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VÁŽENÍ ČTENÁŘI,
MILÍ RYTÍŘI NEPOSKVRNĚNÉ,
srdečně Vás zdravíme z redakce Immaculaty. Hned na úvod bych chtěl moc poděkovat
Vám všem, kteří jste využili složenku z minulého čísla Immaculaty a poslali nám svůj dar
na podporu jejího vydávání. Ze srdce Vám děkujeme a rádi Vás informujeme, že za všechny
naše čtenáře a dobrodince je sloužena každý
měsíc mše svatá.
Od tohoto čísla jsme udělali dvě významné
změny. První vychází vstříc těm z Vás, kteří jste
si přáli více článků. Jsme rádi, že jsme mohli
vyhovět tomuto přání a mohli navýšit počet
z 36 na 44 stran. Druhá změna obzvláště potěší ty, kteří nás žádali o zvětšení písma, aby
se jim text lépe četl. Snad jste tuto změnu již
zaznamenali při čtení těchto řádek. Věříme, že
tyto kroky přispějí k oblibě našeho časopisu
a pomůžou, aby jeho obsah byl přístupnější
pro větší okruh lidí.

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.

V tomto vydání se věnujeme dalšímu přikázání z Desatera – šestému „Nesesmilníš“. Toto
přikázání chrání člověka, aby se nestal otrokem nezvládnutého sexuálního pudu. Přeji
Vám, aby články, které přinášíme, přispěly
k lepšímu pochopení této oblasti našeho bytí,
a tím také k radostnějšímu životu.
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.

VYKOUPENÝ POHLED NA TĚLO
Současný kult těla ukazující spíše zdeformovanou podobu sexuality
nás vede k zamýšlení, jak objevit její pravý obraz.
text: br. Bohdan Heczko OFMConv
Intimní vztah mezi mužem a ženou má zásadní postavení v lidských vztazích. Množství knih a filmů, které jej zachycují, odráží lidskou touhu najít ideálního partnera, se kterým bychom mohli
prožít náš život v lásce a porozumění. Smutnou realitou života však je, že takový partner se těžko
hledá. Objevuje se proto neodbytná otázka, jak je možné, že niterná touha po láskyplném vztahu, kterou každý z nás nosíme v sobě, zůstává nenaplněna?
PRVOTNÍ NEVINNOST
Biblický příběh o stvoření člověka se snaží odpovědět na tuto
otázku. Hovoří se v něm o identitě člověk a o jeho poslání. Vidíme, že Bůh stvořil člověka jako
muže a ženu a určil, že si mají být
navzájem pomocí. Bůh jim dal
požehnání a poslání naplnit celou zemi. Ba co více, Bůh stvořil
člověka ke svému obrazu, a tedy
lidská bytost je jakýmsi zjevením
Božího plánu lásky, který se má
uskutečňovat sebedarováním.
Žena i muž byli Bohem svěřeni
jeden druhému jako osoby nesoucí jeho obraz a podobu. Oba
jsou darem pro toho druhého.
O tomto svém díle Bůh nakonec prohlásil, že bylo dobré, ba
dokonce velmi dobré. Příběh
vykresluje Adama a Evu, jak žili
se svým Stvořitelem, celým tvorstvem i se sebou navzájem v harmonii, čehož důkazem byla skutečnost, že byli nazí, ale nestyděli
se. Nikdo nikoho neohrožoval
a nikdo se před nikým nemusel
skrývat. Navíc jejich těla zrcadlila
Boží záměr s lidmi, kterému oni
rozuměli a plně se s ním ztotožňovali. Tento stav pojmenoval
papež Jan Pavel II. ve svých katechezích prvotní nevinnost.
DRAMATICKÁ ZTRÁTA
Bohužel ďáblovou lstí první lidé
svou prvotní nevinnost ztratili

a velmi rychle na sobě zakusili
důsledky. Poznali, že jsou nazí,
a začali pociťovat strach a skrývat
se před Bohem. Co to znamená?
Uvědomili si, že svou nedůvěrou a neposlušností se postavili
proti Bohu, a zároveň, že se už
ani na sebe navzájem neuměli
dívat nezištně. Naopak zjistili, že
do jejich srdce vstoupila sobecká
žádostivost a jejich vlastní těla,
která byla v původním Božím
záměru určena k vzájemnému
sebedarování, se nyní stala předmětem využívání. Proto potřebovali svou nahotu zakrýt, aby
se chránili před zneužitím. Od té
doby stud plní ochrannou roli,
ale je také připomínkou ztracené
prvotní nevinnosti.
Ve světle tohoto příběhu již
chápeme touhu lidského srdce
po vzájemné lásce mezi mužem a ženou a dramatickou
trhlinu, která do tohoto vztahu
pronikla.
ZMĚNA PERSPEKTIVY
Šesté přikázání Desatera je jakýmsi ukazatelem cesty, který
se snaží člověka varovat před
zhoubnými důsledky zmíněné žádostivosti. Přikázání jinými slovy říká: „Chceš-li být
šťastný a nechceš-li zraňovat sebe i druhé, nevstupuj
na cestu smilstva, byť tě bude

lákat svými vidinami zdánlivého štěstí.“ Toto přikázání můžeme chápat také pozitivně jako
výzvu k úsilí o čistotu srdce
navzdory nepořádku, který se
do nitra člověka dostal. Svatý
otec Jan Pavel II. ve své teologii těla mluví o změně pohledu
na lidské tělo od pohledu žádostivého k pohledu vykoupenému navazujícímu na prvotní
nevinnost. A abychom to mohli
uskutečnit a rostli v čistotě, je
třeba se postupně vychovávat k sebekontrole vůle, citů
a emocí. Nejde zde o popření
či potlačení vlastní sexuality,
ale o její podřízení opravdové
lásce odpovídající Božím záměrům, která se dívá na druhého
s úctou.
Milí rytíři Panny Marie Neposkvrněné, nastíněné téma se
dotýká každého z nás, každý
z nás potřebuje očistit svůj pohled na lidské tělo od pohledu
žádostivého k pohledu vykoupenému. Začtěme se do teologie těla Jana Pavla II., abychom
uviděli krásu Božího záměru
s lidskou sexualitou.
Doporučená literatura:
Jan Pavel II. Teologie těla: Katecheze Jana Pavla II.
o lidské lásce podle Božího plánu. Praha: Paulínky, 2012.
West, Christofer. Teologie těla pro začátečníky: Stručný úvod
do sexuální revoluce Jana Pavla II. Praha: Paulínky, 2006.
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LETEM M. I. SVĚTEM
čili rytíři v akci
text: Jitka Navrátilová | koordinátorka M. I.

POBOŽNOSTI PRVNÍCH SOBOT U MINORITŮ
V BRNĚ (leden až září 2019, obr. 3, 4, 5)
Plodem fatimských zjevení, jejichž sté výročí jsme si v roce 2017
připomněli, jsou pobožnosti prvních sobot. Sám Kristus si přál
zavedení těchto smírných pobožností, za urážky, které jsou
činěny vůči Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Tuto výzvu
bereme velmi vážně, proto v kostele sv. Janů u minoritů v Brně
od letošního ledna organizujeme tyto pobožnosti a srdečně
zveme k jejich účasti i ostatní. Začínáme vždy v 8.00 ráno mší
svatou, po které následuje krátký výklad vztahující se k tématu
těchto pobožností. Po 15minutovém rozjímání o životě Matky
Boží následuje růženec. Během pobožnosti je příležitost přistoupit ke svátosti smíření. Vše je ukončeno společným agapé,
při kterém je příležitost vzájemného setkání a poznávání se.
ZAHÁJENÍ KURZU ANIMÁTORA M. I. (2. 2. 2019, obr. 6)
V minulém čísle jsme Vás zvali na kurz pro animátory. Jsme
rádi, že v únoru se uskutečnilo první setkání. Prosíme ostatní
o modlitby za účastníky a přednášející, aby se podařilo připravit takové animátory, kteří se budou v budoucnu aktivně
podílet na šíření základní vize Rytířstva Neposkvrněné Panny
Marie, které více než před sto lety formuloval svatý Maxmilián M. Kolbe: získat pro Neposkvrněnou celý svět. Věděl, že
jestliže přijdou lidé k Marii, ona je bezpečně přivede ke Kristu. Kurz je nyní již naplněn, proto momentálně nemůžeme
vyhovět dalším žádostem.
OZNAČOVÁNÍ POŠTOVNÍCH SCHRÁNEK
Mnozí z Vás patří také mezi odběratele časopisu Immaculata. V poslední době se nám stále častěji stává, že se nám
vrací zásilky zpět kvůli neúplně, nepřesně nebo vůbec neoznačeným poštovním schránkám. Prosíme Vás, abyste své
schránky důkladně označili svým jménem. Děkujeme.
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Foto: Národní centrum M. I. (č. 1, 2, 3, 4, 6), Pavel Navrátil (č. 5)

SETKÁNÍ SE ČLENY M. I. V OPAVĚ (11. 1. 2019, obr. 1, 2)
Trvalo nám dva roky, než jsme se dostali k našim rytířům,
a nebojíme se říci, i přátelům na sever Moravy. S některými
z nich jsme se mohli setkat při různých poutích a duchovních akcích během roku. Setkání se členy M. I. v Opavě se
neslo v duchu prvních dvou ze šesti slov Panny Marie uvedených v Bibli. Snažili jsme se vstoupit do poselství těchto slov
a dívali jsme se, jak Panna Maria skrze ně přijímala a uskutečňovala Boží vůli ve svém životě. Děkujeme zvláště otci Stanislavovi Stecovi a ostatním opavským bratřím, že připravili
zázemí pro toto setkání.
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TÉMA: NESESMILNÍŠ

ŠESTÉ PŘIKÁZÁNÍ A CTNOST
ČISTOTY
text: P. Karel Skočovský
Toto často diskutované, zřídkakdy opravdu pochopené a s největší chutí porušované Boží přikázání chrání úžas nad tajemstvím lidské sexuality. Ta je královstvím ctnosti čistoty, podivuhodné
síly, která svým jemným působením vnáší řád do erotické touhy.
CTNOST, KTERÁ DÁVÁ
KŘÍDLA
Ctnost čistoty nasměrovává
naši sexualitu k opravdové lásce a velkodušné tělesné a duchovní plodnosti, očišťuje ji
od sobectví a ničivé agresivity.
Dává srdci opravdovou svobodu a tvořivý rozlet, pokoj, který
se stává jakoby chrámem pro
setkání s Bohem. Přináší s sebou ochotu čekat, něhu a pozornost vůči druhému.
Díky ní člověk získává vnitřní
jednotu, díky níž se jeho život

stává prostším, zvláštní moudrost, která dokáže rozpoznat
pravé hodnoty od falešných,
prozíravost v jednání, která
umí zvolit správné prostředky
na cestě osobního povolání
a vyhnout se zbytečným pokušením a zraněním. Čistota
pomáhá žít v každém životním
stavu lásku naplno: manžel je
ve všech svých projevech jakoby „z jednoho kusu“ – pro manželku opravdu manželem, pro
ostatní ženy bratrem; a kněz
může být průzračným způsobem pro druhé otcem.

PŮVABNÝ PYTEL KOSTÍ
Čistota se zračí ve tváři člověka i v jeho pohledu, úsměvu
a smyslu pro humor. Vzpomínám si na příběh jednoho
z duchovních otců, četl jsem ho
kdysi dávno, přesně už nevím,
kde. Onen otec kráčel po cestě,
když kolem něj proběhla, celá
schvácená, jedna žena, dlužno
říci, že mimořádně půvabná.
O několik minut po ní se přiřítil
jakýsi muž a volá na otce: „Neviděl jste moji ženu? Musela
tu být před chvílí. Určitě jste si
jí všiml, je velmi krásná.“ Abba
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O ctnosti, díky níž se lidská sexualita stává výrazem skutečné lásky.
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něčí dcera a pravděpodobně
bude něčí manželka a mohla by být – a v Kristu skutečně
je – moje milovaná sestra. Ta si
nikdy nezaslouží, abych se takto
na ni díval. A nedovolil bych ani
nikomu z cizích mužů, aby se
takto díval na moji snoubenku
či sestřenici. To jasně ukazuje,
že hlavním problémem pornografie není nahota, ale srdce,
kterému chybí opravdová láska
a úcta, tedy ctnost čistoty.

se na chvíli zamyslel a pak řekl:
„Nevím, jestli byla krásná, ale
jakýsi pytel kostí se kolem mne
prohnal.“ To je samozřejmě
svatá nadsázka. Své milé tento
příběh ale na rande radši neříkejte.
Ctnost čistoty se projevuje navenek v chování, které nepřipouští dvojsmysl, i oblékání,
které má šmrnc. Je spojena
s velkou úctou k opačnému
pohlaví, schopností těšit se bez
pocitu ohrožení z jeho půvabu
a děkovat za něj Stvořiteli. Právě tento rozměr hluboké úcty
ke druhému nám umožňuje pochopit, v čem spočívá zlo pornografie. Takové zobrazování
sexuality odděluje tělo člověka
od jeho nejzákladnějších vztahů, které utvářejí jeho identitu.
Pornografie není špatná proto,
že odhaluje příliš mnoho, ale
proto, že se rozhoduji na tom
člověku vidět příliš málo, pouze tělo: stačilo by si uvědomit,
že např. tato konkrétní dívka je

GENTLEMAN:
ZAPOMENUTÉ SLOVO?
Nepochybně jste zaznamenali
onen celosvětový povyk kolem
hnutí „Me too“. To se na jednu
stranu oprávněně snaží upozornit na často popíraný a zamlčovaný problém sexuálního
násilí páchaného na ženách,
zvláště muži, kteří využívají
svoje vlivné postavení. Na druhou stranu vyvolal u některých
mužů obavu, že každý jejich
projev náklonnosti budou ženy
chápat jako nemístný. Na některých pracovištích se muži
začali žen stranit a ženy se tak
ocitly v izolaci... Řešení tohoto
palčivého problému přinesl už
Kristus: je jím obnovení vzájemné úcty mezi muži a ženami
vycházející z vědomí, že všichni
jsme bratři a sestry. Ženy se pak
budou chovat (a oblékat) tak,
aby tím dávaly najevo, že jsou
si vědomy své hodnoty, kterou
nikdo nemá právo pošlapat.
A muži znovu objeví jedno slovo, dávno zapomenuté: gentleman. Bez růstu v ctnosti čistoty
to však není uskutečnitelné.
PŮVABNÁ SVATOST
Vedle zralého člověka, který má
čisté srdce, se budete cítit dobře jako muž a žena, bratr a sestra, manžel a manželka; a budete
odcházet povzbuzení ve vašem

povolání k lásce. Mnohokrát
jsem to sám zažil při setkání
s lidmi, kteří měli tento jedinečný dar – ať to byly řeholnice,
kněží, mladí svobodní lidé, či
manželé pokročilého věku. Vyzařovala z nich zvláštní krása,
světlo, které dokázalo osvětlit
temná zákoutí mé duše, zaplašit nečisté myšlenky a probudit
novou touhu po svatém životě.
Mezi všemi ženami takovou
krásu a světlo nejvíce vyzařuje
tvář Marie, Neposkvrněné. Říká
se – a je to hluboká pravda – že
muž se čistotě naučí jen díky
svaté ženě. O Marii to platí stonásobně.
Bez ctnosti čistoty nemůže
být sexualita nikdy výrazem
skutečné lásky. Tato ctnost
člověku otevírá oči, aby viděl
opravdovou krásu a radoval
se z ní, posiluje rozum, aby
snadněji chápal logiku Božího
stvoření vepsanou do lidského těla v jeho sexuální odlišnosti, a vůli, aby podle tohoto
poznání jednal. Nečistota naopak vnímání pravých hodnot
deformuje. Člověk postupně
přestává být schopen správně přijímat své tělo a tělo těch
druhých. Takovému chybnému
chápání těla se říká dualismus.
Tělo podle něj v sobě nemá Bohem vepsané povolání k lásce,
nehovoří řečí, jejímž autorem
není člověk, ale Stvořitel. Stává
se naopak předmětem manipulace za účelem získání rozkoše na základě osobní touhy
člověka, který však zapomíná
na vliv dědičného hříchu. Hlavním mravním měřítkem pak už
není pravda stvoření, ale autenticita prožívání: „Já to tak upřímně cítím, a proto je to něco dobrého.“ Takové zdůvodnění často
stojí za volbou sexu mimo manželství, homosexuálního soužití
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NEJLÉPE STŘEŽENÉ
TAJEMSTVÍ
Často jsme v minulosti hovořili o „předmanželské čistotě“,
což je jistě správné, ale většinou nám uniklo, že se čistota
týká každého povolání a stavu. Zvlášť o „manželské čistotě“ slyšíme tak zřídka, jako by
patřila mezi nejlépe střežená

tajemství katolické církve. Někteří duchovní pastýři o ní
nepromluví, ani kdybyste je –
po vzoru svatého Jana Sarkandra – na skřipci mučili. A přitom manželé, kteří ji objevili
a díky Boží milosti – navzdory
vlastní slabosti – žijí, mohou
svědčit o tom, jak hluboce se
tím proměnilo jejich prožívání
sexuální intimity. To, co bylo
dříve spíše nutnou povinností,
rutinou, do jisté míry až banální, získalo ve světle obrácení
nový význam. Manželskou lásku a sexualitu prostoupila něha

a těžko vyjádřitelná jednota
srdcí. Manželský akt se stal doopravdy obnovou slibu, který
si snoubenci dali v den svatby,
a co víc – modlitbou, Boží chválou, vyjádřenou řečí těla.
NAZÍ V TRNÍ
Čistota není laciná ctnost – naopak: je vždycky, v každém životním stavu, vybojovaná, stojí
krev, pot a slzy a bez Boží milosti je naprosto nemyslitelná.
Vzpomínám si na příklad svatého Františka z Assisi či Benedikta z Nursie, kteří se při pokušení
vrhali nazí do trní. Nemusíme
je následovat – Bůh dokonce
svatého Františka ušetřil bolestí tím, že dotyčný růžový keř
zázračně ztratil trny – ale otázka je, zda jsme vůbec bojovali
a nevzdali to příliš snadno... Problém není padnout – upřímná
lítost a Boží odpuštění nám
pomohou vždycky znovu povstat – ale vůbec nebojovat.
RADOSTNÁ POKORA
Opravdu čistý člověk musí být
pokorný, protože moc dobře zná svou slabost a velikost
Božího milosrdenství, která se
na něm každodenně projevuje. Křehkost vlastní ho zbytečně neleká a pád druhých pro
něj není příležitostí k povyšování; neztrácí naději, protože
Boží milost a pravda vyřčená s jemností a láskou jsou
vždycky silnější než jakýkoli
hřích. Svatý Efrém Syrský se
rád modlíval: „Můj Bože a Pane
mého života, zbav mě ducha
zahálky, sklíčenosti, svévole
a prázdných slov. Daruj svému služebníku Ducha čistoty,
pokory, trpělivosti a lásky. Můj
Bože a můj Králi, dej, ať vidím
své hříchy a nesoudím svého
bližního, neboť ty jsi velebený
na věky věků. Amen.“

Foto: Magda Blaha | magdafoti.cz

či používání antikoncepce. Člověk, který takovou volbu opakovaně vykonal, nezřídka ztrácí schopnost vidět, co je na ní
špatného.
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Anka Kolesárová nám hovorí o cudnosti – daru od Boha.
text: P. Pavol Hudák | rektor Pastoračného centra Anny Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom
Cudnosť je dar, ktorý chráni srdce, učí láske a pomáha ľudsky dozrievať. Cudnosť zvýrazňuje ženskosť, zraniteľnosť a vnútornú krásu dievčaťa, ale zároveň ju robí odvážnou a jasnou. Pri cudnej
žene sa naučí chlapec byť mužom.
BLAHOREČENIE
TÍNEŽERKY
V minulom roku 1. septembra
2018 bola v Košiciach blahorečená Anna Kolesárová. Pochádza z malej dedinky na východnom Slovensku z Vysokej
nad Uhom. Zomrela na konci
druhej svetovej vojny pri obrane čistoty. Miestom, kde sa
to stalo, ročne prejde okolo
päť tisíc mladých. Príbeh
šestnásťročného dievčaťa pritiahol mnohých
a začali sa tu meniť aj
ich životné príbehy
túžbou po úprimných
vzťahoch a po znovuzrodení.
ANKINA OBETA –
PREJAV SEBAÚCTY
Anka bola schopná radšej
zomrieť ako sa dať zneuctiť a
tým povzbudila iných chrániť si svoju intimitu. Aj keď si
mladí uvedomovali prirodzený
ostych a úctu k vlastnému telu,
vedeli, že táto spoločnosť im
dar čistoty neochráni a sami
nevedeli, ako sa brániť. Nechceli podľahnúť tlaku okolia a stratiť nevinnosť, ktorú vnímali ako
niečo osobné, ako cennosť. Rozum aj srdce im vraveli, že čistota pomáha budovať úprimné vzťahy plné dôvery a úcty.
A tak sa rozhodli, že si budú
vážiť seba a svoje telo ako dar
čistej lásky a urobia všetko preto, aby také vzťahy mohli medzi nimi vznikať. Mnohí zažili

uzdravenie z minulosti, urobili
hrubú čiaru a začali nanovo
s čistým srdcom rozhodnutí
vytrvať až do manželstva a žiť
vždy vernosť. Tešíme sa krásnemu ovociu čistých vzťahov,
z ktorých vznikli pekné manželstvá a požehnané rodiny.

po úprimnej čistej láske, vybrali
si ju za vzor a cudnosť sa pre nich
stala nástrojom na budovanie
zdravých vzťahov, pevných manželstiev a šťastných rodín.

Relikviár s ostatky bl. Anky Kolesárovej

PRVOTNÁ NAHOTA
BOLA CUDNÁ
Prví ľudia boli pred sebou nahí
a nehanbili sa. Prečo? Telo človeka pred prvotným hriechom
bolo tak zjednotené s dušou, že
vyjadrovalo priamo krásu duše.
Dôsledkom prvého hriechu sa
človek stal náchylným na zlé,
a preto dostal hanblivosť, ktorá ho chráni. Cudnosť je čnosť,
ktorá chráni posvätnosť ľudského tela, pretože telo je chrámom Ducha svätého. Cudnosť
má pomôcť človeku očisťovať
sa od zlých myšlienok a učiť

CUDNOSŤ – NÁSTROJ
LÁSKY
Mladí boli vďační za povzbudenie v čistote a sami sa stali
mocným motorom všetkých
aktivít pri hrobe mučeníčky čistoty Anky Kolesárovej. Prijali ju
so živou vierou a láskou do srdca, modlili sa k Bohu za jej blahorečenie a prosili o milosti na
jej príhovor. Spriatelili sa s ňou
ako s rovesníčkou, ktorá im rozumie a chce pomáhať na ceste dospievania. Keďže mladí zatúžili

TÉMA: NESESMILNÍŠ

ZABUDNUTÁ ČNOSŤ

CUDNOSŤ – DAR OD
BOHA
Človek stvorený na Boží obraz
má svoju dôstojnosť a jedinečnosť hodnú úcty. Ak prejavíme úctu človeku, tým
si uctíme zároveň Boha
v ňom. Sebaúctou prejavujeme úctu aj nášmu Stvoriteľovi. Každý človek je stvorený ako výnimočný, Bohom
chcený a Ním milovaný. Vedomie nekonečnej hodnoty posilňuje našu duchovnú identitu
a spoločenskú integritu. Človek
má právo na súkromie intimity, ktorá chráni jeho celistvosť.
Hanblivosť je dar od Boha, ktorý chráni pred stratou sebaúcty.
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sa žasnúť ako prví ľudia nad
krásou človeka. Cudný pohľad
je svätý. Tento svet potrebuje
objaviť práve takýto pohľad
na človeka, aby sa uzdravoval
z chorôb nečistoty.
VÝCHOVA K CUDNOSTI
Má tieto tri úlohy vo vzťahu
chlapca a dievčaťa:
1. Podporiť sebaúctu dievčaťa a tak ju chrániť pred zneužitím, v očiach chlapca sa
stať vzácnou a nie lacnou.
Dievča približne vo veku 12 rokov v sebe mocne pociťuje dar
cudnosti. Vtedy sa rodí do veku
mladej ženy. Začína si uvedomovať, že sa stáva ženou, že to
nie je jednoduché a hľadá sa.
Ak objaví v kruhu najbližších
podporu a úctu k jej identite,
bude si vážiť samú seba a nedá
sa tak ľahko zneužiť. Ak nebude
mať potvrdenú identitu svojej
ženskosti cez cudnosť, čochvíľa
si ju bude chcieť potvrdiť sama
aj cez necudnosť. Aby si niekto
všimol, že je ženou, začne sa
vyzývavo obliekať a správať.
Keďže sú mnohé rodiny dysfunkčné, dievčatá na to doplácajú, zlyhávajú a stávajú sa aj
obeťami zneužitia.
BIELA RUŽA V SRDCI
DIEVČAŤA
Jedno dievča mi hovorí: „Keď
som mala päť rokov, ocko nechal mamku. V mojich dvanástich prišiel s veľkou bielou
ružou, aby ma obdaroval. Teraz
mám šestnásť a tú bielu ružu
mám stále vo svojej izbe. Uvedomila som si, že som stále
čistá, možno kvôli tej krásnej
bielej ruži“. Dievča potrebuje
dospievať „s bielou ružou vo
svojej izbe“ a tak si chrániť nevinnosť ako svoju perlu.

2. Naučiť chlapca láske – sebaúctou ho učí úcte a láske
k nej.
Cudnosť je dar, ktorý robí ženu
tajomnou a vnútorne príťažlivou. Keďže žena určuje hranice,
učí muža, ako sa má k nej správať. Muži sú viac telesne založení, a preto niekedy prirodzene skúšajú, koľko žena dovolí.
V mužoch je túžba dotýkať sa
hraníc, ktoré dáva žena. Ak tie
hranice nie sú cudné, tak to on
môže zneužiť. Nečisté dotyky
prebúdzajú pudovú túžbu tela
po uspokojení. Nejde tu o lásku,
ale o sexuálny pud, ktorý zatemňuje vzťah a robí ho nečistým.
Ak sa dievča správa cudne, má
jasné hranice, ktorými učí chlapca láske. Cudným správaním
dáva dievča najavo, že si váži
samú seba ako jedinečný dar a
že vie byť vernou a múdrou ženou. Z jej vnútra vyžaruje krása,
ktorá si získava srdce muža.

3. Pomôcť chlapcovi, aby
pri nej dozrel na správneho muža – cudnosťou ho učí
sebaovládaniu a vedie ho
k túžbe stáť sa jej verným
ochrancom.
Boh nám dal identitu muža
a ženy, aby sa táto odlišnosť
stala krásnym darom. Keď žena
v sebe rozvíja ženskosť, tým pomáha mužovi objavovať jeho
mužskosť, a naopak. Keď sa
žena cíti ohrozovaná od muža,
môže stvrdnúť jej správanie
a tým potláča svoju ženskosť.
Nechce byť jemnou, aby nebola zraniteľnou. V niektorých
situáciách musí byť taká, aby sa
chránila, ale začne jej to ubližovať, ak by mala takou zostať.

CUDNOSŤ PRIVÁDZA
K ÚŽASU
Videl som nakreslený obraz,
ako socha dievčaťa v životnej
veľkosti stojí na metrovom
podstavci. Je oblečená v pekných šatách, s jemným úklonom a úsmevom. Pri soche stojí
chlapec a obdivuje ju, aká je
krása. Nevie prestať žasnúť. Na
podstavci je napísané jedine
tajomné slovo CUDNOSŤ. Cudnosť ženy je nástroj na výchovu
mužov. Cudnosťou si dievča vychová chlapca, necudnosťou si
ho pokazí.

CUDNOSŤ – PREJAV
VNÚTORNEJ KRÁSY
Cudnosť je dar, ktorý zvýrazňuje jej ženskosť, zraniteľnosť
a vnútornú krásu. Cudnosť ju
robí odvážnou a jasnou. Pri
hrubom správaní sa môže stať
ľahko necudnou. Naopak jemnosťou môže vydávať svedectvo o ženskom srdci plnom citov. Cudnosť ženy je liekom pre
mužskú sexualitu, ktorá je často
príliš telesná a ľahko prepadá
do nečistoty. Pri cudnej žene sa
muž učí byť mužom, pretože pri
nej spoznáva seba ako silného
a nie ako slabého. Cudnosťou
žena posilňuje muža a dáva mu
odvahu byť mocným. Pri nej si
uvedomuje, ako je dôležité naučiť sa sebaovládaniu a stať sa
milujúcim ochrancom ženy.

„Svätá a cudná žena je pôvab
nad pôvab“ (Sir 26,19). „Kto nájde ženu statočnú? Má väčšiu
cenu nad perly. Srdce jej muža
má v nej oporu“ (Prís 31,10).
„Nič nevyváži svätú a cudnú
ženu“ (Sir 26,15).

Keď si chlapec chce užívať sex
bez zodpovednosti, tým v ňom
rastie egoizmus a zabíja v sebe
mužnosť. Pri cudnom dievčati
sa chlapec učí mať pod kontrolou vlastné túžby a tak dozrieva
na opravdivého muža.
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CUDNOSŤ POSILŇUJE
MUŽNOSŤ
Jeden študent za mnou prišiel,
že je tvrdý ateista a má hlboko veriace dievča. Mali pekný
čistý vzťah, pretože ona ho
viedla v čistote. Po vyše štyroch rokoch ma opäť navštívili. On premenený na kresťana
poprosil o svätú spoveď a ona
vedomá si svojej vnútornej krásy mi povedala: „V poslednej
dobe sa cítim slabá a prežívam
vo vzťahu pokušenia voči čistote. V tých slabých chvíľach
mi chlapec vždy s úsmevom
povie ‚Nie, predsa sme sa dohodli, že budeme čistí‘. A on ma
chráni.“ Dievča cudnosťou naučilo chlapca byť mužom, ktorý
má kontrolu nad svojim telom
a stal sa jej ochrancom.
CUDNOSŤ – JASNÝ
POSTOJ
Ďalšie dievča mi hovorí: „Mám
chlapca už dva mesiace a chcela by som mať čistý vzťah až
do manželstva, ale bojím sa,
že keď mu to poviem, tak ma

kvôli tomu nechá.“ Povzbudzoval som ju, aby z toho nemala
strach, že chlapec potrebuje
vedieť o jej kráse a potrebuje
počuť o jej túžbe byť vernou
ženou už teraz. Asi po mesiaci
mi zavolala. „Už som mu to povedala, otec Pavol.“ A čo ti odpovedal? „Že dobre. Chápete,
čo mi povedal? On mi povedal,
že dobre, že s tým súhlasí, aby
sme boli čistí až do manželstva.“
Odpovedal som jej: „Ja mu rozumiem. On pochopil, že má
pri sebe dievča vzácne, a preto je ochotný na teba čakať.“
Hovorí sa, že čo nič nestojí, za
nič nestojí. Ak si chlapec dievča ľahko získa, často ju aj ľahko
nechá. Aby si chlapec dievča
vážil, potrebuje si na ňu počkať,
potrebuje si ju vybojovať, potrebuje sa na vzťah pripraviť čakaním. Láska je trpezlivá a čakaním dozrieva. Je dôležité, aby
bolo dievča jasné vo veciach
čistoty, pretože ona určuje hranice, ale dáva mužovi aj najavo,
že si seba váži a že nie je lacné,
ale vzácne. Každá žena chce byť

vzácnou v očiach muža, aby ju
vždy mohol volať „drahá“.
CUDNOSŤ JE
PREJAVOM
ÚPRIMNÉHO SRDCA
Dvaja mladí, ktorí sa stretli, mali
predtým nečisté vzťahy. Začali
svoj vzťah vášnivými bozkami. Po chvíľke hovorí dievča
chlapcovi: „Ja sa nechcem s tebou bozkávať.“ Prekvapený
chlapec v šoku odpovedá „ani
ja“. Každé rande bolo odvtedy
čisté. S bázňou kráčali vedľa
seba a držali sa za ruky. Začali
si uvedomovať, že ich telá sú
posvätné a nesmú byť zneužívané. Stali sa manželmi z čistej
lásky. Tá jasná reč dievčaťa ju
ochránila pred ďalším pádom a
dala najavo chlapcovi, že nechce mať nečistý vzťah. Ten postoj dievčaťa a rozhodnutie pre
cudnosť v ňom prebudili túžbu
vziať si ju za manželku a celý
život chrániť a ctiť. Cudnosť zachraňuje vzťahy, lieči choroby
nečistoty a ponúka budúcnosť
manželstvám.
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S. Marie Paschalis Jahnová – mučednice čistoty
text: Libor Rösner
Na hřbitově v Sobotíně je hrob řeholnice, jež raději zemřela, než aby se zpronevěřila řeholnímu
slibu čistoty. Její jméno zní s. Marie Paschalis Jahnová.
VE SLUŽBĚ DRUHÝM
Marie Magdalena Jahnová se
narodila 7. 4. 1914 v Górne Wsi
(u Nisy) jako nejstarší ze čtyř
dětí. Vyrůstala v bídě, zato však
v atmosféře prosycené důvěrou v Boha, láskou a příkladnou péčí o druhé lidi. Na přelomu let 1934/1935 našla práci
ve Vestfálsku, kam rodina kvůli
tíživé finanční situaci přesídlila. Zde vstoupila do Mariánské
družiny. Potom se vrátila nazpátek do Nisy, kde se starala
o majitelku svého rodného
domu a její nevidomou sestru.
Ve městě působila Kongregace
sester sv. Alžběty, jejímž charismatem je mj. péče o chudé
a nemocné. Marii Magdalenu
odmala přitahovala, takže se
vlastně ani nelze divit, že do ní
nakonec 30. 3. 1937 vstoupila. 3. 10. 1938 zahájila noviciát
a obdržela řeholní jméno Marie
Paschalis. Po prvních slibech
(složených r. 1939) sloužila
jako zdravotnice v Kluczborku
a Hlubčicích. Od r. 1942 pak
přebývala v Domě sv. Alžběty
v Nise, kde plnila roli kuchařky
a pečovatelky o starší a nemocné sestry. Když se r. 1945 blížila k Nise Rudá armáda, odešla s. Paschalis ještě s jednou
spolusestrou na příkaz matky
představené do Velkých Losin,
kde se přidaly ke svým spolusestrám, jež zde pečovaly o lidi
bez přístřeší a nemocné. Postupující vojska předcházela zvěst
o hromadném znásilňování

žen, proto je chtěla představená před tímto nebezpečím
uchránit.

S. Marie Paschalis Jahnová

PATŘÍM JEŽÍŠI KRISTU
11. 5. dorazil předvoj Rudé
armády i do Sobotína, kde si
s. Paschalis všiml jeden z vojáků
– zrovna ve chvíli, kdy scházela
po schodech dolů. Mladá alžbětánka instinktivně vycítila nebezpečí a utekla zpět do 1. patra k ostatním sestrám a jejich
chráněncům. Rudoarmějec ji
však dostihl a s namířeným samopalem vyzval, aby ho následovala a byla mu po vůli, jinak ji
zastřelí. S. Paschalis pochopila,
že se u nikoho nedovolá pomoci, proto poklekla a s křížkem růžence v ruce řekla: „Nosím svatý
hábit. Nikdy s tebou nepůjdu!“
Na další pohrůžku zastřelením
rozhodným tónem odvětila:

„Patřím Ježíši Kristu. On je mým
Miláčkem! Klidně mě zastřel!“
a začala se modlit: „Můj Ježíši,
dej mi sílu při umírání!“ Nato
se obrátila k okolo stojícím lidem a požádala je o odpuštění.
Po varovném výstřelu do stropu
se ozval druhý a sestra Paschalis
klesla k zemi.
A DALŠÍCH DEVĚT
Byla pochována na sobotínském hřbitově za účasti kněží
a zástupů věřících, kteří o ní
hovořili s úctou jako o „Białej
róży z Czech“1 – Bílé růži z Čech.
Od chvíle smrti byla považována za vzor čistoty pro mladé.
Stejný osud potkal devět jejích spolusester – Melusii Rybkovou, Felicitas Ellmererovou,
Acutinu Goldbergovou, Sapientii Heymannovou, Adelheidis Töpferovou, Adélu Schrammovou, Sabinu Thienelovou,
Rosarii Schillingovou a Edelburgis Kubitzkou. Ty všechny
našly smrt z rukou vojáků Rudé
armády při hájení svého řeholního slibu čistoty.

Foto: Archiv sester sv. Alžběty

NAŠE SVĚTLA

BÍLÁ RŮŽE Z ČECH

Dne 26. 9. 2015 byl ukončen
beatifikační proces sestry Paschalis a jejích devíti družek
na území vratislavské arcidiecéze a materiály o šetření byly
postoupeny k prozkoumání
a případnému schválení do Vatikánu.
1

Poláci chápou pod pojmem Czechy celý stát, ať už šlo
o ČSR, nebo dnes o ČR, nerozdělují v něm historická
území Čechy, Moravu a Slezsko.
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RŮST K IDEÁLU
ČISTÉHO SRDCE
Společenství jako posila pro správná rozhodnutí
text: P. Marek Dunda
Společenství čistých srdcí (SČS)
sdružuje mladé lidi od 15 let,
kteří chtějí růst k ideálu čistého
srdce. Každého asi napadne, že
zde půjde hlavně o to, nežít sexuálně před manželstvím a pak
ani nemít takovéto vztahy
mimo manželství. Ale ve Společenství čistých srdcí jde ještě
o něco navíc. Čistě a v pravdě
jednat s druhými znamená
s nimi nemanipulovat, nechtít
je využívat pro svůj prospěch,
nepoužívat vůči nim přetvářku
a polopravdy.
Snaha o čisté srdce je dlouhodobým celoživotním nasměrováním a zároveň úkolem pro

každý den. Každá nová situace,
v níž se člověk ocitá, je pro něj
otázkou ze strany Boží: Chceš
i toto zvládnout s čistým srdcem? Ideály SČS tak nejsou
výsadou několika vyvolených,
kteří by si hráli, že jsou čistší
než ostatní, ale je to úkol pro
každého, kdo chce plně rozvinout svůj život.
DOŠIROKA OTEVŘENO
Do SČS vstupují tři typy lidí. Ti
první, by takto žili, i kdyby žádné
SČS neexistovalo, protože mají
jasno, že to k jejich křesťanskému životu bezpodmínečně patří. Lidé z druhé skupiny vstupují
do SČS proto, že mají mnohá

pokušení a potřebují oporu
a pomoc, aby zachovali věrnost
ideálu, o který jim jde. A jsou
zde i ti třetí, kteří v oblasti čistoty hodně pokazili. Rozešli se se
svým hříšným životem a vstup
do SČS je pro ně rozhodnutím
žít lépe a správněji než doposud.
Členové SČS dostávají při vstupu stříbrný prstýnek a 2x ročně
se mohou účastnit Celostátního setkání SČS. Mnozí z členů
vstoupili již do manželství a tím
i do druhého stupně – Společenství čistých srdcí manželů. Na internetových stránkách www.
spolcs.cz, je možné najít všechny
potřebné informace a povzbuzení pro každý den.
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TÉMA: NESESMILNÍŠ

CHÁPU BOŽÍ DAR PLODNOSTI?
Přirozené plánování rodičovství vede od sobectví k opravdové
lásce manželů.
text: Václav Štaud
Pohlavní styk je Bohem určen k pěstování manželské lásky a plození dětí. Manželské páry jsou
církví nabádány ke štědrosti ve službě životu, nemají však povinnost mít tolik dětí, kolik je fyzicky možné. Jejich právem je zodpovědně uvážit, zda není vhodné na nějaký čas předcházet
těhotenství nebo z velmi vážných důvodů dál už rodinu nezvětšovat. V tom případě jim církev
doporučuje jednoduchý recept – periodickou zdrženlivost v plodné době cyklu ženy.
SLUŽBA VE PROSPĚCH
DOBRA
Šíření symptotermální metody přirozeného plánování
rodičovství (PPR), jejíž vysoká
spolehlivost byla prokázána
už roku 1971, se ujala Liga pár
páru (LPP). Mezinárodní křesťanská organizace je tvořena
dobrovolnickými lektorskými
páry, které vyučují další manžele a snoubence, její činnost je
schválená Papežskou radou pro
rodinu. Liga spolupracuje s dalšími organizacemi, které mají
za cíl ochranu života, a v souladu s Božím řádem naopak odmítá postupy a prostředky, které upírají právo na život nebo
přímo život ohrožují.
Liga vznikla v roce 1971 v USA
a o dvacet let později začali
její práci v tehdejším Československu rozvíjet manželé
David a Michaela Prentisovi.
Nedávno jim Česká biskupská

konference udělila pamětní
medaili „za dlouholetou službu ve prospěch dobra, zvláště za aktivní službu v oblasti
přirozeného plánování rodiny
na základě učení církve“. Prentisovi vedli LPP na Kladně až
do loňského roku, kdy organizaci předali manželům Miroslavu a Jitce Novákovým, kteří žijí
na jihu Čech.
CHRÁNÍME I ZDRAVÍ
ŽENY
„Přirozené plánování rodičovství
je uměním, kterému je třeba se
naučit. Správně poučený pár
může získat přesné informace
k dosažení velmi dobré spolehlivosti při plánování velikosti
rodiny, studie uvádějí 98–99
procent,“ vysvětluje Jitka Nováková. „Slovo přirozené určitě neznamená cestu nejpohodlnější.
Jde o mnohem víc než jen o plánování počtu dětí, jde o přijetí
a respektování pravidel, která dal

manželské lásce Bůh. I když tento
způsob života není vždy snadný a zdrženlivost bývá náročná,
je to investice do vztahu, která
předchází mnoha neblahým
následkům a sexualitu směruje
do služby nikoliv sobectví, ale
opravdové lásky a pevného rodinného pouta,“ dodává lektorka.
Moderní symptotermální metoda nezasahuje do funkcí
organismu ženy, nevyžaduje
žádné chemické látky ani pomůcky, které by měly vedlejší
účinky a představovaly zdravotní riziko. To o hormonální
antikoncepci a mnoha dalších
běžně používaných metodách
rozhodně nelze říci.
Při pečlivém sledování všech
příznaků se žena naučí rozumět svému menstruačnímu cyklu tak dobře, že to
může i po dlouhém čekání
na dítě pomoci k otěhotnění.

KURZ PŘIROZENÉHO PLÁNOVÁNÍ RODIČOVSTVÍ
Farnosti, které mají zájem uspořádat pro snoubence a mladé manžele kurz přirozeného plánování rodičovství a nemají ve svém okolí známý lektorský pár, mohou se obrátit přímo na ústředí LPP.
Kurz se skládá ze čtyř setkání. Aby lektoři přijeli do vzdálené farnosti, jsou na uspořádání kurzu třeba
nejméně tři přihlášené páry. Členové ligy se ale mohou po dohodě věnovat lidem také individuálně.
Podrobné informace a kontakt na všechny lektory jsou na adrese http://www.lpp.cz/.
LPP koordinují Miroslav a Jitka Novákovi,
Milhostice 6, 257 91 Červený Újezd. Tel.: 312 686 642, e-mail: lpp@lpp.cz
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Rodina Novákova na horské dovolené.
Před dvěma měsíci se rozrostla o další žádané a s láskou přijaté děťátko.

MUDr. Lázničková z brněnského sdružení CENAP, která se
symptotermální metodě a léčbě neplodnosti dlouhodobě
věnuje, hovoří až o 80procentní úspěšnosti překonávání
zdánlivé neplodnosti. Skutečnosti, zjištěné uvedenou metodou, však mohou současně
upozornit i na vážný zdravotní
problém, při němž je vhodné
včas vyhledat pomoc lékaře.
INFORMACEMI PROTI
TRÁPENÍ
Jak je možné zjistit na webových stránkách Ligy pár páru,
za uplynulých 28 let prošlo jejími kurzy už více než dva a půl
tisíce zájemců. „Všichni lektoři
absolvovali náročnou přípravu, kterou zakončila zkouška,
nepřestáváme se ale dál vzdělávat. Dvakrát ročně se setkáváme na společných víkendech
a průběžně studujeme zdravotní i duchovní tematiku, abychom mohli být opravdu užiteční. Řada z našich lektorských
párů je zapojena ve farnostech

také do příprav na manželství,“
zdůrazňuje Jitka Nováková.

uvedla Marie Kolčavová, lektorka LPP ze Zábřežska.

„Kdyby měli všichni lidé dostatek informací o PPR už před
svatbou, kdyby šli do společného života lépe připraveni,
ubylo by mnoho problémů.
Jsem přesvědčena, že základní vědomosti tohoto druhu by
měla mládež dostat už při přípravě na biřmování. Neznalost
je opravdu velká! Není neobvyklé, že se za námi přijdou poradit věřící manželé, kteří třeba
až po pěti letech soužití znejistí
a chtějí vědět, jaké výhrady má
vlastně církev proti běžně užívané antikoncepci,“ konstatuje
lektorka.

Liga pár páru by ráda postupně
rozšířila počet lektorů tak, aby
byl k dispozici vždy nejméně
jeden pár v každém vikariátu nebo děkanství. Postupně
pracuje na jejich získávání
a formaci. K oporám Ligy patří
křesťanští gynekologové. Není
jich mnoho, ale obětavě pomáhají. „Jako příklad výtečné
spolupráce s diecézemi bych
ráda vyzvedla Olomouc. Konference, věnované 50. výročí
vydání encykliky Humanae vitae, kterou jsme tam loni v říjnu
ve spolupráci s centrem pro rodinný život pořádali, se účastnilo více než 300 zájemců. Kromě
manželských párů a snoubenců přijeli také lektoři příprav
na manželství, pracovníci center pro rodinu, zdravotníci,
lékaři i kněží. Byli jsme vděčni
za účast, společnou mši svatou
i slova, jimiž naše setkání podpořil biskup Josef Nuzík,“ chválí
Jitka Nováková.

V OLOMOUCI TO JDE!
„Určitou nadějí je rostoucí
obecná snaha rozumně uvažujících mladých lidí vyhnout se
chemii a podobným rizikům. To
mezi naše posluchače přivádí
i nekřesťanské páry. Všem rádi
pomůžeme objevit správný
a hlavně zdravý způsob života,“
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Foto: Eldar Nurkovic | Dreamstime.com

Ilustrační foto

ROZHOVOR

ZE DNA SEBEÚCTY
Rozhovor s paní Johannou o její cestě z pornografie k Bohu.
zeptala se: Jitka Navrátilová
Jak vypadal Váš život před
vstupem do porno průmyslu?
Narodila jsem se do nevěřící rodiny
velmi mladým rodičům. Mamince
bylo 16 a taťkovi necelých 17 let.
To samozřejmě ovlivnilo můj život.
S taťkou jsem nikdy nevyrůstala.
Žila jsem s mamkou u prarodičů. Mé dětství proběhlo bez větších problémů. Zlom však nastal
na střední škole. Tehdy se zhroutil
vztah mezi mnou a mámou a my
se vzájemně odcizily. Začala jsem
proto vyhledávat vztahy s kluky.
Chtěla jsem se rychle osamostatnit a začít si vydělávat. Když se mi
rozpadl jeden z vážných vztahů,
tak jsem se rozhodla odjet do Prahy a tam si najít práci.
Povedlo se Vám v Praze uchytit?
Ano, našla jsem si práci v parfumérii na Václavském náměstí.

Tehdy by mne nenapadlo, že nakonec skončím v erotickém průmyslu. V Praze jsem se však chytla lidí, kteří vedli divoký život.
Chodili jsme spolu na party a začali i experimentovat s drogami.
Moje dřívější sny o tom, že budu
pomáhat drogově závislým
lidem, vzaly rychle za své. Nezvládla jsem přechod do Prahy.
Ztratila jsem se v ní jako ovečka.
Začala jsem toužit po jiných věcech. Najednou jsem měla silnou
ambici si co nejvíce vydělávat,
abych mohla pokračovat v životě, jaký vedli mí noví přátelé.
Kam až jste se ztratila?
V té době se začaly rozjíždět erotické internetové rozhovory, tzv.
chaty. Nejednalo se o osobní
kontakt s druhým člověkem, ale
šlo o svlékání se před kamerou
nebo počítačem. Mohla jsem

si tak vydělat dvakrát tolik, co
ve své práci. V té době jsem měla
partnera, se kterým jsem měla
hodně divoký vztah. Když mne
jednou podvedl, cítila jsem se tak
zraněná a zklamaná, že jsem se
rozhodla, že ten chat zkusím. Vydržela jsem jej dělat asi dva měsíce. Nebavilo mne to. Přes chat
jsem se však dostala do prostředí
erotických služeb a začala jsem
dostávat různé nabídky. Byla
zde i spousta holek, které měly
zkušenost s pornografií. Já sama
jsem se dlouho bránila natáčení
porna. Nakonec jsem se ale nechala svázat penězi. Když začnete
rychle vydělávat peníze za krátkou dobu, třeba za jednodenní
úvazek, rychle si na to zvyknete.
Peníze jsou také jediná motivace,
proč člověk jde do této branže.
Není to zvláštní mít styk v přímém přenosu?

16
Milí čtenáři, časopis Immaculata je hrazen pouze z dobrovolných příspěvků čtenářů. Svým darem se podílíte na šíření
duchovních hodnot v našem národě. Děkujeme Vám za Vaši podporu. Neposkvrněná ať Vám odplatí Vaši štědrost.
PODPOŘIT

1|2019|č. 159

Je to opravdu velice divný pocit,
když máte před celým štábem
lidí dělat něco, co je velmi intimní. Kdo se však dá na porno,
musí potlačovat své vnitřní pocity a brát to jako rutinu. Brzy
si to začnete omlouvat tím, že
je to práce. Avšak tato práce mi
vzala úctu k sobě samé.
Někdo by mohl říci, že pornoherci jsou velmi šťastní a dělají, co je baví.
To, co vidíte, není pravda. Pornografie je lež. Pravda je taková, že když jde žena na scénu,
tak je krásně namalovaná a má
hezké oblečení. Vypadá jako
herečka nebo modelka, která si
jde užít svou roli. Skutečnost je
však taková, že ze scény odchází
jako poplivaný hadr. Na scéně
totiž po holkách plivou, fackují je a mlátí a jsou ještě i jinak
velmi ponižované. Často se natáčejí násilné scény. Ze scény
pak odchází zkrvavené. Tak se
z krásných dívek stávají trosky.
Holky, které zde hrají mají nízké
sebevědomí, protože člověk se
zdravým sebevědomím nejde
do porna. Když však odsud odcházejí, jsou na tom mnohem
hůř. Proto se hodně utíkají k alkoholu a drogám. To je kompenzace za bolest, kterou prožívají.
Jak dlouho jste vydržela točit
tyto scény?
Asi čtyři roky. Začala jsem kolem
21 let a zůstala jsem tam do 25.
Po dvou letech jsem však toužila
odejít. Byla jsem pod strašným
psychickým tlakem. Odchod
však nebyl vůbec jednoduchý.
Partner v té době ztratil zaměstnání a já musela živit i jeho.
Jenom nájem nás stál tolik, co
bych si vydělala za měsíc v běžné práci. Byla jsem v zoufalé

situaci. Trvalo mi další dva roky,
než se mi podařilo našetřit peníze, abych se mohla odstěhovat,
najít si normální práci a odejít
z pornografického průmyslu.

a říkala Bohu, že už tohle nikdy
nebudu dělat, jen ať jsem zdravá.

Nakonec jste našla cestu
k Bohu. Jak k tomu došlo?

Jak se to vezme. Po obrácení
jsem se úplně sesypala a vrátila
se zpět do rodného města. V té
době jsem zažívala stud a pocity
viny, že jsem všechny zklamala,
včetně sebe. Začala jsem vyhledávat křesťanské organizace,
které pracovaly s lidmi jako já.
Dva roky jsem se pohybovala
jen v křesťanském prostředí,
abych získala stabilitu a oprostila se od minulého života. Věřící
mi pomohli dívat se na svět novýma očima.

Vždycky jsem inklinovala k duchovnu, i když v jeho ezoterické
podobě. Kvůli tomu, že jsem se
ve 21 letech dostala do pornografické branže, jsem začala
více hledat. Asi proto, že jsem
se cítila být tažena ke dnu, tak
jsem hledala nějakou záchranu.
Zvláště v době, kdy jsem přestala točit porno. To jsem na tom
byla hodně zle. Rozešla jsem
se s partnerem, přestěhovala
se do prázdného bytu a zvykala si na normální práci. K tomu
na mne začal těžce doléhat minulý život. Začala jsem hledat
někoho, kdo by mi pomohl.
Tak jsem i narazila na nějakou
sektu a léčitele. Najednou toho
bylo v mém životě strašně moc
a já nevěděla, jak dál. Po dvou
měsících v nové práci jsem se
svěřila se svým životem paní vedoucí, která byla pravoslavného
vyznání. Řekla mi své svědectví
a já se na základě něho obrátila a uvěřila. V 25 letech, v době
největšího zoufalství mi někdo
poprvé řekl o Bohu a já uvěřila.
Bylo to životní zlom.
Přestože Vám o Bohu nikdo
neřekl, nevolala jste někdy
k němu o pomoc?
Každý, kdo točí porno, musí jít
jednou za měsíc na testy, aby
prokázal, že je čistý. V těchto
chvílích jsem vždy úpěnlivě volala k Bohu. Všichni, kdo natáčejí,
zažívají až panický strach. Každý
měsíc, stále dokola. Pamatuji si,
jak jsem jednou ležela v posteli

Nabral Váš život po obrácení
lepší směr?

Svou těžkou zkušenost jste nakonec zúročila v pomoci dívkám v erotickém průmyslu.
Když jsem odešla od porna, trvalo mi dlouho, než jsem se s tím
vyrovnala. Bůh dokázal využít
této mé zkušenosti. Dělala jsem
přednášky v církvích, na školách
na různých akcích, protože dnes
se bere porno jako něco, co je
zcela normální. Já mohu podat
svědectví, jak porno ničí životy.
Spolupracovala jsem s křesťanskými organizacemi, které chodí
do veřejných domů. Dávali jsme
tam holkám Bible. Byly nesmírně
vděčné, že jim někdo dal něco
úplně zdarma, aniž by po nich
něco chtěl. Často se s námi objaly
a plakaly, protože jsme jim řekli,
že je máme rádi. Přesně tito lidé
potřebují Boha. Nemají totiž víru
v nic, ani v sebe, a o svou rodinu
se většinou také nemohou opřít,
protože je z různých důvodů
nefunkční. Proto dělají tyto věci.
Když někoho takového uvidíte,
modlete se za něho nebo mu
řekněte, že Bůh ho má rád, že nemusí takové věci dělat.
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Foto: Sestra Klára Straníková

TÉMA: NESESMILNÍŠ

MÍSTO ODSUZOVÁNÍ POMOC
Návštěva u řeholnice, která se věnuje obětem prostituce.
text: Václav Štaud
První telefonický kontakt se sestrou Klárou Marií Stráníkovou z Kongregace milosrdných sester
svatého Kříže skončil prosbou: „Teď se za nás, prosím, modlete, čeká nás náročný večer.“ Víc mi
sestra Klára nechtěla a ani nemohla prozradit.
HLAVNĚ ŽÁDNÁ
JMÉNA!
„Tehdy jsem se dvěma spolupracovnicemi mířila do centra
Prahy, kde je hodně cizinek,
jež mohou být nucené k prostituci,“ říká. Konkrétnější ale ani
po několika týdnech nechce
být: „Při našich nočních cestách
se často jedná o citlivé a bolestné okolnosti života žen v nočních klubech. Vždy musíme zohledňovat obavy a zájem těch,
s nimiž hovoříme. Nabízíme jim
pomoc nebo radu, jak se dostat
z ponižujícího postavení. Žádná konkrétní fakta ani jména
nemůžeme prozradit, ztratily
bychom důvěru,“ přibližuje řeholnice jedno z nepřekročitelných pravidel.

Sestra Klára je pastorační asistentkou ve farní kanceláři
na Vyšehradě. Večerní úkoly
má ale jiné. „V české provincii
naší kongregace jsem sama,
kdo se věnuje pomoci ženám
v prostituci. Ve světě ale již
takto působí našich sester celá
řada. Pomáhají ženám v Indii
a dalších zemích. Fenomén obchodování s lidskými bytostmi
se týká takřka celého světa, ani
naše země není výjimkou,“ naznačuje řeholnice.
PŘÍBĚHY SLÝCHÁME
PODOBNÉ
Boží volání k těmto úkolům
ji zastihlo před 12 léty a sestra Klára se pustila do díla, připravená rozsáhlým vzděláním

od speciální pedagogiky až
po licenciát teologie. Praktické
zkušenosti získala při několikaměsíční stáži v Itálii. „Tam jsem
se učila procházet noční ulice,
dny jsem trávila v komunitách,
které poskytují útočiště a rekonvalescenci zachráněným
obětem. Zde jsem poznala, jak
velkou důvěru vzbuzuje u těchto žen řeholní oděv. Nikomu
není nutné vysvětlovat, proč
přicházíme.
Za ženami, které si vydělávají
způsobem mimořádně nedůstojným, se Klára Stráníková
vydává v krizovém týmu sociálních pracovnic pod hlavičkou
Charity Česká republika. Procházejí noční kluby v různých
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koutech Moravy s nabídkou potkají. Modlitba je obrovská
testů na pohlavně přenosné zbraň a leckdy pak zakoušíme
nemoci. Provozovatelé pod- doslova žeň Božího milosrdenniků je proto pouštějí dovnitř ství,“ zdůrazňuje sestra Klára.
zpravidla bez problémů. Zmíněný úkol pak tým spojuje s po- „Líto je mi hlavně mladých
radenskou službou. „Ať jsou to děvčat, která upadla do pasti
Češky nebo cizinky, rychle po- vlastní naivity. Žádná nechce
chopí, že jsme je nepřišly ‚na- dělat takovou práci dlouho,
pravovat‘, ale nabídnout prak- na začátku bývá jen potřeba
tickou pomoc. Většina z nich rychle si finančně přilepšit.
uvítá, když je někdo vyslechne, Do prostituce vstoupí svobodpotřebují povzbuzení, psycho- nou volbou, pak se ale z kruhu
logickou i reálnou oporu. Po- zla nedokáží vysvobodit. Často
kud tušíme, že se jedná
o oběť násilí, můžeme
přijít s nabídkou chráněného bydlení a další navazující pomoci.
Většina žen ale přichází
do klubu sama kvůli
tíživé finanční situaci.
Bývá to rozchod s partnerem, ztráta zaměstnání, dluhy. Mnohé z nich
jsou i matky samoživitelky nebo pečují o ne- Sestra Klára Straníková SCSC
mocného člena rodiny.
V nočních klubech pak na ně se jedná o dívky z rozvrácených
číhá kromě ponižování lidské rodin. Snažíme se jim vysvětlit,
důstojnosti a zdravotních rizik že přes všechno zlé, co je poi další nebezpečí jako drogy či tkalo a co si možná také nějaalkoholismus. Řada ,společnic‘ kou měrou samy způsobily, je
je totiž honorována i za kon- nový začátek možný. Je třeba
zumaci alkoholu jejich klientů. s důvěrou v Boží pomoc udělat
Procházíme různá města, vždy první krok a vytrvat, i když to
ale vidíme stejný pláč a slyšíme nebude snadné. Tyto ženy se
příběhy, ze kterých mrazí,“ vy- často s námi na závěr rozhovopráví sestra.
ru pomodlí. Za uzdravení všech
ran, za dar odpuštění, za to, aby
zakusily dotek Boží lásky, aby
MODLITBA JE ZBRAŇ
Ve večerních pražských ulicích jim Bůh ukázal novou perspekmůžeme sestru Kláru potkat tivu života a ony měly odvahu
ještě v malém ekumenickém vyjít po těchto cestách. A když
týmu, ryze dobrovolnickém, uslyšíme naléhavá slova: ,Přijďkterý je někdy doprovázený ka- te zase!‘, víme, že to nebyla zbytolickým knězem. „Naši večer- tečná cesta,“ vypráví řeholnice.
ní službu začínáme i končíme
modlitbou, aby nás Bůh chrá- LIDSKÁ DŮSTOJNOST
nil, aby dal sílu a inspiraci, aby NA PRVNÍM MÍSTĚ
nás učinil svými nástroji v kon- Jsou i příklady, kdy sestra Klákrétních situacích, které nás ra vidí výsledek hned. „Potkaly

jsme velmi mladou dívenku,
která přišla do nočního podniku poprvé. Neměla peníze, zato
velikou touhu vlastnit koníka.
Ráda jezdí. Porozuměly jsme si.
Vyprávěla jsem jí, že i já miluji
jízdu na koni, a tím jsem získala její důvěru. Vysvětlily jsme jí,
jaká nebezpečí jí zde hrozí pro
tělo i srdce a že jsou jiné cesty,
jak si jezdecké sny splnit. Byla
tím velmi zasažena a rozhodla se, že už do klubu nepřijde.
A protože jsem ji později v žádném podobném podniku nepotkala, věřím, že
je v pořádku,“ doufá sestra Klára.
Mezi dárky, které členky týmů přinášejí, jsou
medailky Neposkvrněné Panny Marie. „Každé
z žen, které jsou ochotné
s námi hovořit, je předávám s pevnou vírou, že ji
Matka Boží bude chránit
a pomůže najít východiska z bolestné situace, v níž se
nachází. Ženy je přijímají s dojetím a stejně vděčně reagují
i na křížek na čelo na rozloučenou,“ dodává sestra.
„Bývám unavená, ale učím se
pracovat se silami a velkou
posilou je mi důvěra, že je to
Bůh, který má v rukou život
každé z žen, jež jsme potkaly. Za velký Boží dar považuji
to, že mohu po návratu domů
rychle usnout. Vím, že zakoušené požehnání je především
ovocem proseb sester z mojí
kongregace a řady dalších lidí,
kteří na nás v modlitbě myslí.
O modlitbu prosím i čtenáře
Immaculaty. Za nás, za ženy,
jimž sloužíme, za všechny, jejichž důstojnost je pošlapávána. A také za proměnu srdce
těch, kdo je zneužívají.
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SVĚDECTVÍ

PORNO – FALEŠNÁ REALITA
O cestě ze závislosti na pornografii
text: Jitka Navrátilová
Jako plíživá lavina se rozlévá do našich životů. Její lepkavý sliz ulpívá na všem, čeho se dotkne.
A že se dotýkat našich srdcí a těl umí! Řeč je tady o pornografii, o které sice moc nemluvíme, avšak
se kterou nejeden z nás těžce zápasí. O jednom takovém zápase vypráví příběh Peta Luptona.
RYCHLE V ZÁVISLOSTI
„S pornografií jsem se setkal,
když mi bylo 11 let,“ říká Pete,
který dnes pomáhá všem, kteří
se chtějí dostat z této závislosti.
„Již v tomto věku jsem propadl
silné závislosti a pornografii jsem
sledoval několikrát denně. Netušil jsem, že by to mohl být problém. Doma se o otázkách sexuality nehovořilo. Bylo to tabu.
Když u mne rodiče objevili porno časopisy, tak to nijak neřešili.“
V té době byla navíc rodinná situace tak složitá, že Pete byl svěřen do pěstounské péče ke své
tetě, jejíž volnomyšlenkářský styl
života nevysílal k dospívajícímu
hochovi signály, že by pornografie mohla být problém.
Bůh však neztratil ze zřetele
tuto mladou ovečku bloudící
v kalných vodách pornografie.
V 15 letech jej zasáhl svou milostí a Pete se stal křesťanem,
přestože všichni jeho příbuzní
byli nevěřící. O rok později se
na sjezdu mládeže Církve bratrské poprvé dozvěděl, že pornografie problém je. S mladickým
zápalem a touhou žít svou víru
naplno, se tehdy rozhodl k radikálnímu řezu. Vyhodil časopisy,
CD – zkrátka se zbavil všech
„hanbatých“ obrázků. Toto odhodlání mu vydrželo jeden rok.
LÉTA ZÁPASŮ
„Rok bez pornografie jsem vnímal jako požehnaný čas. Byl
jsem tehdy nadšený křesťan,

který naplno prožíval své obrácení. Problém však nastal, když
se začal rozvíjet vysokorychlostní internet. Všechna porno

O čistotu se vede
duchovní boj, avšak
Bůh nám dává vše,
abychom obstáli.
videa byla kdykoliv a kdekoliv
dostupná.“ Tehdy pro něj začalo těžké období. Jako chobotnice do svých chapadel je svírala
všudypřítomná nabídka pornografických podnětů. „Problém
byl, že jsem své zápasy s nikým
neřešil.“ Pete zažíval silnou
vnitřní frustraci. Věděl, že jako
křesťan by pornografii neměl
sledovat, a protože zde selhával, tak se bál s kýmkoliv o tom
mluvit. Situace byla o to složitější, že v té době končil Pete teologická studia a připravoval se
na službu kazatele. „Vzal jsem si
toho tehdy na sebe moc. V té
době se mi také rozpadlo manželství a já úplně vyhořel.“
POUČENÍ Z PROHER
Doba, kdy se mu vše rozpadalo
pod rukama, byla pro něj důležitým životním milníkem. Byl nucen znovu začít hledat sám sebe
a své místo v životě. A byl také
konfrontován se svou osobní
křehkostí i s neochotou přiznat
si to před sebou i druhými. Bůh
jej však ani tehdy neopustil.

Zapůsobil skrze Jamese Cecyho, kazatele a autora knihy „Ve
válce o čistotu“, se kterým se
Pete osobně setkal. Peta tehdy
hluboce zasáhla Jamesova myšlenka, že o čistotu se vede duchovní boj, který není jednoduchý, avšak Bůh nám dává vše, co
potřebujeme, abychom v tomto
boji obstáli. A to byl silný impuls
a zároveň naděje, že společně s Bohem je možné se pustit
do každodenního boje o čistotu
a obstát v něm. Zkušenost pádu
a Boží pomoci vykrystalizovaly
v myšlenku, že je třeba se o tuto
naději dělit s druhými, aby si nemuseli procházet tím stejným
jako on, aby nepropadli závislosti na pornografii.
RESTART
Prvním Peteovým počinem
na nové cestě bylo přeložení
zmíněné knihy „Ve válce o čistotu“. Pete v ní znovu odhaloval krásu Božího pohledu
na lidskou sexualitu a sex, který je Božím darem, jímž se muž
a žena obdarovávají v manželství. „V takovémto sexu jde vždy
o vztahovost,“ poukazuje Pete
na jednu ze základních charakteristik, která odlišuje porno
od sexu. „Lidé velmi často kladou rovnítko mezi sex a porno. Ale to je právě velký omyl.
Při sexuálním spojení zažíváme tělesnou blízkost toho druhého, jeho dotyk či vůni. U porna toto nikdy není. Je to pouze
levná náhražka sexu, která ne-
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vede k jednotě s druhým, ale
naopak vyvolává pocity úzkosti
a osamění, jež jsou způsobeny
tím, že při sledování pornografie se v těle zvyšují dávky testosteronu, ale chybí fyzická blízkost druhého. Je to tedy zcela
proti Božímu záměru s lidskou
sexualitou,“ dodává Pete.
Skutečným bodem zlomu byl
pro Peta okamžik, kdy si dokázal se svou ženou přiznat, že
jsou oba závislí na pornografii.
„O svých problémech s pornem jsem hovořil také se svými
přáteli, a hlavně jsem přestal
spoléhat jen na sebe a začal se
spoléhat Boha, že mi pomůže
překonat tuto závislost,“ poznamenává Pete.
ZÁVISLOST & POKUŠENÍ
Přestože se Pete s pomocí Boží,
přátel a manželky dostal ze závislosti, neznamená to, že by
byl mimo pokušení. „U mne
přicházejí pokušení zvláště

v okamžicích, kdy prožívám nějaké těžší období a přestanu se
hlídat. Tehdy mám tendenci selhávat. To pak stačí nějaký obrázek či článek, na který někde
narazím. Když jsem však byl
závislý a podíval se na porno,
tak to vedlo ke ztrátě chuti bojovat se závislostí a klidně jsem
na pornu strávil další týden,
měsíc či půlrok. Když však nyní
selžu, je to ojedinělá událost. Je
signál toho, že jsem venku ze
závislosti, ale nikoliv z pokušení. Dostat se úplně z osidel pornografie je během na dlouhou
trať,“ upřímně vyznává Pete.
NEPORNU.CZ
V současné době se věnuje projektu NePornu.cz, který se snaží
rozšiřovat povědomí o problematice pornografie a pomáhat
lidem, kteří zápasí s touto závislostí. Tato pomoc má více forem.
Velký důraz je kladen na sdílení
příběhů lidí bojujících svůj zápas o čistotu. Mimo to nabízí

on-line kurzy pro rodiče, aby
dokázali s dětmi hovořit o otázkách lidské sexuality a pornografie. S velkým pochopením
pro utrpení těch, kteří trpí závislostí na pornu, Pete říká: „Lidé se
na nás mohou obrátit o pomoc
v jakýchkoliv otázkách týkajících se pornografie. Víme, jak
je důležité, aby měli možnost
o tom hovořit. Nabízíme jim
proto zdarma naše e-kouče, kteří je budou provázet při jejich
cestě uzdravování.“
Boj o čistototu srdce a těla musí
vybojovávat každý z nás a je to
někdy boj na život a na smrt.
Pornografie zabalená do pozlátka nabízejícího falešné štěstí má silnou moc ovládat naše
životy a udělat v nich pořádný
zmatek. Dobrou zprávou je,
že v tom nemusíme být sami.
S pomocí Boží a s lidmi, jako je
Pete, můžeme čelit nástrahám
pornografie a vyhrát náš zápas
o čistotu.
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Foto: Yarruta | Dreamstime.com

TÉMA: NESESMILNÍŠ

JAK POUČIT DĚTI O SEXU?
O nezastupitelné roli rodičů při vzdělávání dětí v intimních otázkách
text: Ilona Burdová
Má vůbec smysl mluvit s dětmi o sexu? Vyprávět jim detaily o tom, jak se lidé milují, o porodu,
o péči o dítě, a vůbec, celkově o vztazích mezi mužem a ženou? Není to zbytečné a „neslušné“?
Tyto a jiné otázky si klademe skoro všichni. A není důvod se za ně stydět a utíkat před nimi. Je
třeba se vyhnout oběma extrémům – tabuizování sexuality, jakoby šlo o „něco špinavého“, ale
i postoje naprosté bezuzdnosti, kdy je sex propagován jako „zábava kdykoliv, s kýmkoliv a za jakoukoliv cenu“. Pojďme se na toto téma podívat z pohledu katolické církve.
KDYŽ SE DĚTI ZAČNOU
PTÁT...
Je běžné, že se dětí dříve nebo
později začnou ptát: Kde se bere
nový člověk? Dají se děti koupit?
Jak se dostane dítě do mámina
bříška a jak se potom dostane
ven? Neopaří se miminko horkým čajem, který maminka vypije? S přibývajícím věkem samozřejmě přibývají další otázky.
Jak je možné, že jsem podobný
na tátu, když jsem rostl u mámy
v břichu? Avšak nestačí být připraven jen teoreticky. Děti je

třeba ke zralému vztahu i vychovat. Naučit je zdravé úctě k sobě
i k druhým. Vypěstovat v nich
zdravé sebevědomí, identitu,
schopnost komunikace a sebeprosazení a zároveň schopnost
se obětovat. Prostě napomoci
jejich zdravému psychosexuálnímu vývoji, aby z nich vyrostli
zdraví dospělí lidé.
KDO A JAK MÁ DÍTĚ
POUČIT?
Každé dítě vyzrává v jinou dobu,
a proto je dobrý individuální

přístup. I sami odborníci se přou,
jestli mají děti poučovat rodiče,
nebo učitelé. Osobně bych se
přimlouvala spíše za poučení
v rodině. Přece jen rodiče dítě
znají nejlépe a vědí, jak na ně
správně reagovat. Některé děti
jsou úzkostné a stydlivé, jiné
nadměrně citlivé. No a některé
zase přehnaně moc a přehnaně
brzy informované. Pro všechny
tyto případy je lepší otevřený
rozhovor s milujícími rodiči, kteří také lépe odhadnou, co, kdy
a jakou formou dětem říci.
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JAK ODPOVÍDAT?
Řekněme si několik zásad:
1. Mluvte pravdu. Vynechte báchorky o čápovi, vráně
či o tom, že děti rostou v zelí.
Nemusíte říkat vždy všechno,
řekněte právě tolik, kolik dítě
potřebuje vědět. Např. malému dítěti bohatě stačí vysvětlení, že miminko roste u mámy
v bříšku a až vyroste, máma je
z bříška vytlačí. Nepotřebuje
ještě vědět, že existují nějaké
vejcovody, menstruační cyklus a plodné dny. Pokud se ale
bude ptát dál a podrobněji,
tak je zřejmě již zralé na podrobnější odpověď, a tu mu
neupírejte.

4. Buďte dětem dobrými vzory a pečujte o jejich vývojové
potřeby. Děti dokážou velmi
dobře postřehnout rozdíly mezi
řečmi a činy. Mějme to na paměti a chovejme se k sobě tak,
jak chceme, aby se jednou chovaly naše děti. A hlavně, mám
potřebu to neustále zdůrazňovat, dítě velmi potřebuje oporu
milujících rodičů.

2. Mluvte s úctou. Používejte
slušné výrazy pro pohlavní orgány a pohlavní styk. Mějme
ale na paměti také kulturní
prostředí, z něhož pocházíme.
Nebránila bych se ani některým lidovým či zdrobnělým
výrazům, dítě není student
medicíny, proto to nepřehánějme s přesně definovanými
anatomickými pojmy. Mějme
úctu ke svému i k opačnému
pohlaví. Vyhněme se devalvujícím poznámkám a trapným
sexistickým výrokům.

Děvčata si často představují,
že jednou budou maminkami.
V období dospívání se objevuje
otázka: Co mám dělat, abych neotěhotněla? Na tomto místě je
třeba sdělit, že sex není hračka.

3. Nebojme se přiznat, že
něco nevíme. Učený z nebe
nespadl, ani my nemusíme
všechno znát dokonale. Zvláště
informace o anatomii vnitřních
pohlavních orgánů, o menstruačním cyklu, či vývoji zárodku
jsou poměrně složité. Klidně
řekněme: „Pojď, podíváme se
na to v jedné knížce“ nebo
„Najdeme si to v encyklopedii.“
Nebojte se. Když pokorně přiznáte, že něco nevíte, prestiž
u dítěte neztratíte. A navíc mu
ukážete, jak si má poradit v situaci, kdy něco neví.

POUČUJEME DÍVKY
Dívky by měly být poučeny ještě
před první menstruací. Kdyby je
nečekaně zastihlo krvácení, aby
z toho nebyly v šoku, zvláště pokud by k této události došlo třeba na táboře či škole v přírodě.

A to z toho důvodu, že dívka ještě nemá dostatečně širokou pánev a ani fyzicky nemusí být plně
vyspělá. Navíc pro mateřství
nestačí pouze tělesná zralost, ale
je zapotřebí i zralosti duševní.
Zdůrazněte, že sex je pro dospělé lidi, kteří umí unést „důsledky“
sexuálního chování, tzn. těhotenství, porod a péči o dítě. Mladí
lidé v tomto věku navíc nemají
tolik životních zkušeností a ještě
si třeba nedokážou dobře vybrat
partnera. Zdůrazněte to pozitivní: ať si ještě užívá volnosti,
sportování, chození do kroužků
a svoje koníčky. Až se vdá a bude
mít děti, možná řadu let na tyto
věci nebude mít čas.
POUČUJEME CHLAPCE
Stejně jako dívky, i chlapci by
měli včas získat patřičné informace. Měli by se dozvědět, co
se děje s tělem chlapce při dospívání, jaký je úkol mužských
pohlavních orgánů. Stejně tak
je důležité, aby se naučili chovat se k ženám s úctou.
Jak mluvit o pohlavním styku?
Je dobré si to zavčas promyslet, eventuálně najít v literatuře,
abychom pak nebyli zaskočení. Doporučuji, abyste dětem
vhodnou formou řekli pravdu.
Pokud to neučiníte, ochotně to
za vás udělají časopisy, média,
někdy i pedagogové, jejichž
etické postoje jsou od těch křesťanských na hony vzdálené.

To, že dívka již menstruuje, znamená, že se z ní žena stává, ne že
se jí jednorázově stala. A i když
menstruuje, stále je ještě dítě,
ještě nemá ukončenou ani základní školu. Některé děti mohou
být velmi zodpovědné, rozumné
a na svůj věk vyspělé, přesto by
nebylo dobré, aby již měly dítě.

Milí bratři a sestry v Kristu,
pokud Vás toto téma zaujalo a chtěli byste se dozvědět
víc, doporučuji Vám knihu Jak
s dětmi mluvit o sexu, manželství a rodičovství.
Doporučená literatura:
Burdová, Ilona. Jak s dětmi mluvit o sexu, manželství
a rodičovství. Brno: Kartuziánské nakladatelství, 2011.
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ODKAZ SV. MAXIMILIÁNA

O ČISTOTU SRDCA
EURÓPSKEJ SPOLOČNOSTI
Sv. Maximilián o hodnote čistoty a o šiestom prikázaní
text: Dariusz Żuk-Olszewski
Maximiliánov celoživotný príbeh apoštolátu a zápasu o spásu duší jeho súčasníkov bol príbehom, v ktorom veľmi jasne videl jedno významné bitevné pole. Bolo to pole, na ktorom sa urputne bojuje o ľudskú mravnosť. Vedel, že práve táto oblasť je kľúčová pre prežitie rodín i celých
národov. Šieste Božie prikázanie teda Maximilián vnímal nie iba ako výzvu k zápasu o vlastnú
čistotu, ale aj ako výzvu k zápasu o mravnú čistotu sveta.
BIELA KORUNA
ČISTOTY
Na prvý pohľad by sa mohlo
zdať, že chronicky známy mystický zážitok malého Rajmunda
Kolbeho v pabianickom kostole, kde sa mu zjavila Nepoškvrnená s dvoma korunami, sa
týkal výlučne jeho života, jeho
životnej voľby. Skutočnosť je
však podľa môjho názoru úplne
iná. Prijatá ponuka dvoch korún ako symbolov jeho životného smerovania sa netýkala iba
jeho samotného. Bolo to symbolické prijatie ponuky akýchsi dvoch „záchranných kolies“,
ktoré ponúkala Božia Matka
topiacemu sa ľudstvu. Tomu
ľudstvu, ktoré sa na začiatku
20. storočia bezhlavo vrhalo do
rozbúrených vĺn vojny, v ktorej mala byť zabitá jeho duša.
Na začiatku storočia, v ktorom
zdanlivo triumfoval diabol.
Americký teológ James McCurry vo svojom článku o sv. Maximiliánovi uvádza v tejto
súvislosti veľmi zaujímavú myšlienku: „Žiadostivosť a pýcha
sa nikdy v ľudskej histórii nešírili svetom tak rapídne rýchlo, ako v tejto dobe masovokomunikačných prostriedkov.
Boh, ktorý predvídal túto duchovnú epidémiu, zoslal Máriu

na prahu 20. storočia s dvojnásobným záchranným prostriedkom: s bielou korunou čistoty
ako protijedom proti nemravnosti a s červenou korunou mučeníctva ako protijedom proti
pýche. Ako dobrá ošetrovateľka, poslušná Najsvätejšiemu
Lekárovi, Svätá Panna ponúkla Maximiliánovi dve „tabletky“
pre duchovné zdravie ľudstva –
pre život sveta.“1
„CIRKEV ZNIČÍME.
ZNIČENÍM MORÁLKY...“
Počas štúdia v Ríme bol Maximilián konfrontovaný s viacerými verejnými prejavmi nenávisti slobodomurárov k Cirkvi.
Najviac sa mu do pamäti vryla
ich demonštrácia pri príležitosti 200. výročia vzniku lóže
v Ríme. Členovia tejto organizácie zorganizovali pochod
Námestím sv. Petra, pri ktorom niesli zástavu s obrazom
Lucifera, ktorý šliape po hlave
sv. Michala, a taktiež transparent s nápisom: „Satan bude
vládnuť i vo Vatikáne a pápež
bude jeho sluhom.“ Pochopil,
že táto organizácia združujúca
diablom ťažko oklamaných ľudí
prináša ľudstvu veľa nešťastia.
Jedným z hlavných cieľov ním
založeného Rytierstva Nepoškvrnenej bola preto práve

záchrana slobodomurárov od
večného nešťastia. Prostredníctvom toho, že ich odporúčal
osobitnému príhovoru Matky
Božej a v modlitbách i obetách
za nich prosil Boha o milosť.
Oprávnene videl výrazný podiel slobodomurárov na zväčšujúcej sa demoralizácii európskej spoločnosti v 20. storočí.
V jednom zo svojich článkov
písal: „Keď sa rozhliadneme
navôkol, vidíme priam desivý
zánik mravnosti, najmä medzi
mládežou... Kiná, divadlá, literatúra, umenie, riadené z veľkej
časti neviditeľnou rukou slobodomurárstva, namiesto toho,
aby šírili osvetu, horúčkovite
pracujú podľa uznesenia slobodomurárov: ‚My katolícku
cirkev nezničíme intelektuálne,
ale ničením morálky.‘“2
Hlavné poslanie katolíckych
médií videl Maximilián okrem
ohlasovania Evanjelia práve
vo vytváraní alternatívy voči
hlasu „kniežaťa tohto sveta“.
Poslaním ním založených médií
malo byť budovanie skutočne
kresťanskej spoločnosti. Na silnom základe kresťanskej rodiny, ktorá bola ohrozená čoraz
rozšírenejšou nemravnosťou.
V liste varšavskému vojvodovi
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Na nedeľných prechádzkach bratia mali možnosť lepšie spoznať kvardiána o. Kolbeho,
pretože počas pracovného týždňa nebola k tomu príležitosť. O. Kolbe mal vždy krátky príhovor pre bratov.

v roku 1928 okrem iného písal:
„Cieľom našej práce v Niepokalanowe, aj tej tlačovej, je iba
šíriť úctu k Najsvätejšej Panne
Márii, čo pokladáme za skutočný liek proti dnes sa desivo šíriacej strašnej infekcii súkromnej a verejnej nemravnosti...“3
Maximilián videl šíriacu sa demoralizáciu aj v čoraz vyzývavejšej móde, ktorú označoval
ako „s prepáčením svinskú“4.
Poukazoval na to, koľko duší
hynie práve kvôli nemravnosti.5
VERNOSŤ DANÉMU
SĽUBU
O Maximiliánovom zápase
o vernosť rehoľnému sľubu čistoty sa dozvedáme zo zápiskov
v jeho denníku či z jeho príhovorov rehoľným bratom. Hoci
o čistote nehovoril príliš často
a zápas o ňu v poľskej spoločnosti je zrejmý predovšetkým
z jeho novinárskej práce, je
dobré priblížiť si aj niekoľko
jeho slov o čistote, ktoré sa

týkali osobitne tých, ktorí ju
sľubovali v rehoľných sľuboch.
Na slávnosť Nanebovstúpenia
Pána v roku 1937 sa prihovoril
svojim rehoľným bratom takto:
„Vo Svätom Písme je povedané, že všetko zlo pochádza
z troch prameňov: žiadostivosti očí, žiadostivosti tela a pýchy
života. To sú tri pramene, ktoré
však môžeme zredukovať na
minimum alebo ich úplne odstrániť. Čo človek vidí, chcel by
to mať (...).
Druhým prameňom je žiadostivosť tela. To je vec, s ktorou
sa bojuje ešte ťažšie. Na svete
hynie veľmi veľa duší za zločiny
proti šiestemu Božiemu prikázaniu. A v reholi, koľkože duší
diabol vyvlečie za bránu kláštora práve z tejto príčiny. A aj
tu môže duša nad sebou zvíťaziť skrze Nepoškvrnenú. Sama,
vlastnými silami to nedokáže,
ale cez Nepoškvrnenú môže
všetko. Taká duša sa môže stať
tak čistou, že sa bude podobať

Nepoškvrnenej. Taká duša sa
stane tak silnou, že jej vôľa jej
nikdy nedovolí padnúť. Skrze
Nepoškvrnenú si môže byť istá,
že premôže aj najväčšie závislosti na hriechu.“6
O Nepoškvrnenej, najčistejšom a najdokonalejšom Božom
stvorení často hovoril sv. Maximilián ako o našom ideáli. Nech
je teda aj naším ideálom v neľahkom zápase o vernosť šiestemu Božiemu prikázaniu.

McCurry, James. St. Maximilian Kolbe‘s two crowns:
heralding the third Millenium. In: Miles Immaculatae,
jún 1996, s. 130–134.
2 Kolbe, Maksymilian. Tajemnica siły i potęgi. In: Rycerz
Niepokalanej (4) 1925, s. 225–227.
3
Kolbe, Maxmilian. List Varšavskému vojvodovi.
Niepokalanów, 9. 2. 1928.
4
Kolbe, Maksymilian. Ostatnia moda. In: KRN 2 (1926) 84.
5
Tamtiež.
6
Kolbe, Maxmilian. Príhovor rehoľným spolubratom v Niepokalanowe zo dňa 6. 5. 1937 podľa zápisu br. Witaliana
Miłosza. In: Konferencje Ascetyczne św. Maksymiliana
Marii Kolbego. Niepokalanów: WOF, 1989.
1
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POUTNÍ MÍSTA

NOC POMOCNICE KŘESŤANŮ
Poutní společenství se na mrazivou oběť těší po celý rok.
text: Václav Štaud
Filipov na česko-saské hranici označovali naši prarodiče jako České Lurdy. Právem! Tolik poutníků tam před druhou světovou válkou přicházelo. Vedle zažloutlých kronik svědčí o oblibě toho
místa také monumentální podoba kostela Panny Marie Pomocnice křesťanů, který byl posvěcen
v roce 1873.
OD ŠLECHTICŮ KE TKADLENĚ
U zrodu poutního místa bylo nevysvětlitelné
uzdravení, jednodušeji zázrak. Tady ovšem Matka Boží nepomohla bohatému šlechtici-donátorovi, jako to známe u řady starších mariánských
míst, ale trpící venkovské tkadleně. Přesný popis
události, k níž došlo ve filipovském domě číslo 63, si můžeme přečíst v boční chrámové kapli.
Právě v tomto místě stávala světnice, kde se zjevení uskutečnilo. A protože se nejedná o dávnou legendu, ale o svědecky doložené a pečlivě zaznamenané reálné události, podívejme se
na celý jejich průběh:
MARII VZÝVALA, MARIA PŘIŠLA
Magdalena Kadeová (narozená roku 1835 jako
dítě německy mluvících filipovských osadníků)
byla od svých 19 let těžce nemocná. Postupně jí byl diagnostikován zápal plic, pohrudnice

a zánět mozkových blan. K tomu se přidala onemocnění spojená s křečovými záchvaty. Od podzimu 1864 byla trvale připoutána na lůžko, protože se objevily silné bolesti na prsou a hnisavé
puchýře po celém těle. Ošetřující lékaři Görlich
z Gersdorfu a Ulbrich z Jiříkova konstatovali, že
stav je nevyléčitelný.
Magdalena snášela bolesti a časté převazy trpělivě, před Vánocemi 1865 v očekávání smrti přijala svátost pomazání nemocných. Uplynulo ale
několik dnů a v noci na 13. ledna 1866 – bylo to
ve 4 hodiny ráno – zahlédla u svého lůžka ženu
v zářícím bílém plášti s korunkou na hlavě. Ta
jí měla říci: „Mein Kind, von jetzt an heilt’s“ (Mé
dítě, od nynějška se to hojí.) A opravdu! Ráno
po zjevení Magdalena Kadeová bez potíží vstala. Tehdy ani později neměla pochyb, že ji přišla
uzdravit sama Panna Maria, jejíž byla ctitelkou
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a kterou mnohokrát úpěnlivě v bolestech vzývala. A lékaři? O uzdravení nebyli schopni podat
žádné uspokojivé vysvětlení.
I PAPEŽ BYL INFORMOVÁN
Když se zpráva rozšířila, do Filipova začaly putovat zástupy lidí. Informace o zázraku brzy pronikla i do tisku a tím i do celoevropského povědomí.
Duchovní správa v nedalekém Jiříkově se k záležitosti chovala nejdříve zdrženlivě. Na biskupství
v Litoměřicích podala o případu podrobnou
zprávu a vyzvala veřejnost, aby počkala na rozhodnutí církevní vyšetřovací komise. Ta zasedla
už v březnu téhož roku v čele s litoměřickým kanovníkem Janem Řehákem. Komisaři posoudili
lékařskou zprávu o uzdravení Magdaleny Kadeové a ona sama před nimi vypovídala pod přísahou. Litoměřický biskup Augustin Wahala pak
při příležitosti I. vatikánského koncilu osobně
s filipovským případem seznámil papeže Pia IX.
K žádnému církevnímu omezení nedošlo, zájem
o Filipov proto stoupal a postupně docházelo
i k vyslyšení dalších proseb. Na stejném místě
se například uzdravila chromá Magdalena Langhansová. I o tom byl učiněn zápis. V den prvního výročí zjevení, na lidovou pouť spojenou
se vzýváním Panny Marie, Pomocnice křesťanů,
přišlo už na deset tisíc osob.

Foto: farnost Filipov | rumburk.farnost.cz

Na základě souhlasu biskupství byla ve Filipově
postavena nejdříve mariánská kaple, vysvěcená v den 7. výročí zjevení. Kvůli neustále rostoucímu počtu poutníků následovala stavba
současného kostela podle plánů vídeňského
architekta Franze Hutzlera. Po dokončení už

sem chodívalo i více než sto tisíc věřících ročně.
Litoměřický biskup Emmanuel Schöbel povolal
ke správě místa redemptoristy, kteří v sousedství vybudovali kolej a v kraji konali velmi úspěšně exercicie. Sedmdesátiletá Magdalena Kadeová zemřela v prosinci 1905 a její pohřeb vyzněl
jako triumf mariánské úcty.
PO VÁLCE PŘIŠEL PÁD
Nad hlavním oltářem vidíme papežský erb, který napovídá, že nejsme v obyčejném kostele, ale
v papežské bazilice. Tohle ocenění získal kostel
v roce oslav 60 let od původního zjevení jako
velkou vzácnost. Vždyť titul bazilika minor nesly
v celých Čechách jen dva kostely: na Svaté Hoře
a v Bohosudově. Tehdejší papež Pius XI. případ
filipovského uzdravení dobře znal. Přijel se sem
totiž o konkrétních událostech osobně přesvědčit v době, kdy byl apoštolským nunciem v Polsku. Česko-německé slavnosti jubilea vyvrcholily
12. září 1926 korunováním sochy Panny Marie
Filipovské, které společně provedli litoměřický
biskup Josef Gross a strahovský opat Metoděj
Jan Zavoral.
Po skončení druhé světové války byla většina
německy mluvících obyvatel z Filipova a okolního pohraničí vyhnána a noví osadníci na tradici
nesměli navázat, bazilika chátrala. Tradice tu ale
nebyla nikdy zcela přerušena. Přes mnoho překážek a násilné tlumení poutí přicházely alespoň
hrstky českých, německých nebo lužickosrbských poutníků. Dnes je kostel obnoven v plné
kráse a jeho duchovní správci, salesiáni Dona
Bosca, s radostí vítají každého návštěvníka.
NOCI A CHLADU NAVZDORY
Jak velí tradice, také letošní hlavní poutní slavnost se uskutečnila 13. ledna ve 4 hodiny ráno.
„Pravidelně mezi nás přijíždí litoměřický biskup
Jan Baxant, ale tentokrát jej zastoupil generální
vikář Mons. Martin Davídek. Nepřálo nám počasí,
bylo chladno, deštivo a hrozivé zprávy o sněhové kalamitě odradily mnoho pravidelných návštěvníků. I tak se bazilika naplnila asi sedmi sty
účastníky slavnosti,“ vysvětlil filipovský duchovní správce se sídlem v Rumburku P. Josef Kujan
SDB. Současně vyjádřil radost, že většina poutníků zůstává Filipovu věrná. Jsou mezi nimi věřící
z Prahy a dalších českých a moravských diecézí.
K těm, kdo nikdy nechybí, patří zástupci Slováků
a farníci ze Žarošic.
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„Přestože máme doma hojně navštěvované
poutní místo, rádi a často objevujeme i jiné stánky Matky Boží,“ uvádí farář v Žarošicích na Slovácku P. Josef Pohanka. „Filipov jsem si velmi
oblíbil během bohosloveckých studií v Litoměřicích a chtěl jsem jej alespoň jednou představit
svým farníkům. Před více než deseti léty jsme
poprvé naplnili autobus. Navzdory vzdálenosti,
zimě a nočnímu času z toho vznikla krásná tradice. Naše poutní společenství se na Filipov těší
vlastně po celý rok. Jezdí s námi mladí i starší
lidé. Obdivuhodná je například 88letá paní Růženka, která je přihlášena vždy mezi prvními,“
chválí kněz.

VŠICHNI MÁME ZA CO PROSIT
Vlastní pouť Žarošanů začíná vždy ve Šluknově,
kde se jich ujme místní kněz a další přátelé, s nimiž už mají vytvořeny srdečné vztahy. Po příjemném večeru, posilněni silným gulášem, vyrážejí
všichni zdraví poutníci pěšky půlnoční krajinou
do 15 kilometrů vzdáleného Filipova. Starší
a hendikepované převeze autobus. „S modlitbou na rtech cesta ubíhá rychle, každý máme
za co prosit. Po působivé liturgii v bazilice pak
za svítání vyjíždíme objevovat další vzácná místa
severočeské krajiny. Už dříve jsme byli například
u hrobu svaté Zdislavy v Jablonném nebo v polském Křešově, kde stojí jedinečný cisterciácký
klášterní komplex. Letos nás bratři salesiáni provedli nádhernou rumburskou Loretou. I v lednu
je možné čerpat ze vzdálených duchovních pokladů!“ zve pan Vojtěch Kopeček na příští mariánské putování severem Čech.

Foto: farnost Filipov | rumburk.farnost.cz

lidé mívali rodinné vyřezané betlémy. Když byli
v roce 1945 stěhováni do Německa, nemohli tyto
těžké soubory brát s sebou. Tak je mnozí z nich
kdesi v koutku zahrady zakopali a později se pro
ně pod rouškou noci vraceli doslova s nasazením
života. Byly to jejich poklady, dražší než cokoliv
jiného,“ vypráví poutník Kopeček.

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY
V POUTNÍM MÍSTĚ:

CO JE TO POKLAD?
Pouť, při níž Žarošané najedou až 700 kilometrů, nám přiblížil pan Vojtěch Kopeček, akolyta
a kostelní hospodář z přifařených Násedlovic:
„Filipovská slavnost v sobě kromě úcty k Panně
Marii skrývá i jedinečné kouzlo končící vánoční
doby. Přímo v mariánské bazilice je vystavený
krásný betlém. A celý Šluknovský výběžek, kde
kdysi působily desítky šikovných řezbářů, skrývá mnoho dalších betlemářských skvostů. Rádi
po nich nacházíme stopy, letos to bylo v Lipové
a Mikulášovicích. Téměř v každém domě prý zde
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Z latiny přeložil Dr. Alfred Fuchs

Jako lilie záříš bělostná,
zdrávas, věčného Otce Dcero ctná,
zdrávas, Matko Spasitele,
Nevěsto ty Těšitele.
Bez poskvrny započatá,
Trojice tě volí svatá,
zdrávas, která hada jsi zdolala,
jehož jedu tys jediná neznalá.
Zdrávas, přesvatá ty Panno,
z které Spasení nám dáno,
zdrávas, Hvězdo, která jitrem vzchází,
zdrávas, Růže, které trny schází,
bez poskvrny započatá,
Trojice tě volí svatá.
Zdrávas, hvězdami ověnčená,
zdráva buď, sluncem obklopená,
na hada jež nohu vloží,
jež máš měsíc za podnoží,
zdrávas, vítězná Královno přeskvoucí,
přečistá Hvězdo na moři planoucí,
bez poskvrny započatá,
Trojice tě volí svatá.

Mariánské hymny. Díl II. Přerov: Edice Smíru, 1931.
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TROJÍ ANDĚLSKÉ POZDRAVENÍ
Modlitební úmysl M. I. na březen: Aby celá Církev svou modlitbou
vždy podporovala Svatého otce v jeho službě.
text: P. Jacek Pędziwiatr
Válka všechno obrací vzhůru
nohama. Zvláště když je do ní
vtaženo už nejen několik sousedních států, ale bojuje proti
sobě celý svět. Je to jako zemětřesení pod oceánem, které způsobuje vznik obrovské
vlny, jež pak ničí vše, co jí stojí
v cestě, a nebere ohled na nic
posvátného.
Tsunami pohoršení a nenávisti
se nevyhnulo ani Věčnému městu. Psal se rok 1917. Ještě pořád
trvaly hrůzy světové války, když
italští zednáři rozfoukali zbytky
popela hranice, na níž byl spálen
Giordano Bruno, s úmyslem vznítit oheň, který by tentokrát byl
namířen proti církvi. V Říme zorganizovali rouhavou demonstraci. Její účastníci vylévali vědra
s fekáliemi na pomníky svatých
a s obzvláštním zalíbením hanobili zobrazení Matky Boží.

„Dovolili si vyjít se zástavou,
na níž Archanděl Michael ležel
pod nohama Lucifera,“ vzpomínal později očitý svědek těchto
profanací, Maxmilián Kolbe.
„Naproti oknům Vatikánu vyvěsili zednářský hadr, rozházené letáky hlásaly, že policie
má vkročit do Vatikánu, a škodolibá ruka psala: ‚Ďábel bude
vládnout ve Vatikánu a papež
mu bude dělat sluhu.‘ “
Tyto živé vzpomínky o. Kolbe
písemně zaznamenal dvacet
let později v Japonsku, když
vzpomínal na okolnosti vzniku
Rytířstva Neposkvrněné (M. I.).
Neboť prvním důvodem a příčinou vzniku M. I. byla právě reakce na proticírkevní a protipapežské demonstrace. Z tohoto
titulu má M. I. stále povinnost
dávat modlitební a morální
podporu Svatému otci.

Březnový rytířský úmysl, vyzývající k modlitbě za Petra našich
dnů, tedy vyplývá ze základního
charismatu M. I. a ze záměru samotného sv. Maxmiliána. Toto
charisma, přestože již uplynulo
100 let, zůstává stále aktuální,
a to přinejmenším ze dvou důvodů. Za prvé proto, že útoky
na Kristova náměstka stále trvají a neslábnou. Snad nejsou tak
sprosté jako před sto lety, ale
v ne menší míře se snaží proti
němu předkládat Satana a jeho
záměry. Za druhé proto, že sám
papež František prosí o modlitbu za sebe. Žádá o ni každý týden, vždy na závěr svého zamyšlení během nedělní modlitby
Anděl Páně. Možná právě tato
krátká modlitba s trojím Andělským pozdravením by se mohla
stát naší každodenní odpovědí
na papežovu prosbu, k čemuž
vás velmi vybízím.

ÚMYSLY MODLITEB M. I.
BŘEZEN Aby celá Církev svou modlitbou vždy podporovala Svatého otce v jeho službě.
DUBEN

Aby byla Církev v každém svém díle svědkem zmrtvýchvstalého Krista.
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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.
VI. NEBUDEŠ CIZOLOŽIT!
V prosinci r. 1917 byl v SSSR odhlasován zákon,
jenž postavil manželství na stejnou úroveň s volným soužitím a učinil rozvod formalitou, jíž se
dalo dosáhnout písemně za pouhé 3 rubly na úřadě bez vědomí manželského partnera. Ministryní
se stala Alexandra Kollontajová, která razila heslo
sexuální revoluce. Zavedla výchovnou kampaň
pod názvem „Láska jako
sklenice vody“. Hlásala,
že pohlavní akt je něčím tak všeobecným
a samozřejmým jako
doplnění tekutin v organismu.

trestanců (mezi nimi byly i dívky ve věku 12 až
18 let), kde je povzbuzoval ke skupinovému
sexu. Kolektiv si sám vynucoval častou změnu
partnerů. Cílem experimentu byla „resocializace
mládeže a výchova sovětského člověka“. V červnu r. 1918 v Petersburgu proběhla demonstrace
nudistů. Několik stovek nahých žen a mužů pochodovalo ulicemi a neslo transparenty s nápisy:
„Pryč se studem!“ V tom
samém městě dochází k prvnímu pochodu
homosexuálů 19. prosince r. 1918. Sergej
Měrkurov publikuje
tzv. „Sovětskou erotickou abecedu“, sestavenou jako příručku
výuky čtení a psaní
pro analfabety. Pornografické kresby měly
přimět
negramotné
mladíky
k zájmu
Propagandistický plakát nabádající k volné lásce. Muž drží nápis:„Každý komsomolec
může a je povinen uspokojovat své pohlavní touhy.“ A žena drží nápis:„Každá komso- o osvojení si abecedy.

BOLŠEVICKÉ ANTIDESATERO

KOMUNISTICKÉ
ANTIDESATERO (VI)

V mnoha městech
vznikly tzv. komisariáty
volné lásky, které naváděly občany k promiskuitním pohlavním
stykům. Vyskytly se
i případy, že ženy, které odmítly mít poměr molka je povinná mu vyjít vstříc, jinak bude považovaná za měšťanku.“
„Sexuální revoluce“ je
s muži určenými těmito
komisariáty, byly potrestány bičováním. V Saratově jedním z „bludů Ruska“, iniciovaných komunisvydaly místní úřady dokonce nařízení o „znárodně- mem. Tento termín zavádí k veřejnému používání žen“. Všechny ženy od 17 do 30 let byly povinny ní poprvé ředitel moskevského Institutu spolebez ohledu na svůj stav vydat kdykoliv na požádá- čenské hygieny.
ní své tělo kterýmkoliv „občanům mužům“. Každý
dělník, jenž dával 2 procenta svého příjmu do spe- Grigorij Batkis, autor brožury „Sexuální revoluciálního fondu, měl garantovaný nárok na sex s ja- ce v Sovětském svazu“, v ní píše, že buržoazní
koukoliv „občankou ženou“ 3krát za týden.
rodina s mužem a ženou musí být nahrazena
„komsomolskou komunou, kde spolu žije něVšeobecným jevem se staly komsomolské komu- kolik osob“ – prý jedině tímto způsobem se dají
ny, kde žilo spolu několik nebo i více než 10 osob, sloučit osobní city s velkolepými společenskými
majících střídavě sex jedni s druhými. Největ- úkoly. Obrat od „sexuální revoluce“ provádí teprší komunu tohoto typu vytvořil r. 1924 Felix ve r. 1926 Stalin.
Dzieržyňski, šéf komise pro nápravu života dětí.
V kasárnách Bolševo shromáždil tisíc nezletilých
Text i obrázky jsou zpracovánoy na základě knihy Górny Grzegorz.
Tajemnice Fatimy. Warszawa: Rosikon Press, 2016. S. 152–153.
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Foto: Piotr Żurkiewicz OFMConv

NA SLOVÍČKO S BRATREM MENŠÍM

O LÁSCE A ODPOVĚDNOSTI
Rozhovor s o. Jerzym Szyranem OFMConv, autorovi knih o lidské morálce
zeptala se: Jitka Navrátilová
Jaká byla vaše cesta do minoritského řádu?
První volání jsem vnímal někdy
v šesté třídě, avšak tehdy jsem
neměl konkrétní představu, kam
mne Pán volá. Protože pocházím
z farnosti paulínů, myslel jsem, že
vstoupím k nim. Jenže pak se přihlásili minorité, a to skrze časopis
Rycerz Niepkolanej, který jsem četl,
a také díky mému výletu do Niepokalanowa. Následný vstup do Rytířstva a rekolekce v Niepokalanowě-Lasku u mne vyústily v myšlenku
vstoupit k minoritům. No a dnes
mám za sebou již 25 let kněžství.
Jaká byla další cesta v řádu?
Po vstupu do noviciátu jsem zažíval krušné chvíle. Byl jsem zvyklý

žít životem náctiletého kluka, který na svět pohlížel bohorovným
pohledem. V noviciátě jsem byl
najednou korigován. A to bylo
pro mne dost náročné. Avšak
v duchu rčení: „Co tě nezabije, to
tě posílí,“ jsem se upevňoval v povolání a získával vnitřní jistotu, že
žádná životní bouře mne neodradí od Boha. Noviciát byl dobrou
průpravou pro seminář a další
život. Po vysvěcení jsem dostal
za úkol vydávat Rycierza Niepokalanej pro Poláky žijící v zahraničí, který měl redakci v italském
městečku Santa Severa. Tam
jsem strávil dva roky. Pak jsem
působil v italském Janově, odkud
jsem byl poslán do Rekolekčního
centra Rytířstva Neposkvrněné
v Niepokalanowě-Lasku. A právě
zde začal můj duchovní příběh.

O čem ten příběh byl?
V Lasku jsem měl čas pro reflexe a ponoření se do Písma.
Na rozdíl od Itálie, kde lidé chodili pouze vyznávat své hříchy,
zde přicházeli i se svými problémy a životními dramaty. Abych
jim mohl pomoci, musel jsem
prohlubovat svoji spiritualitu
a znalosti, jak v otázkách morálky, tak v otázkách duchovních.
Strávil jsem zde tři roky a byl to
pro mne požehnaný čas.
Kam dále jste byl poslán?
Po Lasku jsem dělal redaktora v polském Rycerzu a poté
jsem šel studovat do Varšavy, kde jsem obhájil doktorát
na univerzitě kardinála Stefana
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Wyszyńského. Z Varšavy vedla
má cesta do minoritského semináře v Lodži-Łagiewnikách,
kde vyučuji teologii morálky,
teologii manželského života
a zpovědnictví. Zároveň jsem
začal psát knihy. V jiné formě
tak pokračuje to, co bylo započato v Niepokalanově-Lasku.
Nezačal již v Lasku ve Vás klíčit zájem o duchovní formaci
v rámci šestého přikázání?
V Lasku jsem si všiml, že řada
mladých lidí, kteří prošli duchovní formací, se nakonec
rozvedla či začala žít „na hromádce“. Přemýšlel jsem, jak je
možné, že po kvalitní formaci
odvrhli dobré hodnoty a odešli
od Boha. Zabýval jsem se tím
i ve své disertační práci, kdy
jsem chtěl pochopit, jaké modely sexuálních postojů jsou předávány v polských časopisech
pro mládež. Musel jsem proto
pročíst časopisy, jako je Bravo,
Bravo Girl, Dziewczna a Twist.
Jaký dojem ve Vás zanechaly
tyto časopisy?
Velmi špatný. Jejich obsah je
na pomezí pornografie. Dvanácti- třinácti- čtrnáctiletým
čtenářům zužují vnímání lásky
jen na jedinou rovinu, a tím je
sex.
Jaký vzkaz dávají mladým
čtenářům?
Jediný: jak ulovit holku nebo
kluka a jaké techniky jim v tom
pomohou. Začíná to radami,
jak se líbat, a končí radami, jak
přimět toho druhého k pohlavnímu styku.
A jaké poselství o vztahu mezi
mužem a ženou šíříte Vy?

Především to, co propagoval
Karol Wojtyła, a tím je láska
a zodpovědnost. Znamená to
milovat, ale se zodpovědností
za toho druhého. Pokud toto
vynecháme na cestě k lásce
manželské, pak dojde ke katastrofě. Problém je, že dneska
se mladí lidé potkají na nějaké akci, a v podstatě si hned
dopřávají věci, na něž zatím
nemají právo. Jan Pavel II., stejně jako i Pavel VI. poukazovali
na to, že člověk tvoří jednotu.
Když tedy někoho miluji, tak ne
jenom jeho tělesnost, ale i jeho
emoce, intelekt či ducha. Je-li láska touhou po dobru, tak
v konečném důsledku je láska
touhou po dobru absolutním,
tj. po Bohu. Láska vede vždy
k Bohu. A po bezcestích, která
propagují zmíněné časopisy, se
k Bohu nikdy nedojde.

Čím dalším je deformován náš
pohled na lidskou sexualitu?

V čem spatřujete dnes největší rizika v oblasti šestého
přikázání?

V určitém slova smyslu má
duchovní vedení stále stejný
význam. Pomoci lidem narovnat jejich nesprávné chápání
života. Vysvětlit, že navzdory
těžkým věcem, které se staly
v jejich životě, není ještě vše
ztraceno a že pokud se přimknou k Bohu, mají před sebou
plnost života. Jedině Bůh je
může vyvést z jejich situace.
Jeho milostí dramata a traumata, která prožili, nebudou
zásadně ovlivňovat jejich život.

Domnívám se, že je to spojeno s dominující postmoderní
filozofií, ve které jsme odvrhli
všechny autority a normy, které dříve regulovaly lidský život.
V postmoderním chápání se
člověk se svým subjektivním
pohledem stal sám sobě normou. A tento postoj vstoupil
i do oblasti víry a vede nás k nesprávnému chápání, že mohu
přijímat pouze to, co se mi líbí
a co se mi nelíbí, to odvrhnu.
V okamžiku, kdy odvrhneme
Desatero jako normu a na jeho
místo postavíme svůj pohled,
musíme zákonitě zabloudit. Jediným východiskem je uznání
Boha jako autority a zároveň
jako Otce, který chce naše dobro. Člověk si nevytváří dobro
pro svůj vlastní prospěch, dobro pochází od Boha.

Především špatným pojetí lásky, kdy lásku vnímáme jako cit,
a ne jako vědomou volbu spjatou s poznáním druhého člověka. O tom hovořil Wojtyła, když
mluvil o etapách lásky a o objektivním poznávání se. Lidé by
měli projít etapami, jako jsou
známost, kamarádství, přátelství. Z toho vyrůstá fascinace
druhým, zamilovanost. Teprve
pak to má přejít v partnerskou
(snoubeneckou) lásku. Špatné
pojetí lásky je spojeno s absencí úcty k druhému, které
nakonec ústí v používání antikoncepce, potraty, eutanazii,
umělé oplodnění atp.
Jakého duchovního vedení je
dnes nejvíce zapotřebí?

Co byste vzkázal mladým lidem, kteří podlehli mylným
názorům v oblasti sexuality?
Rád bych jim tlumočil slova
proroka Izajáše: „I kdyby byly
tvé hříchy červené jako purpur,
nad sníh se vybělí…“ Milosrdenství Boží nemá hranice.
Děkuji za rozhovor.
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Foto: Pavel Raigorodski | Dreamstime.com

BIBLICKÝ KOUTEK

ZASNOUBÍM SI TĚ NAVĚKY
O uzavření svazku Hospodina a jeho lidu
text: br. Patrik Rygiel OFMConv
Při četbě Písma svatého si může čtenář všimnout, že smilstvím nejsou nazvány pouze hříchy lidské nevěry či zvrhlosti. Častěji se setkáme s tímto výrazem v trochu jiném kontextu. Jde tu především o vztah s naším Pánem, Bohem.
Celé Písmo svaté je překrásným
svědectvím o Boží lásce ke svému lidu. To můžeme vidět už
při samotném aktu Stvoření.
Všemohoucí Bůh, kterému nic
ke štěstí nechybí, se rozhodne
stvořit něco mimo sebe, něco
od něho jiného, co chce zahrnout svojí nekonečnou láskou,
a co se ovšem taky může rozhodnout tuto lásku odmítnout.
Jako pomoc Pán uzavírá se
svým lidem smlouvu na Sinaji,
která je však vzápětí poskvrněna uctíváním zlatého telete.
Rozhněvaný Mojžíš tabule Zákona ničí, aby se později vrátil k Hospodinu, který mu dá

smlouvu novou. Tato smlouva
byla u proroků vnímána jako
akt manželství mezi Bohem
a jeho lidem – Izraelem. V této
smlouvě Pán vyžaduje věrnost
a na oplátku slibuje, že svůj
lid uvede do Zaslíbené země
a bude uprostřed něho přebývat, což se později naplní vystavěním chrámu.
Třeba mít na zřeteli, že Boží zákon je ustanovený pro dobro
člověka, jako projev Boží Lásky.
Není žádným omezením lidské
svobody, ale spíše ukazatelem,
průvodcem na cestě k Bohu,
pravé svobodě. Nejdůležitějším

přikázáním je přece toto: „Budeš milovat Hospodina, svého
Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou“
(Deut 6,5). Bylo by však chybou
vnímat lásku k Bohu pouze jako
přikázání – je to adekvátní reakce člověka na projevy Boží dobroty. Jenže v našem, hříchem
porušeném světě bylo potřeba
takto formulovat onu pravdu.
NEVĚRA IZRAELE
Bůh vyžaduje naši věrnost ne
kvůli sobě samému, ale spíše
kvůli nám samým – abychom si
uvědomili svůj dluh a náležitě
přijali dary, jež nám nabízí. Ne
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vždy to tak v historii Izraele bylo.
Ve Starém zákoně je často popisovaný vztah Boha a Izraele jako
vztah milenců. Nejznámější je
snad symbolický sňatek proroka
Ozeáše s nevěstkou Gomerou
(Oz 1-3), který je pro Izraelity živým Božím napomenutím. Neboť Izrael nebyl zrovna věrnou
nevěstou. Ba někdy je dokonce
přímo popisovaný jako cizoložnice (srov. Ez 23). Smilstvím je,
jak bylo naznačeno výše, především modloslužba, někdy navíc
spojená i se sakrální prostitucí či
jinými praktikami ke cti božstev
plodnosti. Modloslužbou byl
znesvěcen i samotný chrám –
Izraelští králové dokonce i tam
umístili oltáře Ašeře a Bálovi.
Pán se však, skrze své služebníky – proroky – nepřestal upomínat, neustále volal lid nazpět
k sobě, cestou pokání: „Navrať
se, izraelská odpadlice, je výrok
Hospodinův, já se na vás neosopím, neboť jsem milosrdný, je
výrok Hospodinův, nechovám
hněv navěky. Poznej však svou
nepravost, dopustila ses nevěry
vůči Hospodinu, svému Bohu,
zaměřila jsi své cesty k bohům
cizím, pod kdejaký zelený strom,
mne jsi neposlouchala, je výrok
Hospodinův“ (Jer 3,12-13).
OZEÁŠOVO
MANŽELSTVÍ
Přibližme si tedy ono výše naznačené manželství Ozeáše
a Gomery. Ozeáš je prorokem
v Izraelském (severním) království v poslední fázi jeho existence, v 8. století př. Kr. Severní
království je sídlem modloslužby. Jsou zde uctívány zlaté sochy býků, mající nahradit kult
Pána v Jeruzalémě. Pán se ale
nevzdává a chce ještě jednou
napomenout svůj lid a zachránit ho od jisté zkázy. A tomu má
sloužit prorokovo manželství

s korintskou dcerou. Prorok si
tedy poslušně vezme za ženu
smilnou Gomeru, a má s ní tři
děti se symbolickými jmény:
syna Jizreel (neboť v dolině Jizreel bude poražen Izrael), dceru

Zasnoubím si tě
navěky, zasnoubím
si tě spravedlností
a právem,
milosrdenstvím
a slitováním,
zasnoubím si tě
věrností a poznáš
Hospodina.

Oz 2,21

Lo-ruchama (teda Neomilostněná, nebo Nemilovaná, neboť Pán už Izraeli nehodlá dál
tolerovat jeho nevěru) a syna
Lo-ammi (Ne-můj-lid, neboť
Bůh Izraele hodlá zavrhnout).
Gomera však – jako věrná dcera Korintu – Ozeáše podvádí
a obcuje s jinými muži. Pán ale
přikazuje prorokovi být se svou
ženou, a tak si ji Ozeáš „kupuje“,
aby byla s ním. Tímto manželstvím chce Pán připomenout
lidu svou lásku a věrnost, zjevuje tu rovněž ochotu odpustit lidu jeho provinění, slibuje
dokonce: „Zasnoubím si tě navěky, zasnoubím si tě spravedlností a právem, milosrdenstvím
a slitováním, zasnoubím si tě
věrností a poznáš Hospodina.
(…) Neomilostněné budu milostiv, těm, kdo Nejsou-lid-můj,
řeknu: ‚Tys můj lid,‘ a on řekne:
‚Můj Bože!‘ “ (Oz 2,21.25).
BOŽÍ VĚRNOST
A TREST
Na základě volání proroků tak
můžeme vidět, že Bůh skutečně

věrný je. Bůh nikdy nezrušil
smlouvu se svým lidem, a to
ani tehdy, když jej pro jeho
nepravosti – smilstvo – musel
poslat do vyhnanství a zdánlivě ho opustil. Exil byl pro Izraelce tvrdou zkouškou. Postavil
totiž otazník za všemi Božími
přísliby: byli vyhnáni ze země,
kterou jim Pán dal; byl zničen
chrám, o kterém Bůh řekl, že
v něm bude přebývat navěky;
a ani krále už neměli, a Pán přece přislíbil Davidovi, že jeho dynastie bude věčná. Jak je tedy
možné, že Bůh toto všechno
dopustil? Nezpronevěřil se tím
své smlouvě? Naopak, už od začátku tu byla tato možnost.
Mnohokrát tyto přísliby byly
spojeny s podmínkou, na příklad: „Budete-li mě skutečně
poslouchat a dodržovat mou
smlouvu, budete mi zvláštním
vlastnictvím jako žádný jiný lid,
třebaže má je celá země“ (Ex
19,5)1.
Co to dnes znamená pro nás?
Především, že nestačí se spoléhat jen na své skutky, na to, že
chodím často do kostela, či recituji mnoho modliteb. To je jen
část přikázání. Většina nařízení
Tóry se týká vztahu k těm, kteří
jsou bez pomoci: bezdomovci,
vdovy, cizinci… Nejdůležitější
je však osobní vztah s Bohem.
Z toho vše ostatní pramení.
Pěkně to vystihuje prorok Micheáš: „Člověče, (…) co od tebe
Hospodin žádá: jen to, abys
zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se
svým Bohem“ (Mich 6,8). Pamatujme tedy na jeho přítomnost,
a nikdy nezhřešíme. A když
padneme, čiňme pokání a on
nás určitě přijme zpět.
1

Viz také Deut 7,12-13 nebo 1Král 2,4 a j.
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HISTORICKÝ SERIÁL

NÁMĚSTKOVÉ KRISTOVI (19)
Papežové v době tridentského koncilu
text: Radomír Malý
Roztržka, která vznikla v důsledku napětí mezi papežem Pavlem III. a císařem Karlem V., znemožnila po r. 1546 na několik dalších let pokračování koncilu. Reforma ale postupovala dále
a díky ní koncil ve dvou následujících etapách kontinuoval svou blahodárnou činnost a nakonec
ji úspěšně dovršil.
PAPEŽOVÉ 50. LET
16. STOLETÍ
Nástupcem Pavla III. se stal
r. 1550 kardinál Gianmaria del
Monte a přijal jméno Julius III.
(1550–1555). Ani on nevynikal
valnou duchovní úrovní, měl
zájem především o světské radovánky. Nicméně nepřátelský
vztah papeže k císaři přestal,
proto bylo možno obnovit jednání tridentského koncilu.
Papež Julius ho svolal r. 1551.
Došlo ke schválení dekretů
o eucharistii a ostatních svátostech, byly promulgovány
i dokumenty vyžadující kázeň
v kléru a v řeholních komunitách. Na koncil se dostavili
i zástupci německých protestantů v čele s wittemberským
vévodou Kryštofem. Jednání
s nimi se ale ukázala zcela bezvýsledná, neboť oni předložili
podmínku pro katolíky nepřijatelnou: zrušit primát římského papeže. Bohužel i tentokrát
muselo být jednání koncilu
r. 1552 přerušeno kvůli obstrukci francouzských prelátů
a odboji německého kurfiřta
Mořice proti císaři Karlu V.
Po papeži Juliovi následoval
zbožný a vzdělaný kardinál
Marcello Cervini, jenž v době
konání II. fáze koncilu (1551–
1552) byl jeho prezidentem.
Ponechal si své křestní jméno jako Marcel II. Po necelém

měsíci zemřel. Kardinálové
poté zvolili náměstkem Kristovým zapáleného reformátora – kardinála Gianpietra Carafu, jenž si dal jméno Pavel IV.
(1555–1559). Proslul asketickým životem a kritikou zlořádů
uvnitř Církve.
S politováním nutno ale konstatovat, že tomuto papeži navzdory horlivosti pro reformu
chyběla rozvážnost a umírněnost v jednání. Při papežské
volbě se rozhodovalo mezi ním
a anglickým kardinálem Reginaldem Polem, taktéž mužem
reformy, ale známým svým
laskavým, i když důsledným
a nekompromisním postupem.
Kardinálové se Carafy báli,
přesto však jej nakonec zvolili,
neboť u Poleho nebylo jasné,
jestli volbu přijme.
Pavel IV. vsadil vše na inkvizici. Zahájil neúprosné a tvrdé
inkviziční vyšetřování „simonistického kacířství“ v římské
kurii, tj. úplatkářství a udělování církevních úřadů za peníze. Současně inkvizice na jeho
příkaz vedla v Itálii procesy
proti řadě osob podezřelých
z protestantské hereze, které
v některých případech končily
smrtí na hranici. Před soudem
se octl i vynikající reformní
kardinál Giovanni Morone, vyšetřován byl i výše uvedený
kardinál Pole (oba se nakonec

úspěšně obhájili). Papež podezíral jmenované kardinály
z tajného protestantismu, což
bylo absurdní zejména u Poleho, Angličana žijícího v Římě,
jehož matku v Anglii právě pro
její věrnost katolické víře protestanté popravili. Když kvůli
vysokému věku nemohla vystoupit na popravčí lešení, kati
ji tam vynesli. Pavel IV. sesadil
i generálního inkvizitora Michaela Ghislieriho (pozdějšího
papeže Pia V.), jehož předtím
sám jmenoval, neboť on odmítal papežovy metody porušující dané právní předpisy.
Pavel IV. kategoricky odmítal
svolat další zasedání tridentského koncilu, neboť byl megalomansky přesvědčen, že
reformu je schopen provést
pouze on sám. Atmosféra strachu a podezíravosti ovládla
za Carafova pontifikátu Řím.
Pavel IV. si tím znepřátelil nejen
naprostou většinu církevních
hodnostářů, ale i téměř všechny evropské katolické panovníky, dokonce i hlavní oporu
katolické Evropy, španělského
krále Filipa II., jemuž z malicherných důvodů vyhlásil válku. Ta se ukázala jako komická
a papež se zesměšnil v očích
všech světských vládců.
Po jeho smrti r. 1559 projevili všichni katoličtí panovníci velké obavy, aby nedošlo
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ke zvolení nového Carafy. Španělský král Filip II. se zasadil
o to, aby na místo nástupce
sv. Petra usedl umírněný kardinál Gianpietro Medici, jenž
přijal jméno Pius IV.
TŘETÍ FÁZE
TRIDENTSKÉHO
KONCILU A SV. KAREL
BOROMEJSKÝ
Pius IV. (1559–1565) byl pravým
opakem Pavla IV.: veselý, mírné
povahy, žil mravně a spořádaně, nevynikal ale žádným hlubokým duchovním životem,
jeho religiozita se vyznačovala
povrchností, měl rád zábavu
a pohodlí, bránil se všemu, co
vyžadovalo větší námahu.
Jeho pontifikát by zapadl jako
zcela bezvýznamný, kdyby
v něm nezazářila hvězda jeho
synovce sv. Karla Boromejského (Borromea), kardinála
a arcibiskupa milánského. Ten
patřil spolu se sv. Ignácem
z Loyoly a sv. Petrem Canisiem
k největším postavám církevní
reformy.
Jako jednadvacetiletý se stal
kardinálem, což byl projev nepotismu (rodinného protekcionářství) ze strany jeho strýce.
Církevní hodnostáři reptali, jejich hlasy však umlkly, když viděli Karlovy skvělé organizační
schopnosti a pastorační zápal
spojený s asketickým životem
a hlubokou zbožností. Jako milánský arcibiskup provedl reformu své arcidiecéze do všech
důsledků: očistil arcibiskupský
palác, kapituly i řeholní řády
od nehodných duchovních, což
se mu stalo málem osudným,
neboť mnich mravně upadlého řádu humiliatů, jistý Farina,
se pokusil o atentát na světce a lehce ho zranil. Kardinál

Borromeo horlivě podporoval
nové řeholní řády založené
v souvislosti s reformou: jezuity, kapucíny, oratoriány. Rovněž tak svědomitě vizitoval
farnosti své arcidiecéze – a to
nikoli tak, že by přijel v kočáře a s pompou, ale na koni
a v prostém šatu, někdy přišel
i pěšky. Pod jeho jurisdikci patřily také farnosti vysoko v italských a švýcarských Alpách,
kam musel dojít „po svých“, neboť cesta byla pro koně strmá.
Někdy dokonce byl nucen šplhat po laně, aby mohl navštívit
farníky vysoko v horách. Vystupoval velmi nekompromisně
vůči protestantismu, často vyháněl z far protestantské pastory, kteří se tam bez povolení
usadili. Není ale pravdou, jak
se lze dočíst v některých protikatolických publikacích, že sv.
Karel protestanty upaloval. Neexistuje jediný dokument, že
by světec vydal nějakého kacíře nebo tajného protestanta
světskému soudu k potrestání
smrtí.
Karel žil asketicky a projevoval mimořádnou dobrotu vůči
chudým, založil řadu dobročinných sdružení a sytil mnoho hladových. Na charitu dal
všechen svůj rodový majetek,
který zdědil. Jeho láska vynikla zejména v době morové
epidemie, kdy takřka jediný
z vysokých světských i duchovních hodnostářů města Milána zůstal na svém místě, aby
sloužil nemocným nejen jako
duchovní udělující svátosti, ale
též jako ošetřovatel, aniž dbal
na riziko nákazy. V tom mu byli
nápomocni řeholníci, zejména
kapucíni a jezuité.
Karel měl obrovský vliv
na svého strýce papeže a lze

bez nadsázky říci, že právě on
stojí za naprostou většinou
dokumentů vzešlých z Piova
pontifikátu. Na Karlovo naléhání svolal Pius IV. r. 1561 třetí, závěrečnou fázi tridentského koncilu. Tam byly vydány
dekrety o manželství, očistci,
úctě Panny Marie a svatých
a o odpustcích, u nichž stanovil koncil zákaz prodeje.
Zvlášť významné bylo nařízení o výchově kněžského dorostu v seminářích, což předtím neexistovalo. Dále – opět
zásluhou sv. Karla – koncil
vydal dekrety o kázni v kléru,
především se zakazovaly pod
těžkými církevními tresty svatokupectví, mnohoobročnictví a nepotismus. Nerespektování kněžského celibátu mělo
být trestáno nejprve napomenutím, když se minulo účinkem, tak exkomunikací. Totéž
se týkalo porušení manželské
věrnosti u laiků. Duchovním
koncil nařizoval skromný život
bez okázalosti a přepychu, výstřelky měly být trestány suspenzemi, tedy sesazením ze
služby. Protestantům měl být
jejich návrat do lůna Katolické
církve usnadněn povolením
přijímání pod obojí způsobou, což byl jeden z Lutherových požadavků, ti ale o to už
nyní nestáli. Tento návrh podal český král z rodu Habsburků Ferdinand I. a sv. Karel
Boromejský jej podpořil.
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Začátek příběhu o Michalovi a Zbyškovi, minoritských
mučednících z Peru, kteří jsou vzýváni jako ochránci proti terorismu.
text: S. M. Anežka Novoměstská OSF
Milé děti, pro každého z nás má
Bůh připravený krásný plán, lepší, než bychom mohli sami vymyslet. Některé lidi volá k tomu,
aby založili rodinu a měli děti,
jiné zve, aby se stali jeho pomocníky jako kněží nebo zasvěcené osoby, a jsou i takoví, které
posílá jako misionáře do dalekých zemí. Ale všichni mají jedno společné: na místě, kde jsou, mají být
svědky Boží lásky.
Když Pán Ježíš povolal
apoštoly, oni netušili,
co je všechno čeká.
Stali se Ježíšovými
přáteli. Naslouchali
jeho slovům, zažívali
jeho dobrotu a lásku
k lidem, na vlastní oči
viděli, jak konal zázraky. Byli blízko, když
byl Ježíš zatčen a ukřižován, a radovali se
z jeho vzkříšení. Než
se s nimi Ježíš rozloučil a vstoupil na nebesa, řekl jim: „Jděte
do celého světa, učte všechny
národy a křtěte je ve jménu Otce
i Syna i Ducha Svatého.“ A slíbil,
že jim pošle Ducha Svatého, který jim dá sílu a moudrost, aby to
mohli dokázat.
A skutečně: když se modlili
spolu s Pannou Marií, sestoupil
na ně Duch Svatý. Pomáhal jim
tak, že ačkoli byli obyčejnými
rybáři, přiváděli k víře v Krista
tisíce a tisíce lidí a za několik let
byli křesťané už v mnoha zemích v Evropě, v Asii a v Africe.

Přestože křesťany mnozí pronásledovali, stále jich přibývalo.
A to pokračuje dodnes. Pán Ježíš si stále vybírá spolupracovníky, kteří by přinášeli zvěst o Boží
dobrotě a lásce všem lidem.
Také dva chlapci Michal a Zbyšek zaslechli v srdci Boží volání,
aby se stali jeho svědky.

Michal už jako malý chodíval
na pouť do blízkého františkánského kostelíka zasvěceného
Panně Marii. Přitahoval ho život
bratří minoritů, které tam potkával. Začal studovat střední
školu, kterou měli bratři ve vedlejším městě, a tam dozrálo
jeho rozhodnutí: Stane se knězem. Jeho přáním bylo sloužit
Pánu Bohu a Neposkvrněné
jako misionář.
Zbyška odmalička přitahovala
služba u oltáře: ministroval a rád
se modlil. Když ukončil střední
školu, cítil v srdci velikou touhu:

Chtěl se stát řeholníkem a sloužit Pánu Bohu všude, kam ho
pošle, podobně jako sv. František a sv. Maxmilián Kolbe.
Michal a Zbyšek se setkali v minoritském klášteře v polských
Smardzewicích. Společně tam
prožívali noviciát – čas přípravy na řeholní život. Jednou večer seděli na zahradě a povídali si. „Víš,
o čem už léta přemýšlím?“ řekl Michal
s pohledem upřeným na hvězdné nebe.
Zbyšek se na něj podíval tázavě: „Nevím.“ „Že
bych se chtěl stát misionářem,“ odpověděl
Michal zasněně. „Tak
rád bych pomáhal lidem poznat Boží lásku!“ „Ty taky?“ překvapeně vyhrkl Zbyšek.
„Já na to myslím každý
den!“ Naplnila ho veliká radost. Konečně má někoho, s kým se o to může podělit.
Do noci si spolu povídali a snili.
„Musíme se na to dobře připravit,“ řekl Michal, když se rozcházeli. „Víš co? Budeme se jeden
za druhého modlit.“ „Platí,“ řekl
Zbyšek odhodlaně. „Věřím, že si
nás Pán povede.“ A od toho večera snili a modlili se společně.

Ilustrace: Vítězslav Koutník

PRO DĚTI

TOUHA SRDCE

Milé děti, i vy určitě sníte o tom,
že v životě vykonáte něco krásného. Povídejte si o tom s Ježíšem a proste ho, aby vás vedl
po svých cestách a abyste své
sny spolu s ním mohli naplnit.
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FRANTIŠEK „JÁ CHCI“
O klukovi, který si myslel, že může mít všechno, co chce.
text: Jana Lokajová

Foto: Andrey Baturin | Dreamstime.com

František byl hezký kluk. Všechny
holky se za ním otáčely, protože
chodil na hokej, mluvil, jakoby
všemu rozuměl, a v hodinách
bruslení předváděl takové kousky, že všichni spolužáci jen nevěřícně a se závistí koukali. František si taky hodně věřil a na rozdíl
od svých spolužáků si rád povídal s děvčaty, vykládal jim, jak
trénuje na zápasy a o svém skvělém týmu. Některé holky skutečně rády poslouchaly jeho vyprávění. Všechny ale ne.

pro ni byl ztráta času. Jednou
už toho měl František dost a začal na Kristýnu ve školní šatně
hulákat: „Proč jako nechceš jít
na můj zápas? Nevíš, že patřím
do nejlepšího týmu ve městě?!
Já jsem šampión, chápeš? Šampión!“ Kristýna byla překvapená, ale nadechla se a pevně odvětila: „Možná jsi
šampión, ale
připadáš
mi jako
pěkný

Do třídy chodila i Kristýna, která se o Františkův sportovní život
vůbec nezajímala.
Zpívala ve školním
sboru a hokej byl
zcela mimo její zájem. Taky se jí zdálo, že se František
dost vytahuje a pořád mluví jen o sobě.
A právě tohle František
nemohl snést. Chtěl totiž, aby si ho všimla právě ona. O přestávce si
sedával na lavici tak, aby
Kristýna jeho povídání
o sportovních vítězstvích
nemohla
přeslechnout.
A když bylo potřeba, své
příběhy si trošku přibarvil, aby to vypadalo, že byl
vždycky ten nejdůležitější
hráč na ploše.

náfuka a hokej mě nezajímá.“
František na to: „Já ale chci, abys
se mnou šla. Já to chci a ty musíš jít!“ Kristýna odpověděla:
„Ne, nemusím. Nemám na to
čas. Už jsem ti to říkala.“ A Kristýna utekla. Pomyslela si, že už
s ním nechce nikdy mluvit.
Právě v tu chvíli do šatny vkročil
spolužák Honza. František tam
stál zaražený jako puk, a protože ho Honza neviděl, omylem
do něj trochu vrazil. „Co děláš?!“
obořil se na něj František. „Promiň, spěchám.“ „Slyšel jsi ji, Kristýnu? Co si jako o sobě myslí, že
nechce jít na zápas se mnou?!“
začal si stěžovat František. Protože Honza věděl, že František
Kristýně neumí dát pokoj
a pořád za ní dolízá, odpověděl: „Hele, dej jí
pokoj. Hokej ji nezajímá a ty ji pořád otravuješ. Nemůžeš prostě mít
všechno, co chceš. Kašli
na ni.“ Narazil si čepici
a odešel.
Když Františka přešel
vztek, začal brečet. Vždycky měl všechno, co chtěl.
A teď to vypadá, že Kristýna
s ním nikdy nikam nepůjde. Dlouho se s tím srovnával, ale časem to taky
pochopil. Lidi nemůžeme vlastnit. Nemůžeme
je využívat pro svoje potěšení. Bůh nám dal každému svobodnou vůli,
a když ji respektuje on,
musíme ji u druhých
respektovat i my.

Kristýně jeho vytahování lezlo
krkem. František ji navíc každou chvíli zval, aby se přišla
podívat na trénink nebo nějaký zápas. A ona, že nepůjde.
Měla spoustu koníčků a hokej
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PODĚKOVÁNÍ
❧ Vaším prostřednictvím chci
z celého srdce vzdát chválu a poděkovat Bohu našemu Pánu
za všechny vyslyšené prosby
i udělené milosti. Děkuji také
tobě, Panno Maria, za tvou mocnou přímluvu a ochranu.
čtenářka Martina
❧ Vloni jsem prosila o modlitbu
za vnučku Anežku. Zatím to s pomocí Boží a Panny Marie zvládá.
Moc děkuji!
rytířka Božena
❧ Dobrý den, 8. 11. jsem Vám
psala s prosbou o modlitbu
za očekávaného syna s vývojovou vadou. Syn se narodil začátkem ledna a bohužel nepřežil,
zemřel velmi brzo po porodu.
Chci Vám a všem, kteří se za nás
modlili, ale velmi poděkovat.
Modlitby byly skoro hmatatelně
znát, všechno probíhalo velmi
pokojně a požehnaně, porod byl
bez komplikací, syn se netrápil
a přijal i křest od kněze. Kdo ho
viděl, řekl, že měl při umírání
krásný a vyrovnaný obličej. Při
křtu s námi bylo hodně nemocničního personálu, byli velmi
empatičtí a bylo cítit duchovní
atmosféru. Dostalo se nám velké podpory od lidí kolem, všichni nás chválí, jak obdivuhodně
a statečně jsme to nesli, že jsme
dokonce dávali sílu druhým,
že všechno vidíme z perspektivy věčnosti, kdy náš syn už je
u Boha a je u něj šťastný a zdravý. My ale víme, že bez modliteb
a síly od Boha bychom se z toho
zhroutili. Necítíme žádnou nesnesitelnou bolest a prázdnotu,
ale radost a naději na shledání
na věčnosti.
Veronika
❧ Maria, naše maminko nebeská, děkuji Ti za zdraví celé rodiny, dětí, vnoučat a za ochranu,
dar víry, síly a zdraví těm, co je

nemají. Vyslyš, prosím, prosby
za duše v očistci, zvláště za zemřelého manžela Jirku.
tvá Zdena Marie Terezie

❧ Děkuji Panně Marii za ochranu při loňských dvou operacích
a prosím za vyléčení ze současných zdravotních potíží.
rytíř Petr

❧ Prosila bych o modlitbu
za rodinu, za syny a jejich rodiny,
za uzdravení vnuka ze závislosti
na alkoholu a kouření.
čtenářka z Moravy
❧ Prosím o modlitbu. Mám
od doktora zakázáno jíst skoro
všechno kvůli záhadné alergii,
která mně poprvé velmi sužovala loni v létě a teď se ozývá zase.
Jarmila

❧ Prosím o modlitbu za dar
❧ Děkuji Panně Marii za ochra- víry
pro svého syna Václava,

nu mého vnuka, že se zdravý
vrátil ze zahraniční mise, a děkuji také za uzdravení mé dcery
po těžké nemoci. Moc děkuji.
babička a maminka od Kyjova

❧ Milá redakce, děkuji vám,
že jste vloni přiložili k časopisu
brožurku o prvních sobotách.
Udělala jsem si je, a teď více miluji Matku Boží. Opravdu mi to
vychází ze srdce, ne jako dřív.
Zároveň bych chtěla poprosit
o modlitbu za uzdravení rodiny
z alkoholismu a neplodnosti.
čtenářka Veronika
❧ Plním svůj slib a chci veřejně
poděkovat Pánu Ježíši za vyslyšení proseb na přímluvu Panny Marie a otce Pia. Moc děkuji
za pomoc, ochranu a sílu v těžké nemoci a zvládnutí těžkých
chvil při umírání mého manžela.
Moc a moc děkuji, jsem vděčná
za všechno, co dostávám, a prosím i nadále o pomoc a přímluvu.
rytířka Marie
O MODLITBU PROSÍ:
❧ Prosím za svou nemocnou
maminku.
rytířka Ludmila

❧ Prosím o modlitbu na přímluvu
Panny Marie za mého syna, který
má před operací páteře, aby to
dobře dopadlo a aby neměl komplikace. Prosím i o modlitbu za zdraví pro sebe a za pomoc finanční.
rytířka Marie

aby znovu nalezl cestu k Bohu
a mohl založit rodinu. Prosím
také za uzdravení mé nemocné
přítelkyně a za její rodinu
rytířka Eva

❧ Prosíme o modlitby za nemocné Janu a Štěpána, aby
se zlepšil jejich zdravotní stav,
a také za Moniku a Jana, aby se
zlepšila jejich životní situace.
vděčný čtenář Jiří a přátelé
❧ Prosím o modlitbu za manžela, kterému se moc zhoršil zrak.
rytířka Věra
❧ Prosím za obrácení mého
manžela a dcer. Bývali praktikující katolíci, ale stále více se
od Boha vzdalují. A ještě chci
poprosit o uzdravení špatných
vztahů v našem příbuzenstvu.
rytířka Marie
❧ Chvála Kristu a Marii, prosím
o modlitbu za moji rodinu: za nalezení práce pro mého muže
a dobrého bydlení. Ať v této situaci najdeme Boží vůli.
čtenářka Petra
❧ Prosím o modlitbu za obrácení našeho syna Michala a za dar
víry pro něho.
rytířka Jindra
❧ Prosím o modlitbu za zdárnou operaci kloubu.
vděčná čtenářka Marie
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ZPRÁVY
• Rakousko: Křesťanský film „Největší
dar“ španělského režiséra Juana Manuela Cotela, který se věnuje tématu
odpuštění, měl premiéru ve Vídni
v kině Village Cinema. Představení
bylo úplně vyprodané. Ve vedlejším
sále sedm kněží udělovalo svátost smíření. Fiktivní rámcový děj filmu v sobě
spojuje příběhy kolumbijské občanské
války, genocidy ve Rwandě, teroristických útoků baskické ETA a irské IRA,
jakož i konflikty uvnitř rodin, kde nakonec došlo ke smíření. Režisér Cotelo
k tomu prohlásil: „Film je určen lidem,
kteří nedokážou odpustit nebo prosit
o odpuštění. Má být pozváním, aby se
k tomu odhodlali.“ Hvězdným hostem
premiéry byl herec Shane O‘Doherty,
od svých 15 let člen IRA a jako 21letý
odsouzený na doživotí. Ve vězení konvertoval ke katolické víře, četl evangelia a knihy otce Pia, což jej pohnulo
k četným dopisům, v nichž prosil o odpuštění a sám odpustil.
www.kath.net, 25. 1. 2019
• Itálie. Dne 21. prosince 2018 vydal
Svatý otec František dekret o heroických ctnostech několika služebníků
Božích. Mezi nimi je také spoluzakladatel M. I. Girolamo Biasi OFMConv.
Narodil se v Itálii 7. prosince 1897.
Vstoupil k minoritům a během první
světové války studoval v Římě společně s Maxmiliánem Kolbem. 16.
října roku 1917 společně s dalšími
bratry založili Rytířstvo Neposkvrněné. Bratr Girolamo se stal jeho
prvním sekretářem. Brzy na to onemocněl tuberkulózou. Uprostřed utrpení se stal neúnavným nositelem
pokoje a radosti pro ostatní nemocné. 20. června 1929 odevzdal svůj
život jako oběť lásky Bohu.
www.mi-international.org
• Itálie: Nejnovější poznatky italských vědců dokazují, že muž na Turínském plátně byl viditelně ukřižován. Pomocí počítačové tomografie
(CT) a 32letého dobrovolníka, který
má tutéž postavu jako muž na plátně, dokázali vědci rekonstruovat celý
průběh ukřižování. „CT dovoluje dokonalou reprodukci těla,“ řekli vědci.

„Tak byla možná spolehlivá rekonstrukce zad a ramen. CT potvrdilo
nezvyklou polohu zad a rukou, což
je dalším důkazem, že muž na plátně
byl opravdu ukřižován.“ Dokázali určit i místo, kde kopí vniklo do těla.
www.kath.net, 26. 1. 2019

ústavě, požadujícího nekompromisní ochranu lidského života od početí až po přirozenou smrt. Odvolal
se přitom na nedávné referendum,
v němž se Irové žel vyslovili pro povolení potratů.
www. pch24.pl, 30. 1. 2019

• Brazílie: Nový prezident Jair Bolsonaro je politikem, který chrání nenarozený život. Hned na počátku ledna prohlásil, že bude vést zemi podle
„židovsko-křesťanských“
principů
a bránit rodinu proti „ideologii rodové rovnosti“ a „politické korektnosti“.
„Brazílie se znovu stane zemí osvobozenou od řetězů ideologie... Bůh bude
stát nade vším.“ Nový prezident poděkoval Bohu, že mu zachránil život při
nedávném pokusu o atentát, kdy ho
fanatický levičák pobodal nožem.
www.kath.net, 9. 1. 2019

• USA: Kongres státu New York rozhodl o další liberalizaci potratového
zákona. Možnost usmrtit nenarozené
dítě má nyní platit až do konce těhotenství. To prosadil současný demokratický guvernér Andrew Cuomo,
jenž se hlásí k tomu, že je praktikujícím
katolíkem. Biskup Joseph Stricklad
z diecéze Tyler prohlásil, že Cuomo tím
upadl do automatické exkomunikace
a nesmí přistupovat ke svátostem, dokud nezmění svůj postoj.
www.pch24.pl, 31. 1. 2019

• Vatikán: Svatý stolec znovu zaujal postoj k migraci. Státní sekretář
kardinál Pietro Parolin řekl diecézním katolickým novinám v italské
Gorizii: „Úkolem politiky je reagovat
a řešit problémy bez vyvolání obav,
jež se potom stanou zdrojem nenávisti a násilí. Stavět bariéry je stejně
nesprávné jako přijímat migranty
bez účinných integračních opatření.
K tomu je nutná inteligentní spolupráce všech – migrantů i států, které
je přijímají.“
KAP, 23. 1. 2019
• Kuba: Jak informoval latinskoamerický zpravodajský Institut Patmos,
sledující respektování náboženské svobody v latinskoamerických
zemích, přibylo v uplynulém roce
v tomto komunistickém státu případů perzekuce katolíků. Institut uvádí a dokumentuje zatčení tří laiků
a jednoho kněze, kteří upozorňovali
na diskriminaci katolických věřících
v zaměstnání a ve veřejném životě.
www.katholisches.info, 30. 1. 2019
• Irsko: Katolický kněz John Hogan
odmítl při mši svaté podat sv. přijímání poslanci Robertu Troyovi,
vystupujícímu jako praktikující katolík. Důvodem bylo, že v nedávném
hlasování irského parlamentu zvedl ruku pro zrušení dodatku k irské

• USA: Viceprezident Mike Pence se
účastnil 17. ledna Pochodu pro život
ve Washingtonu. Vatikán oznámil, že
účastníci této akce mohou získat odpustky.
www.kath.net, 18. 1. 2019
• Francie: Až 50 000 ochránců
života se tento rok shromáždilo
na Pochodu pro život v Paříži. Papež
František jim poslal pozdravné poselství, v němž uvedl, že „všechno zlo
ve světě vrcholí, když se pohrdá lidským životem“, a povzbudil účastníky pochodu, aby „neúnavně vydávali
svědectví o neodňatelné hodnotě
lidského života a lidské důstojnosti“.
Účast katolických biskupů na pochodu vzrůstá, letos se jich účastnilo již
20. Až 90 procent účastníků pochodu
bylo mladších než 35 let, jak napsala
agentura „LifeSiteNews“. Navzdory
předchozím rokům většina francouzských médií včetně státní televize
tentokrát o pochodu referovala, zejména o poselství papeže Františka.
www.kath.net, 21. 1. 2019
• Francie. Francouzští biskupové
vydali prohlášení, ve kterém brání
přirozenou rodinu a funkce, které jí
náleží. Vyjádřili se tak k návrhu zákona nazvaného „škola důvěry“, podle
něhož má ze školního slovníku zmizet „otec“ a „matka“. Nahradit je mají
obraty jako „rodič 1“ a rodič 2“. Zákon
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podporuje prosazování genderové
teorie, podle níž má být lhostejné,
zda jsou rodiče téhož či různého pohlaví. „Pro dítě není lhostejné, jak pojímá samo sebe skrze administrativní
formulace,“ uvádějí biskupové a uzavírají své prohlášení nadějí, že zvítězí
zdravý rozum a dobro dětí bude postaveno na první místo.
radiovaticana.cz, 15. 2. 2019

• Čína: Vláda chce v průběhu nejbližších 5 let vydat nové znění Písma sv., z něhož má být údajně vyňato vše, co prý neodpovídá „čínským
hodnotám“. Místo nich se tam mají
octnout nové formulace v duchu
souladu „s čínskými hodnotami“. Již
dnes není možno Bibli oficiálně nikde sehnat a její text v čínštině na internetu je zakázán.
www.lifesitenews.com, 18. 1. 2019
• Španělsko: Expert na exorcismus
otec Antonio Maria Rejano z diecéze
Badajoz upozornil, že ďábel je dnes
přítomen ve světě více než v dřívějších dobách. Exorcismu podle něho
není žádnou věcí minulé epochy,
nýbrž něčím velice aktuálním. Řekl,
že každá diecéze světa by měla mít
několik exorcistů, neboť případy lidí
posedlých nebo svázaných zlým duchem narůstají.
Glaube und Kirche, 1/2019
• Rusko: Podle nejnovějšího sčítání
činí počet katolíků v této zemi 500
tisíc. Statisticky se jedná o nepatrný
zlomek procenta obyvatelstva, nicméně jde o velmi aktivní menšinu. Přibývá míst, kde se celebruje mše svatá.
Katolíci jsou koncentrováni hlavně
ve velkých městech. Ke katolické církvi se hlásí především občané polského a litevského původu, v současné
době přibývá ale i konvertitů ruské
národnosti.
www.pch24.pl, 1. 2. 2019
• USA: Několik organizací hnutí
LGBT vydalo prohlášení, že křesťané
jsou prý největším nebezpečím pro
současné lidstvo, neboť zastávají nerozlučitelnost manželství, odmítají
homosexuální svazky a potrat.
www.lifesitenews.com, 31. 1. 2019

• Vatikán. Ve dnech 21.–24. února
2019 se ve Vatikánu konala Konference o ochraně nezletilých před sexuálním zneužíváním. Důležitou součástí
neobvyklého summitu byla kromě
svědectví obětí zneužívání také kající
bohoslužba. „Církev se nikdy nebude
snažit jakýkoli případ zakrývat nebo
zlehčovat,“ uzavřel papež konferenci
a před 190 biskupy, řeholníky i několika laiky navrhl osm konkrétních
bodů řešení krize. Po tomto summitu
se očekává brzké vydání papežského dokumentu s pravidly a předpisy
na ochranu nezletilých a zranitelných dospělých v církvi.
katyd.cz, 26. 2. 2019
• Itálie: Letos uplyne 800 let od setkání sv. Františka se sultánem al-Malikem al-Kamilem v Damiettě.
Generální představený Řádu menších
bratří ve svém dopise k této příležitosti napsal: „Připomínáme si událost,
kterou nemohl v té době nikdo předvídat: že člověk, naplněný Duchem,
bez jakéhokoliv vlastnictví, přešel
beze zbraně bitevní pole a požádal
o setkání se sultánem; byl sultánem
přijat s velkodušností a těšil se dlouhé
pohostinnosti v muslimském táboře.
Hluboce pohnut oním setkáním se
František šťastně vrátil do vlasti a hledal, jak mají bratři jít mezi muslimy,
‚aby se to líbilo Pánu‘... Výročí tohoto
setkání nás vyzývá, abychom si znovu položili otázku, jaké věci se budou
líbit Pánu v pluralismu a složitosti
dnešního světa.“
www.ofm.cz, 13. 2. 2019
• Arábie: Svatý otec František
jako první papež v historii navštívil
ve dnech 3.–5. února 2019 Arabský
poloostrov. „Učiň mě nástrojem svého pokoje,“ zvolil si za motto přelomové cesty do Spojených arabských
emirátů. Jde tak ve stopách sv. Františka z Assisi. Ten již roku 1218 navštívil egyptského sultána al-Kamila.
Právě u příležitosti 800. letého výročí
tohoto „prvního kroku v křesťansko-muslimském dialogu“ emiráty na letošek vyhlásily Rok tolerance. František přijel na Arabský poloostrov jako
první papež v historii na pozvání šajcha Muhammada bin Zajda Nahajána, korunního prince hlavního města

emirátů Abú Zabí. Šajch byl na návštěvě ve Vatikánu před třemi lety.
„Tolerance není pasivní stav, ale vyžaduje trvalou a důslednou činnost.
Přijetím papeže dáváme na vědomí
všem, bez ohledu na vyznání nebo
kulturu, že by neměli být jen přijímáni, ale vítáni jako aktivní účastníci,“ zdůraznil státní ministr Sultán
Ahmed al-Džábir.
katyd.cz, 5. 2. 2019

• Sýrie: Počet křesťanů v této zemi
během 8 let trvající války poklesl
z 10 procent obyvatelstva na pouhá
2 procenta. Důvody jsou emigrace
do zahraničí před Islámským státem
v zájmu zachování života, především
do sousedního Libanonu, dále potom vyvražďování křesťanů bojovníky Islámského státu, a konečně násilná přinucení ke konverzi k islámu.
www.pch24.pl, 1. 2. 2019
• ČR: Syrský františkán, otec Ibrahim
Alsabagh, se svými spolubratry neopustil Aleppo a jeho obyvatele ani
v těch nejhorších okamžicích. Napsal
o tom strhující knihu, plnou každodenního strádání, ale také naděje
a znamení, že Bůh člověka neopouští
ani v nejbezvýchodnější situaci. Kniha byla přeložena do češtiny a vyšla
pod názvem „Mezi peklem a nadějí“
v Karmelitánském nakladatelství.
www.ofm.cz, 4. 1. 2019
• ČR: „V tvém náručí“ – pod tímto názvem vyšla před Vánocemi v nakladatelství Flétna v Ústí nad Orlicí kniha, která je opravdovým svědectvím,
co dokáže Ježíš Kristus udělat s lidmi,
kteří se mu zcela odevzdají. Jde o příběh dosud žijící slovenské řeholní
sestry Jany Lapšanské, narozené
r. 1925. Pojednává o jejím povolání
k řeholi, o komunistickém zrušení
řádů a kongregací a pronásledování,
jemuž byly sestry vystaveny. To, že
se nezlomily, bylo důsledkem plného vydání sama sebe Kristu, jehož si
zamilovaly. Kniha ukazuje, že zamilovanost do Krista není určena jen kněžím a řeholním osobám, nýbrž všem
věřícím, ba naopak je podmínkou
opravdového křesťanského života
a duchovního růstu.
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od LEDNA do ZÁŘÍ 2019

Pobožnosti
PRVNÍCH
SOBOT
Další setkání:
6. 4. | 4. 5. | 1. 6. | 6. 7. | 3. 8. | 7. 9.
Kostel sv. Janů v Brně (u minoritů)
Program:
8.00 – Mše svatá
• krátký výklad k některému
aspektu prvních sobot
• výstav Nejsvětější svátosti
• fatimské rozjímání
• modlitba růžence se zpěvy
• požehnání
• setkání v kapitulní síni kláštera
Srdečně zvou:
Bratři minorité
a Rytířstvo Neposkvrněné

Pak jsem slyšel hlas Páně, jak praví:
„Koho mám poslat, kdo nám půjde?“
Řekl jsem:
„Zde jsem, mne pošli!“
(Iz 6,8)

ŘÁD MINORITŮ PŘIJÍMÁ NOVÉ KANDIDÁTY
Česká provincie:

P. Stanislav Gryń OFMConv,
e-mail: provincialat@minorite.cz
Řád minoritů, Minoritská 1, 602 00 Brno

Slovenská kustódia:

P. Jaroslav Cár OFMConv,
e-mail: povolanie@minoriti.sk
Námestie sv. Františka 4, 841 04 Bratislava

