou panenku Julii a k ní několik papírových
modelů, které pak mohla panence převlékat. Dostala tuhle sadu
od babičky a měla ji moc ráda.
Mezi modely se objevily i jedny
svatební a plesová róba. Káťa si
stavěla kostky, ale jen co se Eliška
dala do stříhání, už jí strkala nosánek pod ruce.

jsem ti, ať na to nesaháš!“ křikla
Eliška na malou sestru. Ta se vylekala, rychle pustila nůžky a už chce
slézt ze židle a utíkat za mámou.
Eliška už měla zase rudo před očima, chtěla sestru shodit na zem,
ale vzpomněla si na své předsevzetí. Takže udělala krok tam, krok
zpátky, zadupala a pak se zastavila, chvíli koukala na tu spoušť
a po tvářích se jí spustily slzy. Celá
se třásla vzteky.
Mezitím už vylekaná Káťa utekla a natahovala ruce k mamince.
Máma se vydala do dětského pokoje a tam vidí štkající Elišku, jak dává
dohromady kousky rozstříhaných
sukní. Přes slzy na ně ani dobře
neviděla. Bylo jí dcery líto a pohladila ji po vlasech. „Mami, ona mi to

Za chvíli musela Eliška odběhnout
na záchod, a když procházela
kuchyní, maminka ji ještě požádala, aby urovnala rozházené boty na chodbě.
Tak se Eliška pořádně
zdržela, stihla jen
houknout na Káťu:
„Nesahej mi na ty
šaty, hned budu
zpátky!“ Jenže to
chvíli trvalo, a když se
vrátila, vidí, jak Káťa
zastřihuje a zkracuje
jednu papírovou
sukni za druhou.
Svatební šaty počmárané
fixou
a halenky jsou
bez rukávků. No
tohle! „Kačeno, říkala

zničila. Podívej. Pořád mi něco ničí,“
žalovala. „To je mi líto, Eli, opravdu mě to mrzí,“ řekla maminka.
„Podívej, tahle by možná šla slepit
a tahle je jen nastřihlá. Opravíme
je, chceš? Jsem na tebe pyšná, že
ses ovládla. Není to jednoduché,“
pokračovala máma. Měla ještě
v živé paměti, jak Eliška posledně Katce ve vzteku namlátila. „Je
hrozná, mami, ona mi pořád něco
kazí,“ nepřestala žalovat Eliška. „Je
malá a ještě z toho nemá rozum.
Chtěla zkusit stříhat jako ty. Chce
být jako ty, vždyť to víš,“ vysvětlovala maminka a snažila se Elišce
co nejvíc projevit pochopení, aby
se uklidnila. „Jsi hodně naštvaná,
že?“ zeptala se pak maminka. „Jo,
nejradši bych ji praštila. Ale neudělám to. Řekla jsem si, že už to dělat
nebudu,“ odpověděla a Eliška a utírala si rukávem slzy. „Jsi ohromně
šikovná holka. Mám z tebe radost,
Eli. Ovládnout sám sebe je jedna
z nejtěžších věcí na světě,“ řekla
máma a spolu se daly do slepování
toho, co Káťa postříhala. Máma ještě zopakovala Katce, že na sestřiny
věci nesmí sahat a už vůbec ne je
sama stříhat. Káťa přikyvovala, jakože chápe, a podala Elišce jeden
ustřižený kousek ze země. Eliška už
se cítila lépe a měla ze sebe dobrý
pocit. Sice ji mrzely ty poničené
věci, ale vyzkoušela si, že se umí
ovládnout, když chce. Příště už
to bude jednodušší. A taky byla
moc ráda, že ji máma chápe.
Bůh nerad vidí, když si jeho
děti ubližují, ale dobře ví,
jak může být těžké ovládat
lidské emoce a zlobu. Proto jsme
dostali přikázání, podle kterého
nemáme ubližovat sobě ani druhým. Zvítězit sám nad sebou je
někdy velmi těžké, ale stojí to
za to.
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PODĚKOVÁNÍ
❧ Neposkvrněná

Panno Maria,
moc Ti chci poděkovat za veliké
skutky, které konáš skrze Tvoji zázračnou medailku.
Švagrová mi řekla, že její neteř
(evangelička) leží v Čechách v porodnici. Po porodu upadla do komatu a je již měsíc v bezvědomí.
Poslala jsem jí po švagrové zázračnou medailku, aby jí ji dali na krk.
Lékaři už tuto maminku chtěli odpojit od přístrojů. Poté, co jí dali
medailku, začaly postupně naskakovat všechny tělesné funkce
a tato maminka se začala probírat
k životu. Lékaři (možná nevěřící)
řekli, že je to zázrak.
Nedávno, po 10 letech, jsem se
s touto maminkou setkala na rodinné oslavě. Byla tam také ta desetiletá holčička, kterou tehdy porodila. Tato maminka mi vyprávěla,
že když se probírala, tak viděla veliké světlo a v tomto světle byla
postava, která je na této zázračné
medailce.
Panno Maria, děkuji Ti moc a moc,
jaké veliké zázraky konáš skrze
tuto Tvoji zázračnou medailku.
s díky a s velikou vděčností
Tvoje rytířka Marta

❧ Chvála

Kristu! Obracím se
na Vás jako vděčná čtenářka Vašeho časopisu. Již delší dobu
bych chtěla poděkovat Pánu Ježíši a Panně Marii za její mocnou
přímluvu. Na jaře tohoto roku mě
zlobila štítná žláza, hrozila operace. Modlila jsem se i Korunku k Božímu milosrdenství a prosila, ať
se uzel na štítné žláze zklidní. Vše
dobře dopadlo, za což jsem velmi
ráda, protože mám i jiné zdravotní
problémy a bylo toho na mě už nějak moc. Děkuji nebeské Matce i jejímu Synu za vše, co pro mě dělají!
s vděčností čtenářka Zuzana

❧ Milí

přátelé, chtěla bych poděkovat Pánu Bohu a Panně Marii
za vyslyšení mých proseb. Objevili mi nález, který se měl za půl

roku kontrolovat. Bohu díky byl
zmenšen. Po úpěnlivých prosbách
k Pánu Bohu a Panně Marii se
po roce nález úplně ztratil. Neměla
jsem odvahu Vám napsat, protože
jsem tomu nechtěla ani věřit. Ale
nyní vím, že je to pravda. Panna
Maria nikdy nezklame. Prosím,
Matičko Boží, o další pomoc v mé
rodině a pro sebe. Věřím, Matičko,
že mi zase pomůžeš.
vaše rytířka Alena z Olomouce

❧ Velice děkuji Bohu Otci, Pánu

Ježíši, Duchu Svatému, andělům
strážným, svaté Ritě, svatému Judovi Tadeáši a všem svatým, duším v očistci a hlavně naší nebeské
mamince Panně Marii za uzdravení mého snoubence rytíře Jeníčka po těžkém infarktu myokardu
a prosím o Boží požehnání a dar
zdraví pro něj a pro celou naši rodinu.
nejvděčnější rytířka Míša

O MODLITBU PROSÍ:

❧ Prosím o modlitbu. Jsem ve vězení v těžké situaci. Moc děkuji
za Vaši modlitební podporu.
čtenář Vladimír

❧ Moc prosím o modlitbu za svého manžela Mojmíra, který velmi
vážně onemocněl.
rytířka Jana

❧ Veľmi prosím o modlitbu za oslo-

bodenie rodiny a požehnanie, hlavne za oslobodenie syna Mareka
z alkoholu a nevery. Nech ho vedie
Duch Svätý. Pán Boh zaplať.
čitateľka Janka

❧ Chvála Kristu, chtěla bych moc

poprosit o modlitbu za mé nenarozené dítě, kterému byla diagnostikována těžká vada, a lékaři nás připravili na jeho úmrtí v krátké době
po porodu. Děkuji ze srdce.
čtenářka Veronika

❧ Ze srdce děkuji za Boží ochranu ❧ Panno Maria, prosím Tě, abys
a pomoc Panny Marie pro mého
syna a mladou rodinku (otec a tři
maličké děti) při autonehodě, kterou způsobil. Ještě jednou děkuji
a prosím o víru pro naši rodinu.
čtenářka Lidka

❧ Chtěla

bych moc poděkovat
Pánu Bohu, Panně Marii, všem
svatým a také všem, kdo se za nás
modlili za vyslyšení prosby, aby
vnuci zůstali v pěstounské péči
u prarodičů a těžce nemocná dcera u rodičů. Zároveň bych chtěla
poprosit o modlitbu za vnučku
Justinku, jejíž péči matka nezvládá,
aby se dostala do pěstounské péče
v dobré křesťanské rodině.
rytířka Marie

Z DOPISŮ ČTENÁŘŮ:

❧ Cez pana Zahoranského dostávame vaše krásne časopisy Immaculata. Sú veľmi podnetné a rád ich
čítam. Zo srdca za ne ďakujem.
vďačný Cyril

mého syna vedla dobrou cestou
v životě a dávala mu zdraví, stejně
jako mně a stále nám žehnala a pomáhala.
Tvá milující Božena

❧ Prosím o modlitbu za svého nemocného manžela. Děkuji.
rytířka Zdeňka

❧ Prosím o přímluvu za dar obrá-

cení pro vnukovu přítelkyni.
rytířka Marie

❧ Prosíme o modlitbu za naši rodinu a za děti.

rytíři František a Jola

❧ Prosím o modlitbu za Janu, aby
se zlepšil její zdravotní stav a za dar
uzdravení. Dále také za Moniku
a Jana, aby se zlepšila jejich životní
situace, za pevné zdraví a Boží požehnání.
vděčný čtenář Jiří
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ZPRÁVY
• USA: Na slavnost Neposkvrněného
Početí Panny Marie 8. prosince věřící
řady farností v Kalifornii zasvětili tento stát Neposkvrněnému Srdci Panny
Marie. Konaly se průvody s Nejsvětější
svátostí a modlitby růžence na veřejných místech. Iniciátorem byl filmový
režisér italského původu Angelo Libutti. Tato modlitební akce byla zaměřena především proti potratům, eutanazii, sexuálním hříchům, narkomanii,
alkoholismu a obchodu s lidmi.
www.niedziela.pl, 27. 11. 2018
• Vatikán: Kreativně proměňovat probíhající ozbrojené konflikty díky soužití
mladých lidí ze znepřátelených stran,
kteří v někdejším nepříteli objevují člověka. Takový je, velice stručně řečeno,
cíl italské organizace Vlaštovka (Rondine), která poblíž toskánského Arezza
v městečku zvaném Citadela míru
(Citadella della Pace) zve mladé lidi
k mezinárodním formačním projektům. Papež František přijal členy tohoto sdružení na audienci a řekl jim: „Potřebujeme lídry s novou mentalitou.
Mírovými vůdci nejsou politici, kteří
nejsou schopni dialogu a konfrontace. Lídr, který se nesnaží jít „nepříteli“
vstříc, sednout si s ním ke stolu, jako to
děláte vy, nemůže svůj národ přivést
k míru. Něco takového totiž vyžaduje
pokoru, a nikoli aroganci.“
www.radiovaticana.cz 3. 12. 2018
• Paříž: Představitelé křesťanů a muslimů z Egypta, Iráku, Sýrie, Libanonu
a Arménie podepsali v Paříži společnou
deklaraci na obranu pronásledovaných
menšin na Blízkém východě. Pařížské
fórum proběhlo pod záštitou organizace angažované v pomoci blízkovýchodním křesťanům (Coordination
chrétiens d’Orient en danger). Zdůraznilo, že v tomto regionu je zapotřebí
znovu vypracovat koncept „občanství“
a „rovnosti“ bez ohledu na vyznávanou
víru. Účastníci setkání zároveň připomněli potřebnost reflexe nad těmito
tématy v rámci islámu. Signatáři apelu
poukazují také na povinnost vlád jednotlivých zemí i mezinárodního společenství podpořit návrat uprchlíků
do jejich domovů. Je zapotřebí obnovit

nemocnice, školy a zničená místa kultu.
Pařížská deklarace podotýká, že Rada
bezpečnosti OSN se má zhostit svého
úkolu a zavést sankce proti organizacím a sdružením odpovědným za terorismus a jeho šíření. Členové pořadatelské organizace kromě toho zdůraznili,
že přítomnost křesťanů na Blízkém východě není otázkou výhradně náboženskou, nýbrž dotýká se základních
lidských práv.
Pařížského setkání se zúčastnili známí
a respektovaní náboženští vůdci jak ze
strany muslimů, tak i křesťanů.
www.vaticannews.va, 15. 12. 2018

• Pákistán: Radikální muslimové
ostřelovali dům, kde se ukrývají dcery
katoličky Asie Bibi, která byla odsouzena k trestu smrti za údajné „rouhání“
proroku Mohamedovi. Nejvyšší soud
ale rozsudek zrušil. Paní Bibi a její rodina se však musejí skrývat, protože
muslimské organizace jí vyhrožují
zabitím. V nebezpečí života se rovněž
nachází i Joseph Nadeem, zakladatel
fundace na podporu Asie Bibi.
pch24.pl ,29. 11. 2018
• Rakousko: Na ministerstvo školství
vyvíjejí nátlak homosexuální skupiny,
požadující zrušit na školách katolicky
orientovanou sexuální výchovu, kterou
vede spolek TeenStar-Verein na téma
„homosexualita“. Ministerstvo se už
na základě výsledků inspekce vyjádřilo, že některé body programu TeenStar se nesmějí vyučovat, neboť prý
„neodpovídají směrnicím o sexuální
pedagogice“. „Teen Star“ zkoncipovala
na počátku 80. let gynekoložka Hanna
Klausová. Body programu vycházejí
z katolického pohledu na sexualitu,
zdůrazňují monogamii muže a ženy
v manželství, plodnost a doživotní
věrnost. Homosexualitu odmítají jako
nezřízenost. Tyto kurzy absolvovaly již
tisíce mladých ve školách, kde ředitelé
dali lektorům programu prostor.
kath.net, 21. 11. 2018
• Keňa: Zdravotnické orgány této
africké země zakázaly mezinárodním
potratovým klinikám Marie Stopesové
poskytovat obyvatelstvu jakékoliv formy potratových služeb. Sdružení Marie
Stopesové je jednou z největších potratových organizací světa s více než

12 tisíci zaměstnanci v 37 státech. Protestů proti této organizaci a jejím aktivitám se účastnili i katoličtí biskupové
a laické organizace na obranu nenarozeného života. Média charakterizují zákaz činnosti tohoto sdružení jako velké
vítězství odpůrců potratů.
Life Site News, 19. 11. 2018

• USA: Šestiletého chlapce Jamese
Youngera v texaském Dallasu jeho
matka úředně prohlásila za děvče.
Obléká ho a nutí žít jako dívku. Jeho
rodiče jsou rozvedení a James žije střídavě s matkou a otcem. Když je u matky, musí vystupovat jako děvče, když
u otce, tak jako chlapec. Matka kvůli
tomu podala na otce žalobu. Soud dal
za pravdu matce a zakázal otci zasahovat do výchovy syna včetně křesťanské
výuky a křesťanského postoje k sexualitě a genderové ideologii. Matka
Jamesovi změnila jméno na ženské
Luna. Ve škole používá dívčí WC, a až
dosáhne věku 8 let, kdy je možno dát
se přeoperovat na jiné pohlaví, chce
tak matka učinit navzdory varování lékařů, že takový zákrok může mít velmi
negativní dopad na psychiku dítěte.
LifeSiteNews 28. 11. 2018
• Velká Británie: Všechny skotské
děti ve školách financovaných státem,
mezi něž patří i katolické školy, budou
mít na základě rozhodnutí skotského
ministerstva školství „inkluzivní výuku“ v duchu genderové ideologie
a preference homosexualismu. Státní
sekretář pro otázky školství John Swinney řekl poslancům skotského parlamentu, že „Skotsko se tak stane první
zemí světa, kde bude genderismus
zařazen do studijních plánů“. Žáci se
budou učit, co je to homofobie a jaké
jsou možnosti změny pohlaví.
LifeSiteNews 14. 11. 2018
• USA: Pohlavního zneužívání dětí
se dnes nedopouštějí pouze dospělí,
ale poslední dobou dokonce i děti samotné. S tímto alarmujícím zjištěním
přišla pediatrická nemocnice Children’s Mercy ve městě Kansas City.
Za letošní rok poskytli tamější pediatři
pomoc tisícovce dětí, z nichž polovina
byla obětí pohlavního zneužití, kterého se dopustily jiné děti, uvedla koordinátorka tamější pomoci obětem
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sexuálního zneužití (SANE) Heidi Olson pro místní televizi 41 Kshb Kansas
City tohoto asi půlmilionového města
amerického státu Missouri. Pachatelé
jsou ve věku 8 až 15 let a oběti 4 až 8
let. Za tímto šokujícím trendem – tvrdí
pediatři ze zmíněné nemocnice – stojí
pornografie, která je velmi snadno
dostupná moderními technologiemi,
s nimiž stále více dětí přichází do styku. Problém pohlavního zneužívání
dětí dětmi se zdaleka netýká jen zmíněného státu Missouri, ale celých Spojených států, a samozřejmě také Evropy. Policie ve Velké Británii oznámila,
že letos přijala hlášení o 40 tisících
případů dětí sexuálně zneužitých jinými dětmi, přičemž 2 626 případů se
událo přímo ve škole. Italská pediatrická společnost vydala letos v červnu vůbec poprvé dokument, který
se věnuje právě problematice samotného používání digitálních přístrojů
malými dětmi (tablet, smartphone,
iPhone). Jako podmínku zdravého
rozvoje doporučují italští pediatři, aby
k nim děti do 2 let neměly přístup vůbec, od 2 do 5 let maximálně 1 hodinu
denně a pro děti od 5 do 8 let nanejvýš 2 hodiny denně.
www.vaticannews.va, 15. 12. 2018

Baldwinovou. Napsal doslova: „Vztahy jsou těžké a láska není vždy snadná, ale děkuji Ti, Ježíši, že mi ukazuješ,
jak to zvládat. Každý den je učebním
procesem, pokusem být tak jako Ty
nesobecký, trpělivý, přátelský. Máme
před sebou ještě dalekou cestu, ale
Boží milost je dostačující!“
kath.net, 28. 11. 2018

Šimánek. Dárky z Čech jsou určeny
pro nejchudší z Říma, zejména pro ty,
kteří přicházejí každý den pod kolonádu sv. Petra a využívají sprch nebo
lékařských služeb, které pro ně nechal zřídit papež František. „Bude to
velký dárek k Vánocům,“ reagoval papežský almužník kardinál Krajewski.
Radio Vaticana, 12. 12. 2018

• Ukrajina: Řeckokatolická církev
v Polsku se jako první nebála mluvit o velkém uměle vyvolaném hladomoru na Ukrajině v roce 1933.
Prohlásil to u příležitosti 85. výročí
tohoto zločinu komunistického režimu v Sovětském svazu nynější velký
arcibiskup kyjevsko-haličský mons.
Svjatoslav Ševčuk. Připomenul, že
ukrajinští řeckokatoličtí biskupové v čele s metropolitou Andrejem
Šeptyckým na západní Ukrajině, jež
náležela tenkrát Polsku, vyslala všem
vládám a světovým organizacím informace o této genocidě spáchané
sovětským režimem proti ukrajinským rolníkům odmítajícím vstup
do kolchozů. Počet obětí uměle vyvolaného hladomoru je historiky odhadován až na 10 milionů.
www.niedziela.pl, 25. 11. 2018

• Čína: Navzdory nedávné dohodě Vatikánu s komunistickou Čínou
jsou katoličtí věřící v této zemi nadále pronásledováni. Úřady zatkly
Vatikánem uznaného biskupa tzv.
podzemní církve a ve vězení na něj
podle agentury CNN vyvíjejí nátlak,
aby vstoupil do státem uznané tzv.
Vlastenecké katolické církve. Mons.
Peter Shao Zhumin byl jmenován
biskupem r. 2016 a od té doby ho
již pětkrát policie zatkla. Když odjel,
ačkoliv měl řádně vystavený pas,
na poutnickou cestu po Evropě, byl
po návratu zatčen a odsouzen za „ilegální opuštění země“ na 11 měsíců.
kath.net 19. 11. 2018

• USA: Při ničivém požáru v regionu
Woosley v Kalifornii úplně shořelo
historické westernové městečko Paramount Ranch. Nevysvětlitelným
způsobem zůstala stát pouze katolická kaplička, což považují místní obyvatelé za Boží zázrak.
kath.net, 20. 11. 2018

• Česká republika: Ostravsko-opavská diecéze se rozhodla k neobyčejnému průzkumu stavu kostelů.
Všech 15 vzácných dřevěných svatyň
na území diecéze dává skenovat pomocí dronů laserem. Tato nová technika umožňuje prostorovou prezentaci Božích domů v trojrozměrném
modelu. To ulehčuje nejen opravu
poškození, ale dokonce i novou výstavbu zničených dřevěných kostelů.
V případě požáru mají digitální modely pomáhat i hasičům při orientaci.
Digitalizaci prvního dřevěného kostela právě dokončili. Podnět k této
akci dal požár svatyně Božího Těla ze
16. století v Gutech. Boží dům shořel
po založení požáru. Kartografickou
a umělecko-historickou dokumentaci dřevěných chrámů v České republice předložil v r. 2015 architekt Karel
Kuca ve formě knižní publikace. Napočítal 330 dřevených kostelů, kaplí
nebo zvonic postavených částečně
nebo úplně ze dřeva. Za významnou
stavbu se pokládá kostel Panny Marie v Broumově na polské hranici.
KAP , 21. 11. 2018

• Kanada: Kanadská popová hvězda Justin Bieber, který se nedávno
oženil, veřejně poděkoval Ježíši Kristu na webu instagrame za pomoc
ve vztazích. Právě on mu ukázal, jak
může být jako manžel lepší. Bieber
je konvertita a uzavřel v listopadu
r. 2018 sňatek s modelkou Hailey

• Vatikán: Papež František přijal
na závěr generální audience delegaci z Českých Budějovic v čele
s otcem biskupem Vlastimilem Kročilem. U příležitosti svátku patrona
města sv. Mikuláše mu česká delegace přivezla již podruhé požehnané
adventní pivo. Svatý biskup z Myry
se tak stal symbolem spolupráce
českobudějovické diecéze, města
a pivovaru, z níž vzešel charitativní
projekt zaměřený na podporu sociálních služeb, které poskytuje diecézní
charita. Další dárek z Jižních Čech
směřoval přímo na papežskou charitu. Perníčky z rodinné firmy v Plané
nad Lužnicí přivezl tamní starosta Jiří

• Česká republika: Dne 8. prosince
2018, o slavnosti Neposkvrněného
početí Panny Marie, oslavily sestry
z kongregace Dcer sv. Pavla (paulínky) 25 let svého působení v České
republice. Součástí oslav je i vydání
mobilní aplikace Paulínská adorace.
Tato aplikace seznamuje uživatele se
spiritualitou Paulínské rodiny a nabízí praktické kroky, jak strávit tento
čas modlitby ve čtyřech krocích: setkání, naslouchání, kráčení a dialog
s Ježíšem Mistrem. Zakladatelem
Paulínské rodiny, jejíž posláním je
hlásat evangelium skrze moderní
sdělovací prostředky, je italský kněz
bl. Jakub Alberione (1884–1971).
cirkev.cz, 13. 12. 2018
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Kurz pro animátory
Rytířstva Neposkvrněné
Kde:
Klášter minoritů v Brně
Během roku pět setkání
Předpokládaná délka kurzu 2 roky
První setkání 2. února 2019

Témata:
• Kerygma
• Spiritualita sv. Maxmiliána
• Základy leadershipu (vedení lidí)

Přihlášky: Vážní zájemci se mohou přihlásit na info.mi@minorite.cz

Mozaika Marka Rupnika SJ v Národní svatyni sv. Jana Pavla II., Washington DC. Foto: Lawrence OP | flickr.com

Přiblížit
se ke Kristu

Člověk, který chce důkladně pochopit sám sebe, musí se přiblížit ke Kristu i se svým neklidem
a nejistotou, se svou slabostí a hříšností, se svým životem a smrtí. Musí – abychom tak řekli –
vstoupit, proniknout do Krista celou svou bytostí a vstřebat do sebe veškerou skutečnost jeho
Vtělení a vykoupení, aby tak znovu našel sám sebe.
(Jan Pavel II., Encyklika Redemptor hominis, č. 10)

Milí čtenáři, do nového roku 2019 Vám přejeme,

ať Kristus je Vaším světlem při hledání Vašich životních cest,
ať je Vaším pokojem a jistotou uprostřed nepokojů a zmatků tohoto světa,
ať je Vaší silou a posvěcením navzdory všem pokušením a vlastní slabosti,
abyste s Ním a v Něm nalezli odpovědi na všechny otazníky svého srdce.
redakce časopisu Immaculata,
Národní centrum Rytířstva Neposkvrněné,
bratři minorité

