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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 za-
sílejte na: Národní centrum M. I., Minoritská 1, 602 00 Brno, e-mail: info.mi@minorite.cz.)

VÁŽENÍ ČTENÁŘI, 
MILÍ RYTÍŘI NEPOSKVRNĚNÉ,
číslo Immaculaty, které právě držíte v  rukou, 
je věnováno sedmému přikázání Desatera 
„Nepokradeš“. Na první pohled by se mohlo 
zdát, že toto přikázání se týká pouze hmot-
ného majetku, avšak při bližším zkoumání 
zjistíme, že hmotná dobra jsou vždy spojená 
s člověkem a jeho prací, takže krádeží se po-
rušuje spravedlnost ve správě pozemských 
statků a  plodů lidské práce, ale také zraňuje 
láska, neboť lidé si mají svým bohatstvím na-
vzájem sloužit.

Přesah čistě hmotné roviny je dobře vidět 
tam, kde kvůli zisku jsou lidé zotročování 
nebo se s nimi vůbec zachází jako by byli zbo-
ží. Ale vedle takových křiklavých případů, se 
můžeme setkat i s  jejich jemnějšími odstíny, 
kdy nedovolíme druhým žít jejich život, pro-
tože si je k sobě příliš připoutáme. Nezdravá 
citová navázanost k druhým lidem, zvířatům 
či věcem jsou také porušením sedmého při-
kázání, které si často vůbec neuvědomujeme. 

Přejeme Vám, ať Vám četba připravených 
článků pomůže ponořit se do hloubky Boží 
moudrosti, která tímto přikázáním pomá-
há člověku najít správný vztah k věcem, ale 
i k sobě, ke druhým lidem a nakonec i k Bohu.

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

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.

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

Kdo se cítíte osloveni a chtěli byste vstoupit do M. I., požádejte o přihlášku na výše uvedených kontaktech.
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HLEDEJTE NEJPRVE BOŽÍ 
KRÁLOVSTVÍ

Hledání Božího království nevylučuje poctivou každodenní práci 
k zajištění živobytí. Důležitý je však způsob, jakým to děláme.

text: br. Bohdan Heczko OFMConv

Kristus nás varuje před přílišnou ustaraností o dočasné věci a povzbuzuje nás, abychom nejprve 
hledali Boží království a jeho spravedlnost a že všechno ostatní nám bude přidáno, vždyť Bůh 
dobře ví, co potřebujeme ke každodennímu životu (srov. Mt 6,25-33). Nenavádí nás Kristus, aby-
chom byli lehkomyslní a lenošní?

STARAT SE, ALE JAK?
Někdo by se mohl ohradit: 
„Cože? Nemám se starat o kaž-
dodenní živobytí? Jídlo, obleče-
ní, bydlení…? To mi jako všech-
no potřebné spadne samo do 
klína?“ Samozřejmě, že je třeba 
se o  to všechno starat, vždyť 
přece by nebylo správné žít 
na účet někoho jiného. A  také 
sv.  Pavel říká, kdo nechce pra-
covat, ať nejí (2 Sol 2,10). Důle-
žité je však, jakým způsobem to 
děláme a jaké místo tyto staros-
ti v našem životě zaujímají.

VELKÉ POKUŠENÍ
Existuje totiž velké pokušení, 
že péči o  dočasné hmotné za-
jištění budeme považovat za 
nejdůležitější náplň svého živo-
ta. Ale Ježíš nám ukazuje, že to 
nejdůležitější nejsou hmotné 
statky, ale Boží království. Když 
někdo poctivě hledá to druhé, 
ve správné míře se mu dostane 
i toho prvního. Bohužel naopak 
to automaticky neplatí.

Všimněme si lidí, kteří se úz-
kostlivě shánějí po oněch 
hmotných statcích. Kolik zaží-
vají neklidu, nejistoty, strachu, 
v  jejichž důsledku se někdy 
uchylují k nečestným prostřed-
kům – intrikám, krádežím, pod-
vodům, ba i  vraždám, jak nám 

to líčí četné kriminální případy. 
A  dále, když už je získají, kolik 
dalšího úsilí musí vynaložit na 
jejich zabezpečení a  další roz-
množování. A  to už nemluvím 
o strachu z nemocí a ze smrti.

A  přece nežijeme proto, aby-
chom jen jedli, pili a hromadili 
majetek. I  kdybychom získali 
celý svět, budeme toužit po 
něčem hlubším, co naplní naše 
srdce a učiní nás šťastnými, a to 
nejen pro jeden okamžik, ale 
napořád. Toužíme po něčem 
hlubokém, co dá smysl celé 
naší existenci. Svatý Augus-
tin to vyjádřil známou větou: 
„Stvořil jsi nás pro sebe, Bože, 
a nepokojné je lidské srdce, do-
kud nespočine v Tobě.“

NEJPRVE BOŽÍ 
KRÁLOVSTVÍ
Oč máme tedy usilovat na prv-
ním místě? Pán Ježíš říká: „Hle-
dejte nejprve Boží království.“ 
A co je Boží království? Jak ho po-
znat? Boží království je stav, kdy 
člověk začne důvěřovat Bohu, 
že on nad ním bdí a zahrnuje ho 
hlubokou láskou, v  jejímž plánu 
je smysluplný život zde na zemi 
a šťastná věčnost u Boha.

Naše péče o  každodenní 
chléb už nebude motivována 

strachem, co budeme jíst, pít 
a do čeho se oblečeme, ale sta-
ne se klidnou, poctivou prací 
opřenou o  důvěru v  dobrotu 
Boha, který nám nabízí život 
věčný v nebi a který dobře ví, 
co všechno potřebujeme pro 
život zde na zemi. Lidi okolo 
už nebudeme vnímat jako ne-
přátele, kteří nám chtějí vzít to, 
co jsme nashromáždili, ale jako 
naše bratry a  sestry, kterým 
můžeme posloužit svou prací 
a  svými statky. Dočasná dobra 
už nebudou cílem, ale stanou 
se prostředkem k  projevování 
lásky. A  tam, kde člověk začne 
svou láskou zahrnovat druhé, 
se začne naplňovat i druhá část 
Ježíšových slov „všechno ostatní 
vám bude přidáno“. Už nás ne-
bude ovládat strach, ale bude-
me prožívat pokoj, už nebude-
me vkládat naději do hmotného 
zajištění, ale s  důvěrou v  Boha 
budeme s radostí a nadějí oče-
kávat, co nám přinese nový den, 
a nakonec samotná věčnost.

Milí rytíři a rytířky Panny Marie 
Neposkvrněné, svěřujme své 
každodenní starosti do Božích 
rukou, učme se prožívat každý 
den jako Boží dar, jako příleži-
tost ke konání dobra a  každé 
utrpení nesme jako podíl na 
Ježíšově vykupitelském díle. 
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LETEM M. I. SVĚTEM
čili rytíři v akci
text: Jitka Navrátilová | koordinátorka M. I.

SETKÁNÍ SE ČLENY M. I. V MOHELNĚ (20. 3. 2019, obr. 1, 2)  
Mohelno u Dukovan se stalo o třetí březnové středě místem, 
kam jsme se vydali na pozvání zdejších rytířů a ctitelů Ne-
poskvrněné Panny Marie. Podělili jsme se s nimi o poselství 
slov Matky Boží, která jsou zaznamenána v Bibli. Díky paní 
Lence Koláčné, která celé setkání iniciovala, a otci Petru Vác-
lavkovi jsme se mohli potkat s těmi, kteří žijí své každodenní 
zasvěcení v  těchto místech. Celé setkání bylo ozvláštněno 
také významným životním výročím pana kostelníka, který 
v Mohelně dlouhá léta působil. 

DUCHOVNÍ OBNOVA V JIHLAVĚ (30. 3. 2019, obr. 3, 4)
Je to již dva roky, co jsme naposledy navštívili jihlavské rytíře. 
S  o to větší radostí jsme za nimi jeli, když nás otec Krzysztof 
Skibiński OFMConv pozval, abychom v jihlavské farnosti Matky 
Boží udělali postní duchovní obnovu. V rámci ní jsme zaměřili 
svůj pohled na Pannu Marii a učili se na jejím příkladu být s Kris-
tem v jeho vykupitelském díle. Podle Mariina příkladu jsme se 
tak i my připravovali na tajemství Velikonoc. Děkujeme jihlav-
skému společenství bratří minoritů a také sestrám minoritkám 
za vytvoření velmi přátelského prostředí pro toto setkání.

KNĚŽSKÉ A JÁHENSKÉ SVĚCENÍ V BRNĚ (22. 6. 2019)
Rádi bychom Vás pozvali na svěcení našich minoritských 
bratří, kteří jsou také rytíři Panny Marie. Bratr Petr Macháček 
(obr. 5) příjme kněžské svěcení a bratr Patrik Rygiel (obr. 6, 
s kadidelnicí) jáhenské svěcení v katedrále sv. Petra a Pavla 
v Brně, z rukou biskupa Vojtěcha Cikrleho. Ve stejném termí-
nu 22. 6. 2019, ale v pražské katedrále sv. Víta, Vojtěcha a Vác-
lava přijme z rukou Dominika kardinála Duky OP svěcení Ja-
roslav Mrňa, který je rovněž členem Rytířstva Neposkvrněné. 
Prosíme, abyste je, ale i všechny ostatní kandidáty na kněž-
ské a jáhenské svěcení ze všech diecézí naší země zahrnuli 
do svých modliteb a obětí. 

POUŤ M. I. A ČTENÁŘŮ ČASOPISU 
IMMACULATA KE SV. ANTONÍNKOVI (23. 6. 2019, obr. 6) 
Předposlední neděle v červnu již tradičně patří rytířům Nepo-
skvrněné Panny Marie a čtenářům časopisu Immaculata, kteří 
putují do moravské Blatnice ke sv. Antonínovi. Ne jinak tomu 
bude i letos. Poutní mši svatou, která začíná v 15.00 hod., bude 
sloužit o. Karel Koblížek OFMConv. Chceme Vás povzbudit, 
abyste se nebáli vyrazit na tuto pouť, vyprosit si nezbytné mi-
losti a také využít příležitosti se společně potkat a poznat se. 
Více informací najdete na plakátku na konci časopisu. 
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RESTITUCE TROCHU JINAK
Restituce je důležitá součást našeho obrácení a pokání.
text: Zpracoval Antonín Randa podle přednášky Kateřiny Lachmanové z Katolické charismatické 
konference 12. 7. 2013.

Abychom pojem restituce z pohledu morální teologie pochopili, na pomoc si můžeme vzít příběh 
celníka Zachea. Při jeho setkání s Ježíšem pozorujeme několik fází. Celník Zacheus si žil dobře, 
ovšem na úkor svých bližních. Jeho příběh se však začal odvíjet ještě před tím, než začal kolabo-
rovat s režimem. Nebyl totiž vždy zločinec. Stejně tak i náš život nezačíná ve chvíli, kdy uděláme 
průšvih.

JEŽÍŠ ZVE
Pak nastane chvíle, kdy Zacheus 
hledá Ježíše. Písmo svaté ne-
uvádí proč. Možná byl zvědavý, 
možná nespokojený se životem. 
Pokud však měl zájem Ježíše 
vidět, muselo tomu předcházet 
něco ze strany Boží. To je prin-
cip, který se v duchovním životě 
děje. My si kolikrát myslíme, že 
teď, v tuto chvíli, jsme začali pra-
covat na svém duchovním živo-
tě a že právě teď jsme vyrazili za 
Pánem. Ale jak říkal Blais Pascal: 
„Nemohl bych tě hledat, kdyby 
ty jsi mě už dávno nenašel.“ Kaž-
dé naše hledání Jeho je ve sku-
tečnosti odpovědí na to, že On 
hledá nás.

Další fáze je Ježíšovo hledání. 
Zacheus nenašel místo, kudy 
bude Ježíš kráčet, a tam ho vy-
čkával, ale byl to Ježíš, který si to 
namířil tam, kde Zacheus „visel“. 
Podíval se nahoru a  oslovil ho: 
„Pojď rychle dolů. Dnes musím 
být s tebou ve tvém domě.“ Pod-
trhuji, že to už je Ježíšova inicia-
tiva. Zacheus je tím tak šokován, 
že sleze ze stromu a s radostí při-
jme toto pozvání. Zacheus tedy 
není tím, kdo zve. Zve Ježíš.

ZACHEUS ODPOVÍDÁ
Pak následuje nečekaná Za-
cheova reakce, do níž ho nikdo 
netlačil. Ježíš mu nedává pod-
mínku: „Já s  tebou povečeřím, 

bude to sice na veřejnosti 
ostuda, ale potom to dáš do 
pořádku, abych se i  já mohl 
vykázat, že to nebylo jen tak, 
že tu jím s hříšníkem.“ On na to 
přijde sám a vyřkne větu, která 
je klíčová pro tento článek: Po-
lovinu svého jmění, Pane, dám 
chudým, a jestliže jsem někoho 
ošidil, nahradím mu to čtyřná-
sobně. V Písmu nestojí „co jsem 
nakradl, vrátím“. Jde o  několi-
kanásobné nahrazení škody. 
Zacheus říká, že rozdá polovinu 
svého jmění, nejen toho krade-
ného, ale i toho poctivého, zdě-
děného. A koho ošidil, tomu to 
čtyřnásobně nahradí. Zde je vi-
dět, že když se člověka dotkne 
Boží láska, nastává skutečné 
obrácení. Nastává velkorysost 
Boží lásky, člověk přestane kal-
kulovat.

SKUTEČNÉ OBRÁCENÍ
Zacheova slova nejsou jen ne-
čekaný a  pozoruhodný happy 
end. Je to princip každého 
skutečného obrácení. Změna 
smýšlení, která, pokud je oprav-
dová, má za následek změnu 
našeho chování a vztahů. A po-
zor. Nejen ve smyslu budoucím, 
ale i  zpětně. A  to je právě ona 
restituce, náhrada škody. Pro-
tože by bylo podivné, pokud by 
se člověk obrátil a v jeho životě 
zůstala nějaká nespravedlnost, 
se kterou nic nedělá.

TIPY PRO INSPIRACI:
Pomluvy
Za Filipem Nerim přišla na zpo-
věď drbna. On jí dal za pokání 
vzít peřový polštář, jít na věž 
a  peří rozhodit. Potom jí řekl: 
„Běž a  posbírej vyhozené peří.“ 
Tak totiž působí pomluva. Zlé 
slovo se dá napravit tím, že se 
udělá dobrý skutek, přijde omlu-
va. Ale už se nikdy neposbírá to, 
co šlo dál. Všechno zlé ovoce 
pomlouvání. I v morální teologii 
se učí, že toto je jedna oblast re-
stitucí. Neokrádáme lidi jenom 
o majetek, ale taky o jejich čest, 
o  dobré jméno. Dávejme velký 
pozor, kdy se postavíme do role 
žalobce vůči naším blízkým. Pro-
tože v  Písmu svatém jsou tyto 
role už rozdělené. Žalobcem je 
Zlý a přímluvcem je Duch Svatý, 
který se za nás přimlouvá.

Škody na majetku
Dnes má moderní podoby. Da-
ňové úniky, ukracování mzdy, 
pokud máme pod sebou za-
městnané lidi. Mnozí si pamatují 
na žitou socialistickou morálku. 
Kdo nekrade, okrádá rodinu. 
Nepovažovalo se za nemorální, 
vzít si nějaké šroubky v  práci, 
propašovat něco domů. Kdekdo 
si na tuto mentalitu zvykl. Špat-
ně hospodařím s věcmi v práci, 
není to moje firma, tak to ne-
řeším. List Římanům říká, jak 
jste své údy vydávali do služby 
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nepravosti a nečistoty, o to více 
dávejte své údy do služeb spra-
vedlnosti. To je ovoce obrácení.

Nezodpovědnost ve vztazích
Jde o  případy, kdy muž opustí 
partnerku, neplatí na dítě, ne-
stará se o jeho výchovu. Pak se 
„přiobrátí“ – dá se na duchovní 
cestu, ale nevnímá, že zůstal 
dluh. Tomu se říká křivá stavba. 
Má i další podoby. Někdo něko-
mu nabourá rodinu, a i když se 
nerozpadne, nechává zranění, 
pohoršení. A ani po letech ne-
řeší, že se za to člověku, které-
mu ublížil, neomluvil.

Upírání povinné lásky
Odnětí lásky je jeden ze způso-
bů trestání dětí, který je nejvíc 
devastující pro vývoj jejich psy-
chiky. Probíhá tak, že se rodiče 
trestající dítě urazí a  několik 

hodin, dnů či týdnů s  ním ne-
mluví. A dítě neumí jejich vztah 
vrátit, neví, co s  tím má dělat. 
Ze strany dospělých jde o  pa-
sivní agresivní chování a  tímto 
mohou tyranizovat celou rodi-
nu, pracovní kolektiv nebo ce-
lou řeholní komunitu. Krádež 
není jen vzít někomu majetek. 
Ale může jí být i odejmutí lásky. 
V  Novém zákoně je psáno, že 
si nedlužíme nic, jen abychom 
milovali. V momentě, kdy Ježíš 
zemřel a  smazal všechny naše 
viny, není ospravedlnitelné, že 
někomu zadržujeme lásku, že 
ho trestáme tím, že mu ji ode-
jmeme.

VRÁTIT SEBE JEŽÍŠI
Některé věci můžeme vrátit na 
místo, můžeme někomu vrátit, 
co jsme mu sebrali. Pak jsou si-
tuace, kdy to nejde, ale můžeme 

v těchto oblastech dělat dobro. 
Když byl někdo lakotný, má být 
štědrý. Kdo ubližoval svým dě-
tem, může jiným lidem dávat 
milosrdné srdce. V rodině se se-
jít, omluvit se, dojít k  usmíření. 
Není možné jít si svou duchov-
ní cestou a  přitom odstřihnout 
všechny blízké, i  kdyby nám 
kdysi způsobili křivdu. Chceme-
-li čerpat z Božího milosrdenství, 
nemůžeme ho zadržovat něko-
mu dalšímu. Stavěli bychom se 
do role žalobce.

Nejhlubší restituce je vrátit sám 
sebe Ježíši. Vrátit Bohu celý život. 
Vše je naše, ale my jsme Kristovi 
a  Kristus Boží. To je ta nejhlubší 
restituce. Mnohem větší, než dát 
pár korun do sbírky. Stejně, jak 
jsme vydávali své údy do služeb 
nepravosti, znovu je vydat do 
služby spravedlnosti.  
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OSOBNÍ VLASTNICTVÍ 
A SPRAVEDLIVÁ SPOLEČNOST

Cílem života nemá být hromadění majetku.
text: P. Jan Koblížek

Jako lidé žijeme v hmotném světě a nevyhneme se kontaktu s věcmi. Základním vztahem k věcem 
je to, že je vlastníme a používáme jich. Existují v naší křesťanské nauce pravidla, jak s věcmi správně 
zacházet? Není v rozporu s křesťanstvím, aby člověk majetek vlastnil a dále ho rozmnožoval?

DVOJÍ ROZMĚR 
VLASTNICTVÍ
Přestože je pravda, že Ježíš byl 
chudým a  následovat ho lze 
opět jen v  chudobě, je rovněž 
třeba přijmout, že jako lidé ne-
jsme čistí duchové, ale žijeme 
v  hmotném světě a  musíme 
se o  tento svět starat. To pla-
tí pro bohaté i  chudé. Osobní 
vlastnictví je s  člověkem ne-
rozlučitelně spjato. Vlastnictví 
tak o  člověku velmi vypovídá. 
A to nejen o tom, jaký má člo-
věk vztah k věcem, ale i ke dru-
hým lidem a k Bohu. Skutečnou 

otázkou není, zda má člověk 
mít nějaké vlastnictví, ale co se 
svým vlastnictvím dělá. Osob-
ní vlastnictví se tak může stát 
skvělým prostředkem k  tomu, 
aby se člověk rozvíjel ve všech 
rovinách, včetně té duchov-
ní, a  aby pomáhal i  ostatním. 
Osobní vlastnictví se však také 
může stát mamonem, který 
člověka odvádí od Boha a stává 
se bariérou k  ostatním lidem. 
Vzpomeňme na povolání Abra-
ma Hospodinem (Gn 12, 7), 
kde toto povolání neznamená 
jen pozvání k  duchovní cestě 

člověka za svým Bohem, ale je 
rovněž zaslíbením o vlastnictví 
země, o kterou se Abram a jeho 
potomstvo mají v  budoucnu 
starat. Každý z  nás by se tedy 
měl ptát: „Co po mě Bůh chce, 
jestliže mi svěřil tyto nebo ony 
věci?“

Už jsme řekli, člověk se skrze 
hmotné statky, které vlastní, 
rozvíjí. Existují však dvě pojetí 
osobního vlastnictví, která so-
ciální nauka církve odmítá: Prv-
ním z nich je tzv. kolektivismus, 
druhým liberalismus.
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KOLEKTIVISMU A JEHO 
ODMÍTNUTÍ
První směr představuje snahu 
zbavit člověka osobního vlast-
nictví, které je zde považováno 
za příčinu nespravedlnosti ve 
společnosti, a  nastolit takovou 
společnost, kde by si všichni byli 
rovni a  měli všechno společné. 
Jednou z forem kolektivismu je 
např. komunismus. Nemusíme 
jistě připomínat, jakou duchov-
ní, morální a  ekonomickou de-
vastaci tento myšlenkový směr 
ve dvacátém století v nejrůzněj-
ších státech světa způsobil. Proč 
komunismus, a  tedy vlastně 
všechny typy kolektivismu ne-
mohou fungovat? Je to proto, 
že spolu s odebráním osobního 
vlastnictví zbavují člověka mož-
nosti svobodně jednat a  mít 
zodpovědnost za svět, za sebe 
sama, svoji rodinu a celou spo-
lečnost, a tím i zabavují člověka 
jeho důstojnosti.

My samozřejmě známe situace, 
kdy se někteří lidé zříkají osob-
ního vlastnictví a  žijí v  komu-
nitách, kde mají společný ma-
jetek. Příkladem jsou řeholní 
komunity, které žijí po způsobu 
prvních křesťanů v Jeruzalémě. 
Zde je důležité říci, že se vždy 
jedná o  svobodnou volbu ně-
kterých křesťanů, kteří rozlišili, 
že zřeknutí se osobního vlast-
nictví představuje jejich vlastní 
cestu ke svatosti. Tento komu-
nitní způsob života není pro 
všechny a  nikdy nebyl kladen 
jako obecná podmínka křes-
ťanského způsobu života. Jde 
o  cestu spojenou se zvláštním 
zasvěcením Bohu.

ODPOVĚDNOST 
KŘESŤANA ZA SVĚT
Vedle toho nám evangelia při-
nášejí řadu příkladů o  tom, že 

křesťanská cesta ke svatosti je 
spjata s  odpovědností za svět 
a  za osobní vlastnictví, které, 
jak už jsme řekli, slouží jako ná-
stroj rozvoje člověka a celé spo-
lečnosti. Je prostředkem, jak se 
účastnit díla na Božím stvoření. 
Příkladem může být evange-
lium o bohatém mladíkovi, kte-
rému Pán jasně říká, že věčný 
život má již ten, kdo dodržuje 
desatero (Mk 10). Pochopení 
u  Ježíše nachází také boháč 
Zacheus, který se po setkání 
s  Pánem rozhoduje k  účinné 
službě druhým lidem (Lk 19). 
Evangelia se dívají pozitivně 
i  na dalšího boháče  – Josefa 
z  Arimatie, který poskytl mrt-
vému Kristu svůj hrob. I  Skut-
ky apoštolů, kde je řeč o první 
komunitě společného majetku, 
nám na příkladu příběhu Ana-
niáše a Safiry (Sk 5) ukazují, že 
život v takovéto komunitě musí 
být na základě svobodného 
rozhodnutí a  není pro všech-
ny. Všichni však mají povinnost 
odpovědně spravovat svěřené 
statky, buď tím, že se o ně trva-
le starají, anebo tím, že je (vý-
hodně) prodají dříve, než zisk 
věnují do společného. Ze svého 
správcovství osobního vlast-
nictví bude totiž každý člověk 
skládat před Bohem účty, jak 
o tom pěkně mluví i podoben-
ství o hřivnách (Mt 25).

LIBERALISMUS A JEHO 
ODMÍTNUTÍ
Druhé pojetí osobního vlastnic-
tví, které křesťanská nauka od-
mítá, je extrémní liberalismus. 
Ten můžeme nazvat jako idola-
trie vlastnictví. V  tomto směru 
je akcentována osobní svobo-
da jednotlivce. Člověku je zde 
dovoleno rozvíjet se a  množit 
své statky do nekonečna, je-li 
toho schopen. Ohled na druhé 

a  solidarita s  chudými a  slabý-
mi zde nemají místo. Tento my-
šlenkový směr hlásá, že cílem 
není člověk, lidská osoba, ale 
hmotné bohatství, nejčastěji 
vyjádřené v  penězích. Osob-
ní vlastnictví je tu definováno 
jako to, co „nepatří ostatním“. Je 
to něco, co „patří jenom mně“. 
Bohatství a  majetek zde stojí 
jako to, co lidi mezi sebou roz-
děluje. Z tohoto důvodu církev 
liberalismus odmítá, podob-
ně jako odmítá kolektivismus. 
Vzpomeňme opět na evange-
lia: Prvním je příběh o  boháči 
a žebráku Lazarovi (Lk 16). Bo-
háč zde není zlým a  nekultur-
ním člověkem. Myslí dokonce 
na svoji rodinu. Je však sobec, 
který není schopen posloužit 
potřebnému člověku ze svých 
přebytků. Druhým příkladem je 
příběh o jiném boháčovi, které-
mu se hojně urodilo, a který se 
rozhoduje postavit větší stodo-
ly (Lk  12). Znovu vidíme, že to 
nemusel být zrovna zlý, despo-
tický nebo nemravný člověk. 
Naopak, mohl mít řadu kvalit, 
byl jistě velmi pracovitý a cíle-
vědomý. Byl však neprozíravý. 
Zapomněl, že cílem jeho živo-
ta není ani majetek, ani práce, 
ale Bůh. Zapomněl, že majetek 
má sloužit jako prostředek pro 
dosažení tohoto cíle pro něho 
i pro druhé.

Vidíme, že osobní vlastnictví 
není ani špatné, ani dobré. 
Velmi však záleží na tom, zda 
z  něho uděláme svůj mamon, 
anebo prostředek ke službě 
Bohu a lidem kolem nás. 

P. Jan Koblížek, Th.D., přednáší na teologické 
fakultě UP v Olomouci. Text je inspirován přednáškou Pierre-
-Yves Gomeze o spravedlivém užívání osobního vlastnictví: 
Parcours Zachée. Édition de l’Emmanuel, 2012.
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FRANTIŠKÁNSKOU STŘÍDMOSTÍ 
PROTI LÁKADLŮM KONZUMU

Ekologické obrácení podle papeže Františka
text: o. Stanisław Jaromi OFMConv

Žijeme v době velké renesance františkánské ideje, která dnes církvi pomáhá odpovědět na nej-
větší výzvy společnosti. Jejím velkým a neohroženým interpretátorem je papež František, jenž 
se ještě jednou pokouší uvést do života ideál chudé církve, bratrského společenství pro všechny, 
církve putující s poselstvím evangelia světem a starostlivě dbající o celé stvoření coby společné-
ho domova darovaného nám Bohem Otcem.

Františkánsky laděná je i  po-
slední encyklika církve, jež začí-
ná slovy Chvalozpěvu stvoření 
sv. Františka z Assisi Laudato si‘. 
Představuje papežův projekt, 
který je katolickým pokusem 
odpovědět na podstatné otázky 
21. století, v  němž vidíme na-
rušené vztahy mezi člověkem, 
světem a Bohem a také zranění 
v  oblasti společenských vzta-
hů. Církev nabízí projekt, který 
nazvala integrální teologií. Má 

společenský, ekologický, pe-
dagogický a  duchovní rozměr 
a jeho úkolem je pomoci uzdra-
vit komplikované a často i otrav-
nými látkami napuštěné vztahy 
mezi námi, vůči přírodě i Bohu. 
Základem je „detoxikovat“ naše 
myšlení a  vnímání sebe navzá-
jem. František to nazývá „ekolo-
gickým obrácením“. Zde je ně-
kolik myšlenek z  této encykliky 
coby inspirace k  poukázání na 
bohatství prostého života.

MINIMALISMUS PO 
KŘESŤANSKU
Minimalismus po křesťansku 
je neobvyklou alternativní na-
bídkou tváří v  tvář globálním 
trendům. V  encyklice Laudato 
si‘ čteme: Křesťanská spiritua-
lita nabízí alternativní pojímá-
ní kvality života a  povzbuzuje 
k  prorockému a  kontemplativ-
nímu životnímu stylu, schop-
nému hluboce se radovat a ne-
být posedlí konzumem. […] 
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Jde o přesvědčení, že „méně je 
více“. […] Křesťanská spiritua-
lita navrhuje růst ve střídmosti 
a  schopnost těšit se málem. 
Je návratem k  jednoduchosti 
a  umožňuje nám pozastavo-
vat se a  vychutnávat nepatrné 
věci, děkovat za možnosti, kte-
ré nám skýtá život bez lpění na 
tom, co máme, a  bez smutku 
nad tím, co nemáme (LS 222).

Střídmost žitá svobodně a  vě-
domě je osvobozující. Není 
méně živá, není méně inten-
zivní, ale zcela naopak. […] 
Je možné potřebovat málo 
a  žít hodně, zejména jsme-li 
schopni dávat prostor jiným 
potěšením a nacházet uspoko-
jení v  bratrských setkáních, ve 
službě, zužitkováním vlastních 
charismat, v  hudbě a  umění, 
v kontaktu s přírodou, v modlit-
bě. Štěstí vyžaduje umění ome-
zovat určité potřeby, které nás 
otupují, a  zůstat tak přístupní 
rozmanitým možnostem, které 
život nabízí (LS 223).

Příroda je plná slov lásky, ale 
jak jim naslouchat, jsme-li 
uprostřed neustálého lomozu, 
stálé a  úzkostné roztěkanosti 
nebo kultu zdání? Mnozí lidé 
zakoušejí hlubokou nerovno-
váhu, která je nutí dělat věci 
maximálně rychle, aby měli po-
cit zaneprázdněnosti, v  nepře-
tržitém spěchu, který je vede 
k tomu, že převrátí všechno, co 
je kolem nich. To má dopad na 
způsob, jakým zacházíme s  ži-
votním prostředím. Integrální 
ekologie vyžaduje, abychom 
věnovali trochu času na obno-
vu klidné harmonie se stvoře-
ním, na zamyšlení o  svém ži-
votním stylu a  svých ideálech, 
na rozjímání o  Stvořiteli, který 
žije mezi námi a v tom, co nás 
obklopuje, a  jehož přítomnost 

„nemá být konstruována, ný-
brž objevována a  odhalována“ 
(LS 225).

Jde o starou, zároveň však stá-
le novou spiritualitu, v  níž od-
halujeme význam pořekadla 
„méně je více“, avšak mnohem 
uvědoměleji a  pokorněji. Tedy 
o  minimalismus, který umož-
ňuje rozeznat skutečný poten-
ciál dřímající v  nás i  v  jiných 
lidech. Dává nám nový zdroj 
zadostiučinění, jež můžeme 
čerpat ze spoluzodpovědnosti 
neboli z oproštění se od posed-
losti mít všechno a všechny ne-
ustále pod kontrolou.

JAK TO ZREALIZOVAT?
Richard Louv se odvolává na 
výsledky vědeckého bádání 
a  rozebírá fakt, co znamená 
deficit přirozenosti pro dneš-
ní generaci, resp. pro genera-
ce budoucí. Odlučujeme děti 
od jejich přirozeného prostředí, 
jímž je příroda, les nebo park. 
Bezpečí se stává svého druhu 
společenskou posedlostí. Kom-
penzujeme jim to hromadou 
elektronických her a  hraček 
„na jedno použití“. Zahrnujeme 
děti nadbytkem a  tím, že jim 
organizujeme jejich volný čas, 
potlačujeme v  nich představi-
vost a  sklízíme ovoce jménem 
přesycení, neschopnost kon-
centrace a  chronické znudění. 
Jenže žádné povídání o  příro-
dě, žádné hodiny biologie či 
žádný film nenahradí čas strá-
vený v  partě vrstevníků, čas 
strávený v divoké, neudržované 
části parku, kde roste plno stro-
mů přímo vyzývajících k tomu, 
aby na ně dítě vyšplhalo.

Duch minimalismu se tu vylo-
ženě sám nabízí a  je to zřejmé 
tím více, že se ukazuje, že dítě 
by mělo mít denně alespoň 

hodinu kontaktu s přírodou, jež 
nedoznala citelných zásahů…

NEJDE JEN O DĚTI
A co my dospělí? Také nás nad-
míra věcí, povinností a problé-
mů uzavírá světu a  brání nám 
žasnout, také nás vzdaluje 
přírodě. Čemu nás tady může 
křesťanská spiritualita naučit? 
Chápání významu onoho 
„méně“ a  pokoře, kdy se ne-
budeme snažit všechno vyře-
šit sami. Pokora totiž znamená 
i akceptování vlastních „slabých 
a  silných stránek“. Učí člověka 
důvěřovat druhým a v případě 
zklamání jim odpustit. Nejsme 
nenahraditelní, po nás přijdou 
další, dost možná lepší, než 
jsme my.

Křesťanství, o  němž zde hovo-
říme, ponouká člověka k  ob-
nově prostoty, k  tvůrčí chudo-
bě, kreativitě a  kontemplaci. 
Ukazuje se, že je zapotřebí při-
nejmenším čtvrthodiny, aby si 
divoká zvěř na louce či v  lese 
zvykla na naši přítomnost 
a ukázala se nám alespoň zdál-
ky. Stejná doba je, jak potvrzuje 
zkušenost, zapotřebí k  adoraci 
či rozjímání.

Když tento životní minimali-
smus obohatíme o  minima-
lismus ekologický, mohou se 
dostavit pozoruhodné výsled-
ky… čili máme se pokusit se 
stáhnout a  udělat místo pří-
rodě, která se tak bude moci 
rozvíjet podle svých vlastních 
zákonitostí. Nemusíme zabírat, 
ovládat a udržovat každou píď 
krajiny, uznejme, že v  přírodě 
i našem okolí jsou místa, která 
nemusejí být vůbec obhos-
podařována  – kvůli našemu 
zdraví, kvůli zdraví naší plane-
ty, kvůli přírodnímu bohatství 
a kvality ekosystémů.

https://immaculata.minorite.cz/objednejte-si/
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NEJDE O EKO-MÓDU
Máme v  rukou „nejfrantiškán-
štější“ církevní dokument to-
hoto druhu za poslední léta 
a  možná i  za celé období po-
koncilní. Jak se tedy nesnažit 
vytvářet ekologickou spiritua-
litu jakožto nezbytné doplnění 
křesťanského a  františkánské-
ho angažování se pro společen-
ské dobro a ochranu stvořené-
ho světa?

Integrální ekologie totiž 
není záležitostí individuál-
ního pocitu, názoru či eko-
-módy, nýbrž objektivním 

a  zodpovědným přístupem, 
který nás zavazuje k  zásadní 
změně životního stylu a  kon-
zumních návyků.

Je proto záhodno se zamys-
let nad tím, kterým z  našich 
hodnot a ctností můžeme dát 
nálepku „ekologická“. Solida-
ritě, bratrství, spravedlnosti, 
zodpovědnosti, dialogičnosti, 
srdečnosti, poctivosti, odvaze, 
askezi, velkodušnosti, soucí-
tění, schopnosti projevovat 
vděk, nezištnosti, prostotě, 
schopnosti žasnout, obdivo-
vat…?

V  neposlední řadě je zde po-
třeba rozšiřování našeho lid-
ského „okruhu soucítění“ na 
živočichy, které dennodenně 
vídáme. Aby eko-etické inspi-
race plynoucí z  života a  nauky 
sv.  Františka a  učení dnešní 
církve proměňovalo nás i  svět, 
ve kterém žijeme. 

Stanisław Jaromi, OFMConv, absolvent 
teologie a ochrany živ. prostředí, doktor filozofie. Předseda 
sdružení Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu – 
REFA a vedoucí portálu křesťanských ekologů www.
swietostworzenia.pl, dlouholetý delegát menších bratří 
v otázkách spravedlnosti, míru a ochrany stvoření.
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TUREK NA KARLOVĚ MOSTĚ
Svatí přímluvci proti otroctví a pronásledování křesťanů
text: P. Stanislav Přibyl CSsR

Jednou ze světoznámých soch na Karlově mostě v  Praze je pověstný Turek. Je součástí velmi 
zvláštní skupiny svatých. Kdo jsou tito svatí a jak se jim přihodilo, že tvoří jedno sousoší? Co mají 
společného?

Řád trinitářů, který byl zalo-
žen koncem 12. století oněmi 
dvěma francouzskými svatými, 
Janem z  Mathy (1160–1213) 
a Felixem z Valois (1127–1212), 
přišel do Prahy roku 1705.

Hlavním posláním řádu tri-
nitářů bylo shromažďování 
prostředků na vykupování 
křesťanských zajatců z  rukou 
muslimů. Stanovy řádu zavazo-
valy členy k tomu, že odváděli 
třetinu příjmů na vykupování 
otroků. Členové se dokonce 
mohli zavázat slibem, že v pří-
padě potřeby se vymění se za-
jatcem, na jehož vykoupení by 
už nezbyly peníze.

Pražští trinitáři chtěli mít své za-
kladatele zastoupené v  galerii 
soch na Karlově mostě. Součas-
ně však existovalo nařízení, že 
na mostě musí být sochy všech 
tehdejších českých patronů. Jak 
z  toho ven? Pomohla podob-
nost atributů. Zatímco svatí Jan 
z  Mathy a  Felix z  Valois bývají 
zobrazování s jelenem, který má 
uprostřed paroží kříž, což odka-
zuje na jejich rozhovory o založe-
ní řádu, při nichž se objevil jelen, 
který se šel napít ke studánce, 
atribut laně odkazuje ke svatému 
Ivanovi, poustevníkovi ze Svaté-
ho Jana pod Skalou. Roku 1714 
tak vzniklo sousoší od Ferdinan-
da Maxmiliána Brokoffa, kde jsou 

světci zobrazeni ve skupině ob-
sahující jak postřelenou Ivanovu 
laň, tak trinitářského jelena. Kom-
pozici doplňuje již zmíněný Turek 
hlídající spolu se psem křesťany 
uvězněné v kobce, která zároveň 
tvoří sokl sousoší.

Téma pronásledování křesťanů 
je aktuální více než kdy jindy. 
Pohled na mostecké sousoší 
trinitářských zakladatelů nás 
může upozornit na potřebu 
pamatovat na tyto naše trpící 
sestry a bratry v Kristu. 

Více v knize:
Přibyl, Stanislav. Karlův most v souvislostech víry 
a ducha. Praha: KNA, 2019.
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OTROCTVÍ V SÚDÁNU
Křesťanská mezinárodní solidarita už téměř 25 let osvobozuje otroky 
v Súdánu.

text: Julius Kahanec | dobrovolný spolupracovník CSI

Také v 21. století jsou na světě místa, kde jsou lidé zotročeni. Uvržením do otroctví je člověku 
ukradena jeho svoboda, důstojnost a právo rozhodovat o svém životě. Otrok je tak okraden o svá 
nejzákladnější přirozená lidská práva.

AFRIKA
Otroctví v  severní Africe je 
historicky spojeno s  nájezdy 
Arabů ze severu na národy 
a kmeny žijící na jihu. Muži byli 
většinou zabíjeni, ženy a  děti 
odvlékány do otroctví. Známý 
je příběh sv. Bakhity  – súdán-
ské otrokyně a  pozdější  ře-
holnice (1869–1947). Bakhitu 
unesli dva Arabové a  prodali 
do otroctví. V  otroctví zaži-
la mnoho utrpení a  mučení, 
než ji koupil italský konzul 
Legnano. Ten ji vzal do Itálie, 
kde z  rukou benátského bis-
kupa, kard. Agostiniho, přijala 
křest, biřmování i  první svaté 
přijímání a  stala se řeholnicí. 
Většinu „nového“ života proži-
la v  řeholním domě ve Schio. 
Obětavě pomáhala obyvate-
lům a obětem obou světových 
válek. Byla přezdívána „Africký 

květ“ nebo i  „Šťastná sestra“. 
„Osvobození, jehož se jí do-
stalo v setkání s Bohem Ježíše 
Krista, chtěla  – a  cítila to jako 
svou povinnost  – šířit dále, 
chtěla, aby bylo předáno co 
možná nejvíce lidem. Naději, 
která se v  ní zrodila a  která ji 
‚vykoupila‘, si nemohla pone-
chat jen pro sebe; tato naděje 
měla zasáhnout mnohé, měla 
se dostat ke všem“ (papež Be-
nedikt XVI.).

CHARAKTERISTIKA 
OTROCTVÍ V SÚDÁNU
Otroctví v  Súdánu není eko-
nomická instituce, jakou bylo 
otroctví v USA před občanskou 
válkou. Existují podobnosti 
v  zacházení s  otroky, existují 
i určité ekonomické motivy, ale 
hlavní důvod otroctví v Súdánu 
je politický.

V Súdánu je novodobé otroctví 
spojeno s  komplikovanou ob-
čanskou válkou, která vypukla 
v  roce 1983 a  měla kmenový, 
rasový i  náboženský rozměr. 
Během války tlupy Arabů úto-
čily na jihosúdánské vesnice, 
kradly a  plenily. Nájezdníci 
muže zabíjeli, ženy a  děti si 
brali jako válečnou kořist. Ničili 
vše, co si nemohli odnést. Otro-
kářské nájezdy se staly zbraní 
Chartúmu proti povstalcům, je-
jichž hlavní sílu tvořili Dinkové 
(převážně křesťanský kmen ze 
současného Jižního Súdánu). 
Zotročování vycházelo z  tra-
dice rasismu (ospravedlňuje 
podřizování černých Afričanů 
arabským pánům) a  ideologie 
džihádu. Zotročování kafirů či 
bezvěrců je obsaženo i v islám-
ském právu šaría jako právně 
a morálně přijatelné.
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Apuot: „Řekla jsem pánovi, 
že se chci vrátit do jižního 
Súdánu. Zbili mě tak, že jsem 
potratila. Pak poslal pryč mé 
další dvě děti. Neviděla jsem 
je od té doby.“

Abou: „Můj pán zabil mého 
otce, když jsem byl velmi 
malý. Jsem rád, že jsem v Již-
ním Súdánu, protože mě tady 
nikdo nebude bít.“

Abuk: „Otrokáři mi usekli dva 
prsty, když jsem bránil svého 
syna, aby ho nezabili. Dvě děti 
jsou stále v  otroctví. Chci je 
zase vidět.“

https://immaculata.minorite.cz/objednejte-si/
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ZNEUŽÍVÁNÍ A TÝRÁNÍ 
OTROKŮ
Otroctví je uznaným zločinem 
proti lidskosti podle meziná-
rodního práva. Téměř všichni 
otroci v  Súdánu byli nuceni 
těžce pracovat, zažili časté bití, 
rasové urážky, nouzi a hlad. Vět-
šina otrokyň byla znásilňována. 
Častá byla nucená konverze 
k  islámu. Mnoho otrokyň v  ot-
roctví počalo potomky svých 
arabských pánů.

CSI V SÚDÁNU
První zprávy o otroctví v Súdá-
nu získala CSI v  roce 1992. Po-
dle jihosúdánských úřadů bylo 
od roku 1983 zotročeno více 
než 200 000 jejich lidí. Celkový 
počet otroků byl větší, neboť 
se do otroctví rodí mnoho dětí. 
V říjnu 1995 CSI poprvé několik 
otroků vykoupila. Krom toho 
organizovala kampaně proti 
otroctví. Výsledkem bylo uzná-
ní existence otroctví v  Súdánu 
ze strany OSN. Mezinárodní 
tlak na súdánskou vládu vedl 
postupně k mírovým jednáním, 
ukončení otrokářských nájez-
dů i k jisté míře spolupráce sú-
dánské vlády při osvobozování 
otroků. V  roce 2011 pak vznikl 
samostatný Jižní Súdán.

Samotné CSI se v průběhu minu-
lých 24 let podařilo pomocí tajné 
sítě spolupracovníků osvobodit 
více než 100 000 otroků. Mnoho 
zotročených žen a dětí se vrátilo 
ze zajetí ke svým rodinám. Spo-
lupracovníci CSI se snaží vypátrat 
otroky na severu. S místními šej-
ky uzavřeli dohodu. Otrokářům 
dodají vakcíny pro dobytek a oni 

na oplátku propustí své otroky. 
Osvobozené otroky soustřeďují 
po malých skupinkách na tajné 
shromažďovací místo. Společně 
se pak vydávají na jih. Na území 
Jižního Súdánu se přivedených 
otroků ujímají lidé z  CSI. Ti do-
kumentují jednotlivé případy, 
ošetřují raněné a nemocné a po-
skytují jim balíček praktických 
potřeb do nového začátku, po-
traviny a kozu.

To vše je CSI schopna dělat 
díky penězům štědrých dárců. 
Osvobození jednoho otroka vy-
jde v přepočtu na cca 4 000 Kč.

V  příbězích osvobozených ot-
roků se opakuje několik mo-
tivů  – bití, mučení, znásilnění, 
smrt, ale také radost z  nabyté 
svobody.

Od roku 1995 osvobodila CSI 
více než 100 000 otroků. Ještě 
asi 30 000 otroků na svobodu 
čeká. CSI je odhodlána pokra-
čovat, dokud nebudou v Súdá-
nu osvobozeni všichni otroci. 
Pokud se chcete k projektu při-
pojit, můžete přispět finančním 
darem na účet CSI. Všechny 
potřebné informace najdete na 
www.csi-cr.cz.  
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Křesťanská mezinárodní 
solidarita  – CSI je lidsko-
právní křesťanská organiza-
ce, která usiluje o  nábožen-
skou svobodu a  lidskou 
důstojnost a  pomáhá obě-
tem náboženského proná-
sledování. Kromě Súdánu 
rozvíjí své projekty na po-
moc pronásledovaným křes-
ťanům také v  Nigérii, Sýrii, 
Iráku, Indii, Nikaragui, Ban-
gladéši a na Srí Lance.

Dnes jednadvacetiletý Deng 
Yom Malith byl jako malý chla-
pec unesen arabskými jízdními 
milicemi. Po dlouhých letech 
byl vykoupen, vrátil se domů 
a shledal se opět s otcem.

Abuk a  Angom, sestry, které 
byly odděleny patnáct let. An-
gom byla za války zajata džihá-
disty. Abuk léta cestovala s CSI 
a doufala, že mezi osvobozený-
mi bude její sestra. Dočkala se!

Anei: „Můj pán zabil tři své 
otroky. Nevím, proč to udělal. 
Věděl, že to může udělat, aniž 
by se ho někdo ptal proč.“

https://immaculata.minorite.cz/objednejte-si/
http://www.csi-cr.cz
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PRÁCE A DŮSTOJNOST LIDÍ
Aktivity hnutí Křesťan a práce se postupně rozšiřují, roste jeho 
mezinárodní prestiž a spolupráce.

text: Václav Štaud

Původně hebrejské přísloví „Není kouře bez ohně“ říká, že lze hledat a nacházet příčiny každého 
stavu. A když se jedná o zlo, měli bychom mu předcházet. Konkrétně u sedmého přikázání, aby 
se lidé mohli snadněji držet jednoznačného „Nepokradeš!“, musí každá společnost zajistit svým 
členům možnost důstojného obstarání prostředků k životu. Na prvním místě poctivou prací.

NYNÍ S DŮRAZEM NA 
ODMĚNU A VZDĚLÁNÍ
Jaký postoj zaujali k práci křes-
ťané? Svatý Pavel ve svých lis-
tech píše, že fyzicky pracuje, 
aby nebyl nikomu na obtíž. Na 
jiném místě dokonce říká, že 
kdo nechce pracovat, ať nejí. 
Jeho myšlenky převzali pouštní 
otcové a  po zbytek starověku 
můžeme v  církvi vidět jedno-
značnou orientaci na fyzickou 
práci, při které je ale možné 
a záslužné se modlit a rozjímat.

Ve středověku už se většina 
kněží a některé řády věnují vý-
hradně hlásání evangelia. A be-
nediktinské heslo „modli se 
a  pracuj“ mimoděk naznačuje, 
že důležitější je první z  citova-
ných povinností.

A  jak je tomu dnes? O  tom, 
jak by měl být vztah člověka 
a  práce vyvážený, rozhodla 
na konci roku 1965 pastorál-
ní konstituce II. vatikánského 
koncilu Gaudium et spes. Práce 
je podle ní činností důležitou, 
nikoliv však smyslem lidského 
života! Neméně významné jsou 
úkoly člověka v  rodině, církvi 
a  samozřejmě i  jeho modlitba. 
Proto konstituce vyzdvihuje 
nutnost odpočinku a zkracující 
se pracovní doby. Člověk by se 
měl věnovat i svému aktivnímu 
rozvoji fyzickému a kulturnímu 

i  vzdělávání. Konstituce mimo 
jiné klade důraz na spraved-
livou odměnu za vykonanou 
práci, která by měla být reflexí 
lidské důstojnosti pracujících 
a uvádí nezbytnost mezinárod-
ní spolupráce při řešení všech 
pracovních problémů.

PROPAGACE SOCIÁLNÍ 
NAUKY CÍRKVE
Hnutí Křesťan a  práce (KAP) 
v ČR se ustavilo jako občanské 
sdružení na zakládajícím sjez-
du v  Praze v  říjnu 1996. Tento 
spolek je jako laický apošto-
lát součástí Evropského hnutí 
křesťanských pracujících se 
sídlem v  Bruselu, jehož před-
sedou byl nedávno zvolen člen 
českého členského hnutí Petr 
Koutný, vyučující na brněn-
ském Biskupském gymnáziu. 
Cílem celého hnutí je šíření my-
šlenek sociální nauky církve ve 
společnosti a přispívání k jejich 
uplatňování.

„Snažíme se ukazovat nejen 
křesťanům, ale i všem ostatním 
občanům na význam a  mož-
nost lidsky důstojného života, 
usilovat o  praktickou aplikaci 
těchto myšlenek v konkrétních 
podmínkách. Nabízíme pomoc 
při řešení problémů nejen v ob-
lasti etiky, ale i ekonomiky a po-
litiky,“ říká předseda českého 
spolku KAP Jiří Konečný.

Aktivity hnutí se postupně roz-
šiřují, roste jeho mezinárodní 
prestiž a  spolupráce. „Společně 
s  Telepace Ostrava jsme vydali 
tři videofilmy o  sociálním uče-
ní církve a  naši mladí členové 
vytvořili internetové stránky 
www.hkap.cz, informující o dění 
v  tomto hnutí. Ve spolupráci 
s KAB Rakousko, diecéze Vídeň, 
a  slovenskou organizací Svaz 
křesťanských dělníků a zaměst-
nanců se podílíme na pravidel-
ných regionálních kongresech 
pod názvem Evropské fórum,“ 
vypočítává Jiří Konečný.

NA TRHU PRÁCE
Z  pravidelných aktivit připo-
meňme každoroční třídenní 
mezinárodní seminář k  aktuál-
ním sociálním otázkám společ-
nosti, pořádaný na Velehradě 
s  podporou Evropské komise. 
Celkem už proběhlo 23 seminá-
řů. Na každém z nich k aktuální 
problematice přednášeli před-
ní evropští odborníci. Zájem je 
velký, maximální kapacita sálu, 
kam se vejde 120 posluchačů, 
je vždy zaplněna. V  minulém 
roce byla na programu digitali-
zace a její působení na zaměst-
nance a jejich rodiny; účastníky 
přijel pozdravit také olomouc-
ký arcibiskup Jan Graubner.

„Letošním tématem podzim-
ního velehradského semináře 

https://immaculata.minorite.cz/objednejte-si/
https://immaculata.minorite.cz/objednejte-si/
http://www.hkap.cz
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bude příprava mladé generace 
do pracovního procesu a  řeše-
ní nezaměstnanosti mladých. 
Chceme hovořit také o mezige-
nerační solidaritě a dalších úko-
lech. Rádi bychom připomněli 
význam Dne lidsky důstojné 
práce, který připadá na 7.  říj-
na. Vždyť nejen kdesi daleko 
ve světě, ale už i v naší vlasti se 
množí případy zneužívání lidí, 
zejména imigrantů, k  doslova 
otrocké práci. Jsme v kontaktu 
s  politiky, s  odborníky na uni-
verzitách, i  se zástupci  organi-
zací, jež mají za úkol ovlivňovat 
podmínky na trhu práce,“ do-
dává předseda KAP.

TYPOGRAF MEZI 
PŘÍMLUVCI
Patronem hnutí je kromě Pan-
ny Marie, Královny apoštolů, 
svatého Josefa dělníka a  sva-
tých Cyrila a  Metoděje také 
mladý Francouz Marcel Callo. 
Tento typograf z  města Re-
nnes se už jako učeň zapojil 

do hnutí mladých katolických 
dělníků JOC. V  jeho řadách ni-
kdy nepřestal aktivně pomáhat 
chudým lidem a  charitativním 
komunitám. Protože byla tato 
organizace za války zakázaná, 
byl v  roce 1944 zatčen gesta-
pem a  uvězněn. Umírá jako 
24letý v koncentračním táboře 
Mauthausen 19.  března  1945, 
blahořečen byl papežem Ja-
nem Pavlem II. v říjnu 1987.

Z PROHLÁŠENÍ 
K VOLBÁM DO 
PARLAMENTU EU
Evropské hnutí křesťanských 
pracujících, které se zasazuje 
o sociálně spravedlivou Evropu 
a vychází přitom ze sociální na-
uky církve, vyjádřilo řadu prio-
rit, z nichž vybíráme:

„Naše postoje vycházejí z  vě-
domí, že každý člověk má svoji 
důstojnost a  že všichni jsme 
dcery a  synové Boží. Politika 
na všech úrovních musí chránit 

a  podporovat tuto důstojnost, 
která je pro křesťany nutností 
vyplývající z evangelia.

Sociální dimenze EU musí vést 
členské státy k  tomu, aby byly 
ochotny spravedlivě přistu-
povat ke každému lidskému 
jedinci v  jeho starostech a  po-
třebách, vždyť více než 120 mi-
lionů lidí v Evropě je ohroženo 
chudobou a sociální exkluzí.

V  souladu s  návrhem Komise 
biskupských konferencí zemí 
EU, který v  listopadu  2018 
předložila ve svém dokumen-
tu o  budoucnosti práce, vyža-
dujeme všeobecnou snahu, 
aby práce přispívala k  lidské 
důstojnosti. To znamená zajiš-
tění spravedlivých pracovních 
podmínek, důstojných pří-
jmů, vyvážené pracovní doby. 
K udržitelnosti je nutno vnímat 
i zodpovědnost za ekologickou 
stránku našeho jednání.“ 

https://immaculata.minorite.cz/objednejte-si/
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ŠŤASTNÁ SVATOKRÁDEŽ
Opakované kající pobožnosti se staly duchovní silou, s jejíž pomocí 
proměňoval Josef Hlouch srdce lidí i celé farnosti.

text: P. Martin Weis

Název dnešního zamyšlení je volnou parafrází na slova vznešeného velikonočního hymnu Exultet, 
který slyšíme při obřadech vigilie slavnosti Zmrtvýchvstání Páně: „Ó šťastná vina, pro kterou přišel 
Vykupitel tak vznešený a veliký!“

BŮH ODPUSTÍ VŠE
Může být šťastnou vinou i  sva-
tokrádež? Českobudějovický 
biskup Josef Hlouch ještě jako 
mladičký duchovní v  Olomou-
ci-Hodolanech zažil vykradení 
kostela včetně svatostánku. 
Došlo ke  zneuctění Eucharistie 
a on byl tímto skutkem hluboce 
otřesen. Přesto po letech, když 
vzpomínal na tuto událost, na-
psal památná slova: „A s hlubo-
kým dojetím uvažuji, že Bůh od-
pustí i zneuctění vlastního Syna, 
jestliže to povede k  obrácení 
lidu, ke křesťanskému životu.“

Začněme ale životními daty: 
Josef Hlouch se narodil 

26. března 1902 v Lipníku u Tře-
bíče v  rodině požehnané cel-
kem třinácti dětmi. Po studiích 
na gymnáziu a  pobytu v  chla-
peckém semináři v  Kroměříži 
vstoupil roku 1922 do kněž-
ského semináře v  Olomouci. 
Na kněze byl vysvěcen 5.  čer-
vence  1926 arcibiskupem Pre-
čanem. Během dvou let vystří-
dal několik kaplanských míst 
a  v  roce 1928 byl ustanoven 
jako exposita v  Olomouci-Ho-
dolanech. Nalezl zdevastovaný 
kostel, který podle dobového 
svědectví navštěvovalo jen ně-
kolik věřících. Dokonce ani far-
ní budova zde nebyla a musel si 
pronajmout byt.

Josef Hlouch o  tom později vy-
dal svědectví: „Hodolany byly 
pro mne tvrdou líchou. Byl jsem 
mladičký, dva roky v  duchovní 
správě, když jsem tam přišel. Ale 
s  náboženským životem nebylo 
možno pohnout. Hodolany ne-
měly dobrou pověst. Jednou mě 
hrozně zabolelo, když noviny na-
psaly, že nejvíce kasařů se rekru-
tuje z Hodolan.“ Josef Hlouch ale 
nesložil ruce do klína a s velkou 
vervou se pustil do práce. Nejdří-
ve v roce 1929 proběhla oprava 
zchátralého chrámu a pak násle-
dovala za přispění horlivé práce 
místní kostelní jednoty, Orla, 
a  dokonce s  finančním přispě-
ním samotného olomouckého 
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arcibiskupa stavba tolik potřeb-
né farní budovy.

SÍLA KAJÍCÍ MODLITBY
V  lednu 1932 došlo ke zmíně-
nému vykradení kostela. Dva 
pachatelé za pomoci žebříku 
pronikli přes okno do chrá-
mu a  vykradli nejen kostelní 
pokladnici na milodary, nýbrž 
i  svatostánek. Josef Hlouch to 
nesl velice těžce, nešlo mu o fi-
nanční ztrátu, ale o  zneuctění 
svátostného Spasitele.

„Ukradli mého Pána,“ bolestně 
vzpomíná ještě po letech. „Kde 
pohodili Sanctissimum?“ Pro 
velký žal nemohl toho dne ani 
sloužit mši svatou, proto pozval 
bohoslovce ze semináře v Olo-
mouci a spolu s nimi konal ka-
jící pobožnost na smír za tako-
vou svatokrádež. Zpěvy žalmů 
spolu s modlitbami zněly toho 
bolestného 15.  ledna dlouho 
znesvěceným chrámem.

Pravidelně se opakující kající 
pobožnosti spolu se smírnou 
pobožností k Nejsvětější svátosti 
oltářní a  pobožností k  Nejsvě-
tějšímu Srdci Ježíšovu se staly 
duchovní silou, která přispěla 
k  proměně celé farnosti. Jen 
o  necelých šest let později vy-
padal původně otlučený kostel 
s  hrstkou věřících takto: „Kostel 
nám záhy nestačil a  my naplá-
novali jeho přístavbu. Býval plný. 
I na večerních modlitbách třikrát 
týdně jsem napočítal 300 pří-
tomných.“ Tak Josef Hlouch vy-
počítává důsledky „šťastné viny“.

UŽ ZASE VĚŘÍM!
Za svého působení v  Olomou-
ci-Hodolanech přivedl zpět ke 

katolické církvi 461 konvertitů. 
Pro dokumentaci uvedu příklad 
jednoho z  nich, o  kterém Josef 
Hlouch hovoří takto: „Znal jsem 
jednoho muže, byl to policejní 
úředník v  Olomouci; jeho děti 
měly jít ke svatému přijímání, 
ale on velmi bránil. Když jsem šel 
prosit k němu, tak mě velmi tvr-
dě nepřijal. A pak šly doby a časy 
smutné, on byl zatčen gestapem 
a odsouzen na smrt. A byl právě 
v cele, pod kterou se tam venku 
popravovalo. Slyšel padat hlavy 
ušlechtilých vlastenců a mučed-
níků z  různých národů. A  viděl 
potom tu krev, každou chvíli 
čekal, kdy přijdou pro něho. 
Nepřišli. Vrátil se domů, pozval 
mne. Seděl v  rozhalené košili, 
špinavý špagát na krku a na něm 
černý kříž a  říká mi: ,Velebný 
pane, tam, když mi bylo nejhůř, 
tak jsem si z  kouštíčka chleba 
vyhnětl kříž, a  ten jsem svíral 
každodenně, když se mi zdálo, 
že už pro mě jdou. Nepřišli. A já 
měl tam ve vězení, v  tom pek-
le, jenom jedno přání, abych se 
mohl vrátit domů a říci své ženě 
a dětem i vám, že už zase věřím, 
že už se zase modlím.‘ Já jsem 
ho objal, jako nevím koho a kdy 
v životě, zlíbal jej a blahopřál mu 
a on říká: ,Tak, teď jsem vám to 
řekl a už můžu nyní umřít.‘ “

Podařilo se v archivech zjistit, že 
to byl Dr. Jaroslav Sedláček. Jeho 
funkce se nazývala vrchní magis-
trátní rada a  vedl policejní úřad 
v  tzv. Velké Olomouci, do které 
spadalo  ještě třináct předměstí 
včetně Hodolan, kde tehdy Josef 
Hlouch působil. Dne 1.  9.  1939 
byl Sedláček zatčen a  odeslán 
do koncentračního tábora Bu-
chenwald. Zde se prameny 

rozcházejí  – v  jednom je jako 
důvod zatčení uvedeno podezře-
ní z  ilegální činnosti ve skupině 
Mafie, ve druhém, že Sedláček 
byl zatčen v rámci akce Albrecht 
der Erste, kterou Němci provedli 
během zahájení války v  Polsku. 
Tehdy jako rukojmí zatkli asi 
2 000 lidí, z toho 800 na Moravě, 
později je však vesměs pustili.

KAŽDÝ VEČER 
NA KOLENOU
Josef Hlouch se v roce 1947 stal 
diecézním biskupem českobu-
dějovickým a v čase komunistic-
ké totality musel projít velmi těž-
kou křížovou cestou. V  období 
tzv. normalizace jeho nemocné 
srdce nevydrželo zvyšující se ná-
tlak představitelů státní správy. 
Biskup zemřel v pověsti svatosti 
v sobotu 10. června 1972 v ran-
ních hodinách. Ještě v předvečer 
své smrti, na svátek Nejsvětější-
ho Srdce Ježíšova, celebroval 
mši svatou. S úctou k Božskému 
Srdci úzce souvisely i  všechny 
smírné pobožnosti Josefa Hlou-
cha. Sám se každý den večer více 
než hodinu modlil před vystave-
nou Nejsvětější svátostí. Zejmé-
na za ty, kteří pronásledovali cír-
kev a  jemu ubližovali. Říkal jim 
moji nešťastníci…

V roce 1949 konal jako biskup po-
slední lidové misie přímo v  Čes-
kých Budějovicích. Komunisté na 
něj zaútočili, když na ulici nesl ve-
lebnou svátost, a ta spadla do blá-
ta. Tehdy opět vykonal smírnou 
pobožnost. A  výsledek? Podle 
statistik přinesla 14 000 svatých 
zpovědí a  přes 20 000 svatých 
přijímání ve městě. Opět se tedy 
musíme vrátit na počátek našeho 
vyprávění. Ó šťastná vina… 

V současné době probíhá proces blahořečení biskupa Josefa Hloucha. Připojme svou modlitbu na 
tento úmysl. Více informací najdete na stránkách Biskupství českobudějovického (www.bcb.cz).

https://immaculata.minorite.cz/objednejte-si/
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OKRADENÝ O VŠECHNO 
KROMĚ VÍRY

Dvě smutná výročí sochaře Jaroslava Šlezingera: Před 80 roky byl 
uvězněn nacisty a o deset let později jej navždy odvlekli rudí katané.

text: Václav Štaud

Chceme-li ukázat na jeden z důsledků překračování sedmého Božího přikázání, najdeme v ne-
dávné historii naší země víc podobných příkladů. Nevinných lidí, jimž bylo postupně ukradeno 
úplně všechno. Jejich mládí, rodina, talent i majetek. A mnozí, jako akademický sochař Jaroslav 
Šlezinger, nakonec přišli také o holý život. Jediné, co tomuto nadějnému umělci Vysočiny až do 
hořkého konce zůstalo, byla hluboká víra v Boha a v  jeho spravedlnost. Nedopusťme, aby byl 
zapomenut!

SYMBOL BEZMOCI I SÍLY
I  když ani žádný z  umělcových pamětníků již 
mezi námi není, Jaroslavovo dílo svého autora 
stále zpřítomňuje v  mnohých plastikách, ob-
razech, textech, liturgickém slavení a  nakonec 
i v modlitbách. Vždy pátou neděli postní se kato-
líci v Jemnici setkávají s tímto svým rodákem ve 

farním  kostele, při vzpomínkové křížové cestě. 
Letos byla jejím obsahem kromě vlastních Šle-
zingerových textů a  dochovaných vězeňských 
obrázků také meditace Svatého otce Františka, 
která zazněla při papežově návštěvě Panamy.

„Pro věřícího člověka je křížová cesta symbolem 
nejen bezmoci, ale i síly. Bezmoci změnit skuteč-
nosti, které nás umenšují, bolí a rmoutí, na druhé 
straně je symbolem síly k přijetí potupy a poní-
žení a následného vítězství a oslavení,“ říká jem-
nický farář, děkan Mons. Josef Brychta, který pa-
tří k obdivovatelům a propagátorům předčasně 
ukončeného díla Jaroslava Šlezingera.

KONCENTRAČNÍ TÁBOR PŘEŽIL
Šlezinger vyrostl ve velmi skromných podmín-
kách. Jeho tatínek padl ještě mladý v  první 
světové válce a  maminka se synem se pak těž-
ce probíjela jako posluhovačka. Stačila však při 
tom vést svého syna k víře. „Žádný den nevyne-
chali společnou modlitbu, každý církevní svátek 
poctivě světili. V  dětství Jarek také ministroval 
v  jemnickém kostele,” popisuje Marie Bohuňov-
ská v knize Zaváté šlépěje.

Na vzdělání nebylo pomyšlení, mladík se vyu-
čil tesařem. Na štěstí si ale jeho nadání povšiml 
moudrý jemnický řídící učitel. Nepomohl jen la-
cinou radou, především poskytl finanční půjčku, 
aby Jaroslav mohl navštěvovat a  s  vyznamená-
ním ukončit Průmyslovou školu sochařskou a ka-
menickou v  Hořicích. V  letech  1936–1939 pak 
Šlezinger absolvoval i pražskou Akademii výtvar-
ných umění v ateliéru profesora Bohumila Kafky. 

https://immaculata.minorite.cz/objednejte-si/
https://immaculata.minorite.cz/objednejte-si/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ho%C5%99ice
https://cs.wikipedia.org/wiki/1936
https://cs.wikipedia.org/wiki/1939
https://cs.wikipedia.org/wiki/Akademie_v%C3%BDtvarn%C3%BDch_um%C4%9Bn%C3%AD_v_Praze
https://cs.wikipedia.org/wiki/Akademie_v%C3%BDtvarn%C3%BDch_um%C4%9Bn%C3%AD_v_Praze
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bohumil_Kafka


21

2|2019|č. 160

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

Nastoupil jako pedagog na Umělecko-průmyslo-
vé škole v Brně, ale krátce na to, v souvislosti se 
studentskými protesty 17. listopadu, byl s něko-
lika svými studenty zatčen a téměř tři roky věz-
něn v koncentračním táboře Sachsenhausen.

Po návratu si zřídil sochařský ateliér v Jihlavě, kde 
vytvořil několik ná-
hrobků a  řadu soch 
především pro kos-
tely v  regionu Mo-
ravských Budějovic. 
Například v  Jemnici 
je možné obdivovat 
jeho sochu Ukřižo-
vaného. Vyvrcho-
lením Šlezingerovy 
tvorby se stala nad-
životní socha prezi-
denta  T. G. Masary-
ka  před jihlavským 
gymnáziem, odha-
lená roce 1948. Poz-
ději  bylo tohle dílo 
komunisty zlikvidováno, stejně jako pomník legi-
onářského plukovníka Švece a Sokola v Jemnici.

SMRT V PEKLE JÁCHYMOVA
Když na Jihlavsku vzniklo jedno z  ohnisek pro-
tikomunistického odporu, jeho členové kolpor-
tovali předvolební letáky s  požadavkem svo-
bodných voleb pod kontrolou OSN a  s  dalšími 
výzvami a  varováními. Odpověď přišla brzy 
a mezi zatčenými byl i Jaroslav Šlezinger. Nesmy-
slné obvinění z velezrady bylo z umělce soudem 
sňato až při rehabilitaci v roce 1990.

Soud, který probíhal v  únoru 1950, vynesl v  ši-
roké skupině obviněných tři rozsudky smrti, 
dvě doživotí a  258 let těžkého žaláře. Jaroslav 
Šlezinger dostal „jen“ 25 let, součástí trestu byla 
i  konfiskace majetku a  ztráta občanských práv. 
Vytržený z náruči mladé manželky Marie a syn-
ka Petra skončil nejdříve na Mírově a  později 
v  neblaze proslulé jáchymovské věži smrti. Bez 
jakékoliv ochrany tam musel i  více než 12 ho-
din denně roztloukat uranovou rudu. Jeho or-
ganismus, oslabený německým koncentrákem, 
reagoval brzkým rakovinným onemocněním. 
Sochař na následky radioaktivního ozáření umí-
rá ve vězeňské nemocnici vykmanovského lágru 
2. srpna 1955. Bylo mu jen 44 roků. Pro ilustraci 

jeho duševního utrpení lze dodat, že během tří 
let pobytu na Jáchymovsku směla manželka Ma-
rie navštívit těžce nemocného Jaroslava pouze 
dvakrát. A povolená doba návštěvy v přítomnos-
ti dozorců činila tehdy přesně dvanáct minut…

První ocenění přišlo až o šest desetiletí později, 
v  únoru 2015, kdy 
byl akademický so-
chař Jaroslav Šle-
zinger ministrem 
kultury ČR Dani-
elem Hermanem 
in memoriam vy-
znamenán čestným 
titulem Rytíř čes-
ké kultury. Stejné 
uznání současně 
převzala zpěvačka 
Marta Kubišová, spi-
sovatelé Magdale-
na Horňanová a  Jiří 
Stránský a  sochař 
Olbram Zoubek. In 

memoriam bylo ocenění uděleno také katolické-
mu básníku a vězni Zdeňku Rotreklovi.

DOKLAD DUCHOVNÍ ZRALOSTI
Mons. Josef Brychta uvádí: „U  nás v  Jemnici si 
mimořádnou tvůrčí a osobní výpověď Jaroslava 
Šlezingera připomínáme pravidelně. Kompletní 
zachycení jednotlivých zastavení jeho křížové 
cesty je dokladem mimořádné duchovní zra-
losti. Ve čtrnácti plastikách poslední cesty Ježí-
še z  Nazareta ulicemi Jeruzaléma autor vyjádřil 
i  své nespravedlivé odsouzení. Přesto, že jej od 
historické události z  třicátého roku našeho le-
topočtu odděluje téměř dva tisíce let. Dějiny se 
totiž stále opakují, jen kulisa času se mění. Mon-
strprocesy obou odsouzenců mají shodné rysy: 
Křivé obvinění z  vlastizrady, zrežírovaný soudní 
proces, předem připravený rozsudek a nakonec 
potupná smrt. Paralela dvou příběhů má ale ješ-
tě jeden rozměr. Vypovídá o účinné síle živé víry. 
A tak pohnutý úděl Ježíše Krista má nadčasovou 
platnost a může se stát zdrojem odvahy k násle-
dování,“ dodává jemnický farář a děkan. 

Více o životě Jaroslava Šlezingera v knížce: 
Bohuňovská, Marie. Zaváté šlépěje. Osud sochaře Šlezingera. Marie Bohuňovská, 2006.
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KDYŽ DOKÁŽE JUSTICE 
USMIŘOVAT

Co se stane, když se v usmiřovacím kurzu setkají pachatelé  
trestních činů s oběťmi?

text: Gabriela Kabátová

Každému z nás někdy někdo ublížil. A občas se stává, že si to sami klademe za vinu, stydíme se 
a svůj pocit selhání si ukládáme hluboko v sobě. Na druhé straně stojí ti, kteří někomu ublížili. 
Dosah svého činu si neuvědomují a svůj trest odnětí svobody vnímají jen jako paragraf.

PŘÍBĚH PAVLÍNY
Paní Pavlína byla obchodnicí 
a  své zboží vozila autem. Jed-
nou ho v něm nechala přes noc, 
a  když se ráno probudila, bylo 
auto i  se zbožím pryč. Známí 
jí utěšovali, že je to lepší, než 
kdyby havarovala. Musela pak 
trávit dny na úřadech a obchod 
měla zavřený. Přemýšlela, proč 
se to stalo právě jí. Manžel jí ří-
kal: „Ty sis o tu krádež koledova-
la.“ Policisté zase upozorňovali, 
že je nebezpečné nechávat bez 
dozoru auto plné zboží. Začala 
mít pocit, že je to její vina. Na 
ulici před domem se začala ve-
čer bát, její sebevědomí bylo na 
dně. Nezvládla své podnikání. 
Nemá, za co koupit nové auto. 
Nemá peníze pro dodavatele.

PŘÍBĚH LUCIE
Paní Lucie se vracela do svého 
bytu v činžáku. Když vystoupila 
z výtahu ve třetím patře a chtě-
la odemknout dveře, zjistila, že 
jsou otevřené. Bála se jít do-
vnitř. Nakonec vstoupila a prv-
ní, co uviděla, byl hrozný ne-
pořádek. Ztratila se elektronika 
a její postel byla podupaná, jak 
v  ní někdo chodil v  botách 
a cosi hledal na polici. Nevznik-
la velká újma. Zámky šlo opra-
vit. Nikdo ji ani neobviňoval, že 
něco udělala špatně. Ale Lucie 
cítila obrovskou poskvrněnost 

prostoru. Celé dny drhla kaž-
dou věc a  prala v  pračce vše 
dokola. Představa, že by si měla 
jít lehnout do postele, po které 
chodil v  botách zloděj, pro ni 
byla hrozná. Začala se bát, že se 
pachatel vrátí, a po krátké době 
se musela přestěhovat.

PROJEKT VE VĚZNICI
Lidé s  podobnými, ale i  mno-
hem vážnějšími příběhy se hlásí 
do projektu, ve kterém se setká-
vají vězni a  oběti jiných trest-
ných činů. Scházejí se, aby si 
své příběhy vzájemně vyprávěli 
v  tzv. restorativním, tedy usmi-
řujícím dialogu. Obětí a  pacha-
telů je vždy dvanáct. Setkání je 
osm během osmi týdnů.

SPRAVEDLNOST 
A TREST
Systém spravedlnosti a  trestu, 
který dobře známe, se nazývá 
odplatný. Soudce vynáší trest 
jménem republiky. Odsouzený 
člověk se během trestního říze-
ní snaží ospravedlnit jakýmikoli 
prostředky, dokonce ani nemu-
sí říkat pravdu. Pokud se pacha-
tel někdy oběti omlouvá, bývá 
to na radu advokáta. Odsouze-
ný člověk se dostane mezi ty, 
kteří jsou v  podobné situaci, 
a vidí, že jsou i horší lidé, začne 
si připadat celkem nevinný. 
Vzrůstá jeho hněv vůči společ-
nosti, protože „i politici kradou 
a  my tady trávíme velkou část 
života celkem za nic“.

https://immaculata.minorite.cz/objednejte-si/
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JUSTICE, KTERÁ 
USMIŘUJE
Restorativní, usmiřující justice 
zapojuje do řešení problému 
celou komunitu. Cílem je, aby 
pachatel nahradil, co způsobil, 
a oběť se mohla uzdravit z ná-
sledků činu. Potřeby oběti jsou 
tu klíčové.

Paní Pavlíně ani Lucce v  jejich 
situaci mnoho nepomohlo, po-
kud šel pachatel do vězení. Co 
obě potřebovaly, bylo dozvě-
dět se, proč se to stalo právě 
jim, zda to byla jejich chyba. 
Potřebovaly zpět auto, náhra-
du za ukradené věci, vrátit po-
cit bezpečí a  vynahradit újmu, 
kterou jim zločin způsobil. Také 
potřebovaly vědět, že pachatel 
už tuto věc znovu neudělá a že 
se jim omluví.

Oběť je u  soudu proti pacha-
teli v  nevýhodě. Musí říkat na-
prostou pravdu a odpovídat na 
všechny otázky. Obhájce může 
svými otázkami oběť opětovně 
poškodit. Nové zranění mohou 
způsobit třeba i  soudci, či poli-
cisté, nejčastěji ale nejbližší, pro-
tože nejsou schopni pochopit, 
co oběť prožívá. Typická reakce 
oběti je totiž nelogická. Prožívá 
pocity, kterým druzí nemohou 

rozumět. Obzvlášť silné to je 
u obětí sexuálních deliktů.

VZÁJEMNÉ 
UZDRAVOVÁNÍ OBĚTÍ 
A PACHATELŮ
V  kurzu BuildingBridges je 
pro oběti zásadním sdělením 
toto: Oběť není nikdy a  žád-
ných okolností odpovědná za 
to, co jí pachatel udělal. Kdy-
by žena šla neoblečená v noci 
parkem, nesmí se jí nikdo ani 
dotknout. Kdyby byl byt i  do-
kořán otevřený, nesmí do něj 
nikdo vstoupit a  něco odnést. 
Projekt vyjasní, kdo je za co 
odpovědný a  vede pachatele 
k  přijetí odpovědnosti za čin 
a k náhradě škody.

ZLODĚJ ZACHEUS
Projekt je postaven na čtení z Lu-
kášova evangelia o  celníku Za-
cheovi. Když potkal Ježíše, vrátil 
ukradené čtyřnásobně a  polo-
vinu svého majetku daroval. 
Nestačí, aby zloděj věc jen vrátil. 
Náhrada spočívá v uvedení věcí 
do původního stavu, nebo co 
nejblíže původnímu stavu.

JAK Z TOHO VEN
Největším problémem oběti je 
strach říci, co se stalo, a  obvi-
ňování sebe sama. Nikdy se na 
druhého, kdo se stal obětí, ne-
můžeme dívat svým pohledem. 
Není vinou oběti, co se stalo, ani 
jaké pocity to v ní vyvolalo. Pro-
blémem pachatelů je naopak 
jejich neschopnost přijmout za 
spáchaný čin odpovědnost.

Usmiřující dialog zvyšuje míru 
empatie odsouzených. Příběh 
člověka, který uslyší, je nezpo-
chybnitelný. Není to moralizová-
ní, ale skutečnost. Po přijetí viny 
si i pachatelé mohou uvědomit, 
že jim Bůh odpouští, když upřím-
ně litují. Bůh miluje oběti i  pa-
chatele a  uzdravuje je. Pokání 
a  odpuštění jsou v  restorativní 
justici zásadními hodnotami. 
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NEOKRADNÚŤ BLÍŽNEHO 
O SVÄTOSŤ

Svätý Maximilián o siedmom Božom prikázaní
text: Dariusz Żuk-Olszewski

V našom uvažovaní o Desatore so sv. Maximiliánom budeme v tomto čísle Immaculaty pokračo-
vať tradičným i menej tradičným pohľadom na Boží príkaz nedotknuteľnosti toho, čo patrí iným. 
Našim blížnym i Bohu. Životný príbeh otca Kolbeho je neustálym zápasom o ochranu toho naj-
vzácnejšieho, čím človek disponuje a o čo môže prísť odcudzením. O základné smerovania člove-
ka, pre ktoré bol stvorený – možnosti večného šťastia s Bohom a v Bohu.

KRÁDEŽ AKO 
DÔSLEDOK 
ZABÚDANIA NA BOHA
Sv. Maximilián okrem toho, že 
bol vďaka svojmu tlačovému 
apoštolátu pokladaný za výbor-
ného novinára, ktorý dokázal 
písať o ťažkých témach s ľahkos-
ťou a spôsobom zrozumiteľným 
aj málo vzdelanému čitateľovi, 
bol aj veľmi bystrým pozorova-
teľom spoločenského diania. 
Taktiež veľmi pálčivých problé-
mov, ktoré trápili poľskú i európ-
sku spoločnosť v  prvej polovici 
20. storočia. A  tieto problémy 
dokázal nielen presne diagnos-
tikovať, ale aj veľmi jasne načrt-
núť ich riešenie. Videl súvislosť 
medzi jednotlivými hriechmi, 
videl, ako jeden hriech plodí 
iný hriech a tak okráda človeka 
nielen o jeho materiálne dobrá, 
ale najmä o jeho svätosť. Za je-
diné možné riešenie mnohých 
spoločenských neduhov, medzi 
ktorými malo významné miesto 
rozkrádanie verejných zdrojov 
i súkromného majetku, pokladal 

obrátenie sa. Návrat k  Bohu. 
Jednotlivca i  celých spoločnos-
tí. Keď si prečítame jeho slová 
z  roku 1926, možno s  úžasom 
skonštatujeme, ako veľmi sa po-
dobá vtedajšia situácia dnešnej 
situácii v našich krajinách. A ako 
veľmi aktuálny je aj dnes recept 
sv. Maximiliána na riešenie tých-
to neduhov. V článku Moje uva-
žovanie nad nezamestnanosťou 
z roku 1926 píše:

„Prečo nezamestnanosť? Prečo 
toľko ľudí bez kúska chleba? 
Listujem v rôznych časopisoch. 
Rozliční ľudia vnímajú rozličné 
dôvody: „Príliš po pansky chce-
me žiť v  slobodnom Poľsku, 
hoci sme v skutočnosti chudá-
ci.“ „Príliš veľa zhromaždení, ale 
príliš málo práce.“ „Príliš veľa 
politických strán, príliš málo 
lásky k vlasti.“ „Príliš časté a prí-
liš veľké krádeže verejných pe-
ňazí.“ „Príliš málo organizova-
nej práce.“ „Chýba modernejší 
priemysel pre lacnejšiu a  ma-
sovejšiu výrobu.“ „Chýba plán 

pre vývoz výrobkov a surovín.“ 
A  tak ďalej, a  tak ďalej. A  me-
dzitým po mestách i dedinách 
znie hudba, tečie likér, víno 
a  pálenka, tancujú, zabávajú 
sa a bohaté žnivo prináša duch 
nečistoty. Po uliciach miest 
a  najmä v  hlavnom meste sa 
potulujú ľudia, ktorí ponúkajú 
brožúry so svinskými názvami 
a  ešte horším obsahom. Tieto 
brožúry si podávajú z  rúk do 
rúk a dostávajú sa aj do chalúp-
ky na konci sveta, pričom šíria 
hnilobu v  mysliach a  srdciach 
mládeže. (…)

Kde je teda prvotná príčina, tá 
prapríčina našej krízy?

Je ňou chýbajúca čestnosť, 
neplnenie si povinností voči 
Bohu, voči sebe a  blížnemu. 
Nech dnes všetci bez výnim-
ky absolvujú úprimnú spoveď 
a  začnú naozaj katolícky žiť 
a  hneď sa citeľne posilní vlasť, 
uzdravia sa financie, nájde sa 
čestná práca.
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No každý z nás neraz zakúsil, že 
dnes sa rozhodne nejakú svo-
ju vadu odstrániť a  zajtra, ba 
možno i  v  ten istý deň, znovu 
do nej upadá. Máme teda po-
krčiť plecami a povedať: nedo-
kážeme to? Nikdy! To by bola 
jemná, rafinovaná pýcha. Vari 
Prostredníčka Božích milostí 
nie je Kráľovnou našej vlasti? 
Vari nám Ona nedokáže alebo 
nechce pomôcť?“1

KRÁDEŽ AKO 
DÔSLEDOK 
POMÝLENÝCH PRIORÍT
Svätý Maximilián sa vo svojich 
textoch priamo nevenuje krá-
deži ako takej, ako hlavnej téme 
svojho uvažovania. Upozorňuje 
však na korene, ktoré spôsobu-
jú ľudskú žiadostivosť vedúcu 
k privlastneniu si cudzieho ma-
jetku. A  vystavujú iných poku-
šeniu kradnúť. Napríklad hneď 
v  prvom čísle časopisu Rycerz 
Niepokalanej poukazuje na 
nebezpečný rebríček hodnôt, 
ktorý človeka vedie k nešťastiu. 
Spomína v  ňom aj nezriadenú 
túžbu po materiálnych dob-
rách, ktorá vedie k porušovaniu 
siedmeho Božieho prikázania:

„Po širokom chodníku sa ná-
hlia ľudia (…), čo túžia po šťas-
tí. (…) Jeden z  nich si dal za 
cieľ nazhromaždiť materiálne 
dobrá, peniaze. Ešte neprišiel 
k hraniciam svojich prianí, a tak 
sa náhli ďalej. Túži nadobúdať 
čoraz viac, čoraz rýchlejšie a na 
čo najdlhšie vlastniť. Koľko prá-
ce, úsilia, obetovania sa, zdravia 

ho stálo to, čo získal, a  koľko 
námah ho ešte čaká! A  čo keď 
ho postihne choroba, keď pre-
stane priať šťastena, keď ho 
okradnú zlodeji? A  nakoniec  – 
nakoniec predsa príde smrť. 
A potom? Bude musieť opustiť 
všetko a ísť sám do večnosti… 
Samotná myšlienka o  tom mu 
otravuje chvíľu krátkej spokoj-
nosti z  toho, čo si nahromadil. 
Nezískal teda šťastie! (…)“2

O  krádežiach ako dôsledku 
pomýlených priorít a nezriade-
ných túžob uvažuje Maximilián 
aj v  inom texte. Aj tu pripomí-
na prepojenie iných hriechov 
s hriechmi proti siedmemu Bo-
žiemu prikázaniu:

„Užívať si, užívať si, užívať si  – 
kričí svet. Aby si ľudia mohli 
zabezpečiť užívanie si, páchajú 
krádeže, podvody, korumpujú, 
zrádzajú či dokonca vraždia. 
A keď sa už užívať nedarí alebo 
srdce presýtené morálnou špi-
nou vidí celú úbohosť a  már-
nosť klamného šťastia, za kto-
rým sa náhlilo, vtedy, ak chýba 
pokora, ktorá vedie na cestu 
pokánia, k Bohu, život sa zhnusí 
a neraz sa končí ničomnou sa-
movraždou.“3

NEPOKRADNEŠ! – ANI 
V TÁBORE SMRTI
Krádež jedla spáchaná vyhla-
dovaným väzňom koncen-
tračného tábora je z  ľudského 
pohľadu pochopiteľná. Medzi 
väzňami však bola pokladaná za 
závažný zločin a tvrdo trestaná. 

Spoluväzňom v Auschwitzi, ako 
to potvrdzuje jeden z  nich, Dr. 
Rudolf Diem, závažnosť tohto 
skutku sv. Maximilián často pri-
pomínal a  vysvetľoval. Pripo-
mínal, že ten, kto kradne spo-
luväzňovi chlieb, nekradne iba 
jedlo, ale aj jeho šancu prežiť. 
Svojim vinníkom, ktorí neraz 
sv. Maximiliánovi ukradli jeho 
chabý prídel stravy, však veľ-
kodušne odpúšťal a  neraz sám 
svoju porciu daroval. V istý deň 
ukradli otcovi Maximiliánovi 
dennú porciu chleba a pri tejto 
príležitosti sa zlodeji ešte aj vy-
smievali z  jeho dobrého srdca. 
Svedkom tejto scény bol známy 
poľský boxer, väzeň Auschwitzu 
č. 77, Tadeusz Pietrzykowski, 
ktorý si veľmi vážil otca Maximi-
liána. Udrel zlodeja päsťou do 
tváre, aby pomstil krivdu „otca 
Maxa“, a dodal, že ak sa to bude 
opakovať, tak si ho veľmi dobre 
zapamätá. O. Maximilián však 
Pietrzykowskeho napomenul: 
„Synak, žiadne násilie voči spo-
luväzňom, veď to hlad ho vie-
dol k  tomuto zúfalému skutku. 
On chlieb potrebuje viac ako ja.“

Aj v  tejto udalosti z  pekla na 
zemi nás sv. Maximilián učí, aký 
máme mať správny, kresťanský 
postoj k materiálnym veciam. 

1 Kolbe, Maksymilian: Moje dumania nad bezrobo-
ciem. In: Rycerz Niepokalanej 5 (1926), s. 73-74.

2 Kolbe, Maksymilian: Gdzie szczęście? In: Rycerz 
Niepokalanej 1 (1922), s. 4-5.

3 Kolbe, Maksymilian: Pokuty, pokuty, pokuty… In: 
Rycerz Niepokalanej 5 (1926), s. 33-35.

Fo
to

: M
ik

ha
il 

G
na

tk
ov

sk
iy

 | 
D

re
am

st
im

e.
co

m

25

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


26

2|2019|č. 160

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

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

P
O

U
T

N
Í M

ÍST
A

300 LET 
BRNĚNSKÉ LORETY

Oslavy jubilea vyvrcholily novou 
korunovací sochy Panny Marie.

text: Václav Štaud

Letos uplynulo tři sta let, co bratři minorité vytvořili Matce Boží ve svém brněnském klášteře 
nové poutní místo – kapli loretánskou. Vrcholem oslav jubilea byla 27. dubna korunovace „čer-
né“ Madony s malým Ježíšem v náručí. Mši sv. celebroval a korunovaci vedl český primas kardinál 
Dominik Duka.

ANDĚLÉ TO NEBYLI
Název Loreta má původ v  ital-
ském poutním místě, jehož 
největší cenností je Santa casa – 
Svatá chýše nazaretská. Domek, 
v  němž podle církevní tradice 
žila Panna Maria a kde došlo ke 
Zvěstování, při němž Bohoro-
dička pokorně řekla své „Ano“ 
a odevzdala se do vůle Boží.

Tři kamenné stěny originálu 
chýše původně přiléhaly ke 
skále, u  které se dnes modlí 
poutníci v podzemí nazaretské 
baziliky. Archeologické prů-
zkumy a písemné prameny do-
kládají, že stavba byla na konci 
13. století z obav před nepřáteli 
křesťanů v Palestině rozebrána 
a  po jednotlivých částech pře-
pravena lodí nejdříve do Dal-
mácie a  následně na východní 
italské pobřeží. Do Loreta se 
dostala 7. září 1295.

Legenda o  zázračném přene-
sení anděly vznikla na základě 
jazykového zmatení. Transfer 
kamenů totiž zajišťovala boha-
tá řecká rodina Angeli. Pověst 
o  legendárním stěhování na 
křídlech andělů je i  tak důvo-
dem uctívání loretánské Mado-
ny jako patronky letců. Modlit-
bou pro cestující letadly, kterou 

zveřejnil před 40 roky na své 
pouti v  Loretu, přispěl k  této 
tradici i svatý papež Jan Pavel II.

CHÝŠÍ BYLO PADESÁT
Loreto se rychle stalo proslulým 
poutním místem. Jednotlivé ko-
pie Svaté chýše rozšířily po celé 
Evropě hlavně podobu, kterou 
Loretě vtiskl na počátku 16. sto-
letí architekt baziliky sv.  Petra 
v  Římě, papežský umělec Do-
nato Bramante. Jen v  českých 
zemích bylo od konce 16. století 
postaveno více než padesát Lo-
ret. Většina ale zase zmizela; na 
jejich ničení měly vliv hlavně jo-
sefínské reformy.

Nejznámější loretánskou chýši 
máme v  Praze na Hradčanech, 
je oblíbená i  pro svoji zvono-
hru a vzácný chrámový poklad. 
Loretě v  Brně zase dodávají 
proslulosti Svaté schody, kopie 
římské památky. Bezpočtem 
návštěvníků jsou doslova ob-
léhány hlavně v  závěru postní 
doby, kdy sem lidé přicházejí 
uctít trpícího Spasitele, medito-
vat o jeho oběti.

Loretánská chýše v  Brně byla 
postavena v sousedství kostela 
svatých Janů nejdříve samo-
statně, na bývalém hřbitůvku. 

Proslulý stavitel Mořic Grimm 
později kolem vybudoval am-
bity s  kaplemi a  celý prostor 
uzavřel kopulí. Kompletní dílo, 
zkrášlené barokními malíři 
a  sochaři, vysvětil v  roce 1726 
olomoucký biskup kardinál 
Wolfgang Schrattenbach. Byl 
to nejen představitel církve, ale 
i čelný evropský politik, znalec 
umění a příznivec města Brna, 
v  jehož zdech také zemřel. Do 
srdcí obyvatel se mimo jiné 
zapsal korunovací obrazu Pan-
ny Marie Svatotomské, která 
o  století dříve zachránila Brno 
a  tím i  Vídeň před přesilou 
švédských vojsk.

MADONA Z EBENU
Interiér minoritské chýše po-
chází z  doby vzniku stavby. 
Uměle vytvořené fragmen-
ty omítky ilustrují život Sva-
té Rodiny, dávají podněty ke 
zbožným úvahám. „Nejedná se 
totiž jen o svatyni vtělení Boží-
ho Syna. Tento dům nám staví 
před oči i  další okamžiky prv-
ních kapitol Nového zákona. Je 
pro nás například svatyní, kde 
můžeme prosit o  dary Ducha 
Svatého; svatyní skrytého Kris-
tova života; příbytkem Svaté 
Rodiny; svatyní Josefem i  sa-
mým Ježíšem posvěcené práce 
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nebo také archou nové úmluvy, 
která v  Ježíšově podobě přiví-
tala samotného Boha,“ uvádí 
bratr Bohdan Heczko, který 
v brněnském konventu působí 
nejdéle ze současné komunity.

Mariánskou sochu vytvořil ne-
známý umělec z  ebenového 
dřeva, proto je tvář Panny Marie 
i jejího malého Syna černá. „Jed-
ná se o  přesnou kopii Madony 
z  italského Loreta. Dokládá to 
původní certifikát, patřící k  po-
kladům našeho klášterního ar-
chivu. Po celá ta tři století sem 
svatou Pannu přicházely uctít 
tisíce a  tisíce lidí. Podívejte se 
na dokonale prošlapanou po-
dlahu,“ ukazuje farář u  svatých 
Janů P. Sebastian Gruca a dodá-
vá: „Já sám jsem si Pannu Marii 
Loretánskou zamiloval už před 
řadou let, kdy jsem zde jako 
mladý minorita plnil úkol kostel-
níka. Mnoho růženců jsem jí slo-
žil k nohám při meditacích, zda 
se mohu stát dobrým knězem.“

ZTRACENÉ KORUNKY
Při letošní jubilejní korunovaci 
byly Matce Boží vráceny původ-
ní korunky, které získala krátce 
po svém uvedení do Brna. Jsou 
z bronzu a zub času se na jejich 
stavu podepsal natolik, že asi 
před sto lety pořídili minorité 
korunky nové, stříbrné, zdobe-
né ryzím zlatem. Ovšem v deva-
desátých létech minulého stole-
tí došlo k zatím neobjasněnému 
zločinu. Někdo využil špatného 
zabezpečení a  korunky Panně 
Marii v  loretánské chýši ukradl. 
Většina věřících proto zná Ma-
donu jen s  náhradní maličkou 
dřevěnou korunkou. Protože 
při příležitosti jubilea chtěli mi-
norité ukázat svůj poklad v plné 
kráse, sáhli do trezoru po korun-
kách původních. Dobrý klenot-
ník pak i bez nejcennějších kovů 
dokázal obnovit jedinečné dílo 
svých předchůdců.

Jedna z  účastnic slavnost-
ní korunovace to posoudila 

slovy: „Úcta dnes nepramení 
v  triumfech, ale v  srdcích lidí. 
Já v korunce nevidím bohatství 
ani pomíjivou slávu, pro mě je 
symbolem vděčnosti Ježíšově 
i naší Matce. Za to, že u ní mů-
žeme hledat pomoc a ochranu, 
že nám pomáhá dosáhnout 
nebe.“ Na závěr slavnosti, když 
se Madona vrátila do své chýše 
za bezpečnou mřížovou i elek-
tronickou ochranu, procházel 
kolem ozdobené ebenové so-
chy ještě dlouho nekonečný ti-
chý proud ctitelů. Někteří měli 
v očích slzy, uvědomili si, za co 
jsou své nebeské Matce vděčni.

MARIA, PŘÍKLAD 
AUTORITY
S  představiteli minoritů, kapu-
cínů, augustiniánů, benedik-
tinů, jezuitů a  dalších řeholí 
doprovodil kardinála Duku 
k oltáři opat kláštera premons-
trátů z Nové Říše Marian Kosík. 
„Z  dnešní slavnosti, kde jsem 
viděl mnoho mladých lidí, si 
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odnáším pěkný pocit. Mládež 
potřebuje příklad charakterní 
autority a Panna Maria jí může 
být nejlepším vzorem,“ uve-
dl opat Kosík. V  době svých 
středoškolských studií v  Brně 
se cestou ze školy na nádraží 
pravidelně zastavoval v  mi-
noritském kostele. „Rád jsem 
vždy alespoň na chvíli setr-
val v  tichosti loretánské kap-
le, kde jsem se modlil Anděl 
Páně a  prosil za svůj život po 
maturitě. Proto se s potěšením 
v Loretě zastavuji při každé pří-
ležitosti i  nyní a  jsem vděčný 
bratřím minoritům za pozvání 
na některou z  poutí. Rád jsem 
jim nyní také pomohl s přípra-
vami jubilea a při jeho slavení,“ 
dodává P. Marian Rudolf Kosík 
O.Praem.

NEJSTARŠÍ VARHANY
Na oslavy třísetletého jubilea 
se minorité připravovali dlou-
ho a důkladně. Nejdříve se pus-
tili do nákladných oprav průčelí 
loretánského kostela, odkud 
byly kvůli špatnému stavu již 
dříve sneseny sochy archan-
dělů Michaela, Gabriela a  Ra-
faela. Dnes stavbu zdobí kopie 

z božanovského pískovce, zho-
tovené sochařem Václavem Fi-
drichem.

Více než dva roky pak trvala 
důkladná rekonstrukce jedno-
manuálových varhan s  deseti 
rejstříky, které v loretánské kap-
li postavil brněnský řemeslník 
Antonín Richter už v roce 1726. 
Varhany jsou tak nejstarším 
funkčním královským nástro-
jem v  Brně. Konvent minoritů 
zároveň zajistil obnovu dřevě-
né podlahy, mnoha kovářských 
prvků i  freskové výzdoby a vý-
malby kůru. „Varhany v  Loretě 
opět znějí jasným, barevným 
a  příjemným zvukem hlasů 
s vynikající intonací a charakte-
ristickým plénem. Jsou jedineč-
né i  proto, že byly postavené 
na úžasném místě po stránce 
architektury, akustiky a  výzdo-
by chrámu,“ vysvětluje organo-
log P. Jan Martin Bejček, který 
do roku 2017 opravu vzácných 
varhan koordinoval.

SYMBOLICKÉ LOUČENÍ
Mnoho Brňanů má ještě v  pa-
měti událost, která v roce 1996 
naplnila loretánskou kapli do 

posledního místa. Když zemřel 
dlouholetý provinciál českých 
minoritů a  nesmírně oběta-
vý farář u  svatých Janů v  Brně 
P.  Norbert Škrdlík, byl kostel 
kvůli opravě pro veřejnost uza-
vřený a  pohřební obřady se 
musely uskutečnit právě v pro-
storách Lorety. Řada přátel le-
gendárního kazatele a  vězně 
komunistického režimu se vů-
bec nedostala dovnitř a musela 
se tísnit venku. Bylo to symbo-
lické loučení s člověkem, který 
Loretu miloval a  v  modlitbách 
zde řešil mnoho starostí svých 
i svěřených duší.

Loreta dál zůstává místem 
odevzdání a meditací. Všem 
poutníkům v jubilejním roce se 
navíc rozhodnutím Apoštolské 
penitenciárie dostává význam-
né výsady. V době od 29. 4. 
2019 do 29. 4. 2020 mohou zde 
získat za obvyklých podmínek 
plnomocné odpustky. Týká se 
to i seniorů a všech, kdo z váž-
ných důvodů nemohou přijít 
k P. Marii Loretánské osobně. 
Měli by se přiblížit alespoň du-
chovně a své těžkosti obětovat 
milosrdnému Bohu. 

NAVŠTIVTE SVATOU CHÝŠI
Bohoslužby ve Svaté chýši:  
Konají se v letních měsících vždy v sobotu v 8.00 hod.

Poutě v brněnské Loretě: 
• 25. 3. na Zvěstování Páně
• 2. neděle v květnu (Den matek) – pouť vděčnosti
• 10. 12. v den památky Panny Marie Loretánské.

Otevřeno:
K prohlídce a modlitbám je Loreta otevřena od 9.00 
do 17.00 hodin. V zimních měsících je přístupná pouze 
přes kostel sv. Janů. Konvent minoritů v Brně nabízí 
komentované prohlídky gotického jádra kláštera, kostela 
sv. Janů a Loretánského chrámu. Konají se každou 
sobotu v 9.30 hod. Bližší informace na tel.: 603 792 197, 
542 215 600 nebo e-mailu: prohlidky.brno@minorite.cz
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Paní, smutných těšitelko, 
v hořké léky med svůj sladký 
přidej vlídnou rukou matky, 
svatá včelko rajských lip!

Uzdrav tam, kde unavený 
člověk smutně hlavu kloní, 
srdci, z něhož krev se roní, 
zalomený vyjmi šíp!

Vrací se zas naše víra 
jako choré dítě domů; 
pohlédni jen a zas tomu, 
který zmírá, bude líp.

Věsíme se zas kol Tebe, 
Královnou buď nové pouti, 
roj náš s Tebou vylétnouti 
touží v nebe věčných lip.

Odvalil, František. Černý koráb. Praha: Ladislav Kuncíř, 1930.
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KVETOUCÍCH LIP
P. František Odvalil
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UDĚLEJTE, CO VÁM ŘEKNE
Úmysl MI na měsíc květen: Aby zasvěcení se Panně Marii dávalo 
křesťanům odvahu a sílu podporovat Církev.

text: P. Jacek Pędziwiatr

Není toho potřeba moc, aby-
chom mohli pomáhat: stačí se 
podělit o  trochu vody nebo 
kousek chleba.

Údajně se jistý středověký vla-
dař rozhodl postavit ve svém 
hlavním městě katedrálu. Jeho 
záměr byl zbožný, ale také 
trochu i  podivný, protože král 
oznámil, že chce být jediným 
a výlučným fundátorem a nikdo 
jiný nesmí věnovat na stavbu 
katedrály ani zlámanou grešli.

Pravda, nebyl to žádný chudák, 
takže práce postupovaly velmi 
rychle kupředu. Po dvou letech 
byla honosná stavba hotová. 
Na konec byla u hlavního vcho-
du umístěna deska s nápisem, 
že tato stavba byla zrealizová-
na jen a  pouze z  královských 
zdrojů. Avšak na druhý den 
byla zmíněná tabule naleze-
na na zemi a rozbitá na cucky. 

Další tabuli potkal stejný osud 
i přesto, že byla u ní postavena 
noční hlídka.

„To bude nejspíš tím, že nápis 
není pravdivý… Je možné, že 
se našel někdo, kdo porušil 
královský rozkaz a  daroval na 
stavbu katedrály něco ze své-
ho…,“ uvažovali královští rádci 
a začalo se vyšetřovat. Po týdnu 
byla před krále předvedena jistá 
stařenka.

„Ty jsi neslyšela mé nařízení?“ 
zlobil se král. „Mně bylo líto jen 
těch koní, co vozili na stavbu to 
kamení. Tak jsem jim přinesla vě-
dro s vodou.“ Její jméno bylo tedy 
připsáno na královskou ceduli.

Neexistuje tak mocný vládce, 
který by bez žádné pomoci 
všechno zvládl. Tomu nás učí 
sám Pán Ježíš. Na svatbě v Káni 
netvoří víno, ale proměňuje 

vodu, kterou nejprve přinesli slu-
hové. Na poušti nevytváří chléb 
z ničeho, ale rozmnožuje ten po-
darovaný chlapcem, kterému ho 
nejspíše nachystala maminka, 
aby měl něco na svačinu. To je 
ostatně Ježíšův typický styl: Když 
se naplnil čas a Ježíš měl přebý-
vat mezi lidmi, nepřišel bezpro-
středně ve své moci na zemi, ale 
chtěl se narodit ze Ženy.

Podobně je tomu i s církví. I kdy-
by byla nevím jak početná, kdo-
víjak široce a  hluboce zahrno-
vala celou zeměkouli, vždycky 
potřebuje podporu člověka. Je 
to každý z nás, kdo musí přinášet 
vodu a  dělit se svým chlebem, 
aby z  toho Ježíš mohl udělat 
víno a  potom svou Krev a  své 
Tělo. V  takovém způsobu pod-
porování církve je pro nás nej-
lepším vzorem Matka Boží, která 
nás stále pobízí slovy: „Udělejte 
všechno, co vám řekne.“ 

ÚMYSLY MODLITEB M. I.
KVĚTEN Aby zasvěcení se Panně Marii dávalo křesťanům odvahu a sílu podporovat Církev.

ČERVEN Aby se celý lid Boží cítil být zapojen do misijní a charitativní činnosti Církve.

ČERVENEC Aby láska věřících překonala všechna rozdělení a všechny neshody.
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KOMUNISTICKÉ 
ANTIDESATERO (VII)

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.

VII. NEPOKRADEŠ
Celý komunistický systém je za-
ložen na krádeži. Jednou z  jeho 
fundamentálních zásad je likvi-
dace soukromého vlastnictví, čili 
odcizení majetku jeho řádným 
vlastníkům: pozemků, továren, 
obchodů, strojů, někdy dokonce 
i  bytů  – a  jejich zestátnění. Vy-
vlastnění podléhají nejen bohatí 
lidé, ale také středně zámožní. 
V první fázi revoluce jeden z ko-
munistických lídrů, „miláček stra-
ny“ Nikolaj Bucharin, razil heslo: 
„Ukradni ukradené!“

To přivedlo k  bolševikům zá-
stupy kriminálníků puštěných 
z  vězení. Jak napsal r. 1919 
ruský spisovatel Leonid Andre-
jev, jeden z  bezprostředních 
svědků revoluce, Lenin působil 
jako magnet přitahující k sobě 

všechny zvrhlé, ničemné a bez-
ohledné jedince. Za  odměnu 
dostali od strany povolení lou-
pit u „nepřátel lidu“. Časem, kdy 
se sovětský režim upevňuje, se 
objevuje „nová třída“, „sovět-
ská nomenklatura“, spravující 

zestátněný, to jest ukradený 
majetek, která se ale ve  sku-
tečnosti chová jako majitelka 
státu. 

Zpracováno na základě knihy Górny Grzegorz. 
Tajemnice Fatimy. Warszawa: Rosikon Press, 2016. S. 154.

Propagandistický plakát – Lenin posílá své oddíly 
do boje.

Sovětský propagandistický plakát vyzývající k vypo-
řádání se s kulaky. „Udeříme na kulaka.“

Sovětský propagandistický plakát vyzývající k vypořá-
dání se s kulaky. „Vyrazíme kulaky z kolchozů.“

„Odkulačování“ v SSSR, neboli násilné 
vyvlastňování bohatších sedláků.
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MISIONÁŘEM V RUSKU
Rozhovor s P. Dariuszem Harasimowiczem, který již 22 let působí jako 
misionář v Moskvě.

zeptala se: Jitka Navrátilová

Bylo Rusko vaším misijním 
snem?

Vůbec ne. Moje cesta do Ruska 
a  vůbec k  misiím byla spletitá. 
Pravdou však je, že jsem vždy 
obdivoval misionáře, se kterými 
jsem se již jako dítě setkal v mé 
rodné farnosti. Tehdy mne však 
nenapadlo, že se i já stanu řehol-
níkem a ještě misionářem. Zvlášt-
ní na celé věci je i to, že jsem Rus-
ko nikdy neměl rád. Můj otec byl 
antikomunista a  z  ruštiny jsem 
míval samé pětky. Bůh má ne-
uvěřitelný smysl pro humor.

Jaké byly první krůčky k  mi-
noritům a poté na misie?

V 16 letech jsem se seznámil 
s  životem a  dílem sv. Maxmiliá-
na Kolbeho. Byl jsem fascinován 
jeho vydavatelskou činností, mi-
siemi v  Japonsku, stejně i  jeho 
heroickou smrtí v  Osvětimi. Za-
ujala mne také Maxmiliánova 

myšlenka získat celý svět pro 
Krista skrze Neposkvrněnou. 
Tento minoritský světec mocně 
promlouval k mé chlapecké duši.

Přetrvala tato chlapecká tou-
ha po misiích i v dalších letech?

Po maturitě jsem šel kvůli své ka-
marádce studovat architekturu. 
Během roku jsem však poznal, že 
to není pravé místo pro mne. Pře-
mýšlel jsem, co mám dělat. Šel 
jsem se proto poradit ke knězi, 
který mi tehdy řekl: „Nepřemýš-
lej o řádu. Důležité je být svatým 
člověkem. Jde o to, poznat cestu, 
kterou má pro tebe Bůh, a být na 
ní svatým. Jestli máš povolání, 
tak do řádu stejně vstoupíš.“

A která cesta byla ta vaše?

Moje nová cesta se během půl 
roku znenadání objevila a život 
se mi během jednoho prázd-
ninového týdne náhle obrátil 

o  180 stupňů. Pamatuji si, že 
ještě v úterý 22. srpna jsem se 
coby student architektury opa-
loval na pláži a v úterý 29. srpna 
jsem byl již v noviciátě. 

To se otevřelo nebe a Pán Bůh 
vám řekl, abyste vše opustil 
a oblékl řeholní roucho?

Nejsem žádný mystik, ani se mi 
nezjevuje Pán Bůh. Nicméně jed-
nou ke mně Pán Bůh nadpřiroze-
ným způsobem mocně promlu-
vil. Stalo se to právě na té pláži. 
Jako by vedle mne někdo sku-
tečný stál a říkal mi: „Co tu děláš? 
Toto jsem s  tebou nezamýšlel.“ 
Byl to pro mne velmi silný zážitek, 
který ve mně rezonuje ještě dnes.

Co všechno se pak změnilo?

Hned druhý den po mém zážit-
ku na pláži jsem odjel do Varša-
vy k minoritům, abych se zeptal, 
jestli je ještě možné vstoupit do 
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noviciátu. Ano, možné to bylo. 
Během toho týdne ve mně uzrá-
lo rozhodnutí, že opustím svou 
dosavadní cestu a  vydám se za 
hlasem, který ve mně stále více 
zazníval. Tato neuvěřitelná histo-
rie jednoho týdne je svědectvím 
o tom, že ne my si vybíráme čas, 
místo nebo způsob následování 
Boha. Ježíš je tím, kdo povolává, 
a to koho chce a jak chce.

Vaši cestu do řádu již známe. 
Jak to bylo ale s misiemi?

Ve druhém ročníku semináře, 
v roce 1992, k nám přijeli misio-
náři z Afriky s prosbou o vyslání 
kleriků do keňského Nairobi, 
kde je mezinárodní seminář mi-
noritů. Tehdy jsem se s  jedním 
spolužákem přihlásil, abychom 
na podzim odletěli do Nairobi. 
Ale Pán Bůh měl plány jiné.

Co se stalo?

V té době byla má pětiletá sest-
ra po operaci srdce. Velmi těžce 
nesla, že mám odletět do Afri-
ky. S  ohledem na ni jsem odlet 
odložil, až povyroste. Brzy poté 
se i  Rusko otevřelo misionářům. 
Byl jsem u toho, když naši bratři 
odjížděli v  roce 1993 do Ruska. 
Byl to pro mne jeden ze silných 
momentů, kvůli kterému jsem se 
později ocitl v Rusku. Další takový 
moment byl, když jsem se svými 
spolubratry koncertoval při stém 
výročí narození sv. Maxmiliána 
v  Běloruském Grodně. Bělorus-
ko mi učarovalo svou prostotou. 
Tehdy mě poprvé napadlo, že mě 
Pán Bůh zve do této země. Požá-
dal jsem proto své představené, 
abych zde mohl být na praxi.

Takže místo Afriky Bělorusko?

Povolení jsem dostal. Dokonce 
jsem zde působil i  jako jáhen. 

V  době mé jáhenské služby 
mne napadlo, že bych mohl 
navštívit spolubratry v  Mosk-
vě, v Kaluze. Nasedl jsem proto 
do vlaku a  celou noc jsem jel, 
až jsem vystoupil v  Moskvě. 
Uviděl jsem ruiny katedrály. 
U  vchodu visel banner s  nápi-
sem: „Bернутьтe нам храм“, tj. 
„Vraťte nám kostel“. To mě za-
sáhlo. Když jsem se později vra-
cel do Polska, cítil jsem, že se do 
Ruska vrátím.

Nakonec přece jenom Rusko?

Po kněžském svěcení v roce 1996 
jsem získal od svých představe-
ných povolení odjet do Ruska. 
Nejprve jsem měl strávit dva 
roky v  Bělorusku, jako přípravu 
na ruské misie. S kytarou a bato-
hem na zádech začala má misie. 
Plánované dva roky příprav v Bě-
lorusku se však nečekaně zkrátily. 
Po třech měsících mi provinciál 
oznámil, že za měsíc mohu jet do 
Moskvy, protože tam chybí kněz. 
A  tak jsem se nečekaně po půl 
roce od svěcení dostal na misie 
do Moskvy. Opustil jsem své prv-
ní působiště v běloruském měs-
tečku se  2  tisíci obyvatel, abych 
odjel do 15milionové Moskvy.

Jaká je realita misií v Rusku?

Rusko je obrovská země s mini-
mem katolíků (méně než 1 %). 
Farnosti jsou jen u  velkých 
měst, kde žije cca 300 či 400 
tisíc obyvatel. V  Moskvě jsou 
tři farnosti, ale jen dva kostely. 
V jedné z nich – v Kaluze – pů-
sobím spolu s  dalšími dvěma 
bratry. Další farnost je vzdálena 
100 km a další 250 km. Za Ura-
lem, kde začíná Sibiř, se vzdále-
nosti zvětšují na 500 km. Ještě 
dále na východ, směrem ke 
střední a  východní Sibiři, jsou 
farnosti i 1 000 km od sebe.

Čím menší bratři oslovují rus-
kou duši?

Přinášíme charisma sv. Františka. 
Je to především radost a prostota 
a  otevřenost lidem. V  tom rezo-
nujeme s ruskou duší. Lidé k nám 
přicházejí, lnou k  nám a  cítí se 
s námi dobře.

Čím se vyznačuje pastorace 
v Rusku?

V první řadě je nutné být trpěli-
vý. Často nevidíme plody svého 
snažení. Je tam málo lidí, málo 
zpovědí. Nemůžeme evangelizo-
vat mimo naše farnosti kvůli rizi-
ku obviněni z proselytismu, tj. že 
přetahujeme k sobě pravoslavné. 
Proto se snažíme, abychom co 
udělat můžeme, udělali co nejlé-
pe. Vkládáme do toho celé srdce.

Ale ruce do klína jste nesložili...

Ano. V  90. letech jsme otevřeli 
v duchu sv. Maxmiliána vydava-
telství. Vydáváme i  knihy, které 
nejsou přímo katolické. Chápe-
me to jako evangelizaci kultury. 
Lidé mají v hlavách chaos. Prošli 
si obdobím komunismu, pak se 
vrhli do divokého kapitalismu. 
Lidem zoufale chybí naděje 
a  smysl života. Ruský člověk je 
otevřen na krásu. Má vnímavou, 
lyrickou duši. Proto k němu pro-
mlouváme nejenom psaným 
slovem, ale i  prostřednictvím 
písní, které jsme nahráli.

Za co byste chtěl Bohu podě-
kovat?

Za to, že si mě vyvolil, abych 
žil pro Něj skrze sliby a svěce-
ní. To je velká milost. Ne proto, 
že jsem lepší, ale proto, že to 
tak chtěl. Bylo plno lepších, ale 
Bůh chtěl mě, a  to je čest, ale 
i závazek. 
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„NEPOKRADEŠ“ TROCHU JINAK
O netušených významech Desatera
text: br. Patrik Rygiel OFMConv

Může se zdát zvláštní, proč jsou mezi Přikázáními dvě dvojice příkazů zdánlivě zakazujících to-
též. V první dvojici jde o: „nesesmilníš” a „nepožádáš manželky bližního svého” a v druhé dvojici: 
„nepokradeš” a „nepožádáš statku bližního svého”. Čemu má sloužit tato duplikace? Naznačuje 
snad toto zdvojení, že jde o největší zločiny? Anebo je zde nějaký rozdíl? Pojďme to prozkoumat.

PŘÍBĚH JOSEFA
Začněme příběhem Josefa 
Egyptského, ač se to může jevit 
jako nesouvisející s tématem.

Josef byl v  tom čase nejoblí-
benějším a  nejmladším synem 
patriarchy Jákoba (o  mnoho 
let později se Jákobovi naro-
dí ještě Benjamín). Jákob svoji 
náklonnost vůči Josefovi nijak 
netajil a otevřeně jej stavěl nad 
své ostatní syny a  rozmazloval 
ho, čímž vytvořil napětí mezi 

Josefem a  jeho bratry. Josef 
toto napětí také sám stupňo-
val, mimo jiné tím, že na své 
bratry donášel otci (Gn 37,2). 
Jednou bratři pásli stádo u Še-
kemu, a otec poslal Josefa, aby 
se podíval, jak se jim daří. Když 
ho bratři uviděli, rozhodli se, že 
ho zabijí. Jen Ruben, Jákobův 
prvorozený, se ho zastal, a  tak 
jej hodili do cisterny, a  v  Ru-
benově nepřítomnosti prodali 
do otroctví. I dostal se Josef do 
Egypta, na dvůr velitele tělesné 

stráže faraona, Putifara, které-
mu oddaně sloužil. Tu se do něj 
zamilovala Putifarova žena, kte-
rá, když Josef nepodlehl jejímu 
svádění, přesvědčila manžela, 
že ji Josef sváděl, a  tak Putifar 
uvrhl Josefa do vězení, kde 
strávil dvanáct let (jak říkají ra-
bíni, deset let za každého brat-
ra, na kterého žaloval, a dva za 
to, že Josef více důvěřoval fa-
raónovu pekaři a číšníkovi, než 
Bohu1). Ve vězení byl spolu s fa-
raónovým pekařem a číšníkem, 
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kterým vyložil sny: pekař měl 
být a  byl po třech dnech po-
praven, číšník po třech dnech 
osvobozen. Příběh ať si po-
kračuje dál, my se zastavíme 
u  toho, co Josef říká číšníkovi: 
„Josef mu pravil: ‚Toto je výklad 
snu: Tři výhonky jsou tři dny; 
již po třech dnech tvou hlavu 
farao povýší a  tvou hodnost ti 
vrátí. Budeš faraónovi podávat 
do ruky jeho číši podle dřívěj-
šího práva, kdy jsi býval jeho 
číšníkem. Vzpomeneš-li si na 
mě, až se ti dobře povede, pro-
kaž mně milosrdenství: upo-
zorni na mě faraóna a vyvedeš 
mě z tohoto domu. Vždyť jsem 
byl ukraden z  hebrejské země 
a  zde jsem se nedopustil na-
prosto ničeho, zač by mě měli 
vsadit do jámy‘ “ (Gn 40,12-15).

NEPOKRADEŠ
Překladatelé si různě hrají se 
slovem, jež tu je použito (ki-
gunnov gunnavtti). Sloveso ga-
nav znamená primárně krást, 
ale někdy také i  unést člověka 
(např. Ex 21,16). Většinou to 
bývá překládáno právě pomo-
cí onoho slova unést2. A právě 
zde se vracíme k  našemu té-
matu sedmého přikázání. Ono 
totiž v  hebrejštině zní lo-tig-
nov, a  kvůli tomu, že o  vztahu 
k  majetku se píše v  desátém 
přikázání, a taky kvůli tomu, že 
toto přikázání se nachází mezi 
přikázáními sankcionovanými 
smrtí (což krádež nebyla, ale 
únos ano – Ex 21,16), mnozí ra-
bíni i biblisti zastávají názor, že 
toto přikázání by mělo být chá-
páno jako zákaz únosu osoby.

V  dnešní době se s  přímým 
únosem setkáváme velmi zříd-
ka. Znamená to snad, že toto 
chápání dnes neplatí, a  máme 
se klonit spíše k  materiální-
mu významu tohoto zákazu? 

Abych vysvětlil, co mám na 
mysli, použiji jiný krátký příběh, 
který určitě mnozí znáte:

DVA MNIŠI
Dva mniši, jeden starý, zkušený, 
a druhý ještě na začátku cesty, 
putovali spolu krajinou. I  stalo 
se, že když přišli k řece, spatřili 
krásnou dívku, jež toužila pře-
pravit se na druhý břeh, prosíc 
o  pomoc mnichy. Mladý, hor-
livý mnich ji pomoci odmítne, 
odvolávaje se na slib čistoty, 
kdežto zkušený neváhá ji přes 
brod přenést. Mniši pokračují 
v mlčení dlouhý čas na své pou-
ti. Tu mladší nevydrží a zeptá se 
svého druha, proč ji přenášel, či 
tím neporušil mnišská pravidla, 
a  ten odpoví: „Já jsem ji před 
pár hodinami nechal na břehu 
řeky, a ty ji ještě pořád nosíš?”

Ač se na první pohled může 
zdát, že tento příběh nemá nic 
společného s  naším přikázá-
ním, rád bych jím poukázal na 
to, že onen únos můžeme chá-
pat i v širším smyslu, podobně 
jako Ježíš, když rozšířil chápání 
pátého přikázání: „Kdo se hně-
vá na svého bratra, bude vydán 
soudu,” nebo když k  šestému 
přikázání dodal: „Každý, kdo 
hledí na ženu chtivě, již s ní zci-
zoložil ve svém srdci.” V  tomto 
smyslu bychom mohli chápat 

únos jako nezřízenou citovou 
navázanost na druhého člo-
věka, zvíře, či dokonce nějaký 
předmět. Takováto navázanost 
není malé závažnosti! Jako 
mladší mnich z našeho příběhu 
zapomněl na modlitbu na své 
pouti, a  několik hodin zaměst-
nával mysl onou krásnou dív-
kou. V mysli jí nedovolil odejít. 
Nebo možná jste se už setkali 
s  matkou, tak citově naváza-
nou na syna, že mu nedovolí žít 
vlastním životem. Taková mat-
ka v podstatě krade život svého 
syna. Podobná krádež blízkého 
je možná i v manželství, či přá-
telství, pokud se partnerovi ne-
dopřeje svobody.

SVOBODA
A proto, že „Kristus nás osvobo-
dil (…), abychom zůstali svo-
bodní“ (Gal 5,1), a my ho máme 
následovat, máme být schopni 
darovat svobodu i  našim bliž-
ním. Sami bychom přece také 
nechtěli být někým zotročeni 
či zmanipulováni. Dávejme si 
tedy pozor, jak se chováme 
k  bližním. Je na místě ptát se: 
zdalipak nesvazujeme bližního 
chováním záště, hněvu, odpo-
ru či závistí? Nekontrolujeme 
příliš své svěřence, partnera? Je 
náš vztah upřímný, či zištný?

I když se v Písmu něco opaku-
je, má to svoji logiku i  důvod, 
a někdy i  jiný, na první pohled 
netušený význam. V tomto pří-
padě se ukázalo, že se sedmé 
přikázání může vztahovat na 
člověka, a  desáté na hmotné 
statky. 

1 Např. Seder Olam, Tanchúma, aj.
2 Bible21 výstižně překládá celou tuto infinitivní vazbu 

vyjádřenou v pu'ali, jímž se obvykle vyjadřuje inten-
zivní pasivní činnost (doslovně by se tedy dalo přeložit 
přibližně jako „byl jsem ukradnutím ukraden“), slovy: 
„byl jsem sprostě unesen“.

A proto, že nás 
Kristus osvobodil, 
abychom zůstali 
svobodní, a protože 
my ho máme 
následovat, máme 
být i my schopni 
darovat svobodu 
našim bližním.
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NÁMĚSTKOVÉ KRISTOVI (20)
Papežové po tridentském koncilu
text: Radomír Malý

Tridentský koncil významně změnil celou atmosféru tehdejší Katolické církve. Nemravně žijící du-
chovní byli trestáni sesazením, případně i soudem, řeholní řády a kongregace prošly důkladnou 
očistou a obnovou, kněží začali hlásat pravou katolickou nauku oproštěnou do protestantských 
bludů a renesančních dvojznačností. Především se ale změnili papežové. Pochybné existence typu 
Innocence VIII. nebo Alexandra VI. už nedostaly žádnou šanci protlačit se na stolec sv. Petra.

PONTIFIKÁT SV. PIA V.
Po smrti Pia IV. byl jeho synovec 
sv. Karel Boromejský největším 
favoritem pro papežský stolec. 
On se toho ale zřekl a přemluvil 
většinu voličů, aby odevzdali své 
hlasy kardinálu Michaelu Ghisli-
erimu. Ten přijal jméno Pius  V. 
Jeho šestiletá vláda (1566–1572) 
znamenala tak radikální zlom 
v životě papežského dvora, jaký 
tato instituce nezaznamenala 
od dob sv. Řehoře VII. Především 
byl odstraněn veškerý přepych, 
kardinálům a  kuriálním úřed-
níkům se přikazoval skromný 
a nenáročný způsob života s po-
vinností přispívat ze svých platů 
na chudé. Velký důraz kladl Pius 
na modlitbu, zvláště breviář ne-
směli duchovní z  pohodlnosti 
vynechávat. Za jeho pontifikátu 
se v  Itálii, když někdo z vyšších 
kruhů chtěl jít za kariérou do 
Říma, říkalo: „Tam dnes nechoď, 
tam si ničeho neužiješ, tam se 
teď jenom modlí a postí.“

Papež sám šel příkladem. I v nej-
vyšším církevním úřadu zůstal 
asketickým mnichem. Pochá-
zel z  chudobné rodiny, vstoupil 
do řádu sv. Dominika a  působil 
nejprve na dominikánských uči-
lištích jako profesor dogmatiky. 
Prosazoval s  radikalismem jemu 
vlastním reformu řádu i  celé 
církve v  duchu katolické pravo-
věrnosti a mravní kázně. Vynikal 
přísností k sobě i jiným, pokud šlo 

o  principy, ale laskavostí a  mír-
ností, když se jednalo o člověka. 
Tyto vlastnosti osvědčil i v nepo-
pulární funkci inkvizitora. V  éře, 
kdy platil pro zatvrzelé heretiky 
trest smrti upálením, Ghislieri 
využil široké pravomoci, kterou 
inkvizitoři měli, a obžalované ka-
cíře nevydával světské moci k po-
trestání. Učinil tak jen v několika 
málo případech, kdy hereze byla 
u obviněných spojena s ryze kri-
minálními delikty. Rovněž tak 
Ghislieri nikdy nesahal při výsle-
ších k mučení obviněných.

Na druhé straně je ale pravda, 
že jako papež nastolil v  Cír-
kevním státě tvrdé tresty za 
kriminální zločiny vražd, kr-
vesmilstva, sexuálního znásil-
nění, podvodů, úplatkářství, 
okrádání chudých, vandalismu 
v  sakrálních prostorách, veřej-
ného rouhání se apod. Padla 
zde řada rozsudků smrti vyne-
sených světskými soudy. Pa-
peži to nelze vyčítat, v  zájmu 
reformy a zároveň bezpečnosti 
prostého lidu to bylo nezbytné. 
Pius V. ale též zrušil tresty smrti 
za čarodějnictví a zakázal v Pa-
pežském státě býčí zápasy jako 
nekřesťanskou zábavu.

Nejimpozantnějším počinem 
tohoto papeže byla jeho akti-
vita u příležitosti námořní bitvy 
u Lepanta r. 1571. Katolické ná-
mořnictvo pod velením Juana 

d’Austrii, početně mnohem 
slabší než turecké, nemělo ab-
solutně šanci. Papež se tenkrát 
obrátil o  pomoc k  Matce Boží 
a  vyzval k  modlitbě růžence. 
Výsledek se dostavil, křesťan-
skému vojsku se podařilo odra-
zit turecký nápor a zabránit tak 
obsazení Evropy a  její islami-
zaci. Pius V. zavedl celocírkevní 
svátek Panny Marie Růžencové, 
který připadl na 7. října.

Pius  V. rovněž vystupoval ne-
kompromisně vůči protestan-
tismu. Na anglickou královnu 
Alžbětu  I., jež začala ve své 
zemi násilím zavádět Kalvíno-
vu nauku a posílala její odpůr-
ce na popraviště, uvalil r. 1570 
klatbu. Velmi také dbal na bo-
hoslužbu, bulou Quo Primum 
r. 1570 ustanovil římský ritus 
za závazný pro celou Církev. 
Ostatní rity měly být tolerovány 
pouze potud, pokud jejich tex-
ty byly starší 200 let. Tím mělo 
být potvrzeno, že neobsahují 
nic, co by pocházelo z  protes-
tantismu, případně z viklefismu 
nebo z  husitismu, neboť tyto 
bludné nauky se začaly šířit až 
od 14. stol. Pius V. vydal též ka-
techismus, jenž shrnul pravdy 
katolické víry v  duchu trident-
ského koncilu.

Pontifikát sv. Pia  V. byl tak vý-
znamný a  pronikavý, že od 
jeho doby až do současnosti 
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se nevyskytl na stolci sv. Petra 
žádný nemravný papež, jenž 
by dělal Církvi ostudu. To, že od 
éry Alexandra  VI. za pouhých 
cca 70 let došlo v  Římě k  tak 
úžasné změně, je přirozenou 
cestou těžko vysvětlitelné.

NÁSTUPCI SV. PIA V.
Kardinálové na konkláve zvolili 
po Piově smrti r. 1572 novým 
papežem vynikajícího práv-
níka Uga Boncompagniho, 
jenž přijal jméno Řehoř  XIII. 
(1572–1585). I  jeho oso-
bu, podobně jako před-
tím Pia  V., navrhl sv. Karel 
Boromejský. Papež Řehoř 
pokračoval v  reformní linii 
svého předchůdce. S  jeho 
jménem je spojena proslu-
lá římská univerzita Grego-
riana, kterou založil.

Papež Řehoř  XIII. prove-
dl též reformu kalendáře. 
Protože tehdy platný tzv. 
juliánský kalendář (podle 
Gaia Julia Caesara ještě 
z  dob starého Říma) se 
zpožďoval proti reálnému 
slunečnímu roku již o  de-
set dní, ustanovil papež, 
aby se po 5. říjnu r. 1582 
hned psalo datum 15.  říj-
na. Takto upravený kalen-
dář se podle něho až do 
současnosti nazývá grego-
riánským. Protestanté nej-
prve tuto reformu odmítli, de-
finitivně se přizpůsobili až v 18. 
století, pravoslavní Řekové k ní 
přistoupili až ve 20. století.

Po Řehoři  XIII. následoval na 
stolci sv. Petra prostý františ-
kánský mnich Felice Peretti 
jako Sixtus V. Energicky zakročil 
proti banditům, kteří v  horách 
kolem Říma přepadali vesnice 
i cestující. Ujal se též přestavby 
města a  dá se říci, že právě za 

jeho pontifikátu dostal Řím ob-
rysy své dnešní podoby. Stav-
ba chrámu sv. Petra byla tímto 
papežem definitivně ukončena 
nasazením kopule. Sixtus  V. je 
také nazýván prvním papežem 
baroka, za jeho vlády se objevi-
ly ve Věčném městě první stav-
by v barokním stylu.

Další papež se jmenoval Ippo-
lito Aldobrandini a  nastoupil 
jako Klement VIII. (1591–1605). 
Předtím vynikal pastorační hor-

livostí, kterou uplatnil i v papež-
ském úřadě. Byl velmi zbožný, 
denně se zpovídal vzdělané-
mu kardinálovi z  kongregace 
oratoriánů Cesarovi Baroniovi, 
známému církevnímu histori-
kovi. V pátek se postil o chlebu 
a vodě. Vynikal rovněž štědrostí 
k  chudým, denně jich několik 
zval k obědu, a dokonce je i sám 
obsluhoval. Přijal do Katolické 
církve hugenota Jindřicha  IV. 
Navarského, jenž se stal poté 

francouzským králem. Za jeho 
pontifikátu došlo zásluhou je-
zuity Antonia Possevina též ke 
sjednocení části pravoslavných 
na západní Ukrajině a  v  Bělo-
rusku s Římem, když tamní bis-
kupové podepsali r.  1596 tzv. 
brestskou unii, což byl počátek 
řeckokatolické církve.

Za vlády Klementa  VIII. byl 
r. 1600 v Římě upálen Giordano 
Bruno, což se později často me-
diálně využívalo proti Katolické 

církvi. Papež odmítal trest 
smrti, přistoupil k  němu 
až poté, co mu byla doru-
čena zpráva o  Brunových 
těžkých kriminálních de-
liktech, jak jsme o  tom 
psali v našem časopise při 
jiných příležitostech.

Po smrti Klementa  VIII. 
vybrali kardinálové jeho 
nástupcem příslušníka vý-
znamného rodu Borghese 
kardinála Camilla, jenž při-
jal jméno Pavel  V. (1605–
1621). Jeho pontifikát byl 
hned na počátku pozna-
menán těžkým konfliktem 
s  Benátskou republikou, 
která vypověděla Římu po-
slušnost a usilovala zavést 
protestantismus. Jen s vel-
kou námahou se papeži 
podařilo tomu zabránit, 
musel ale strpět některé 

proticírkevní zákony, vyhlášené 
benátským dóžetem. Za jeho 
vlády vypukla r. 1618 třicetiletá 
válka. 

Použitá literatura:
Buehlmeyer, Carl. Die Kirchengeschichte II. Paderborn: 
Schoeningh-Verlag, 1959.
Johnson, Paul. Papiestwo. Warszawa: Instytut Wydaw-
niczy Pax, 1998.
Pastor, Ludwig. Die Papsgeschichte. Muenchen, 1920.
Kubeš, Konrád. Za pravdou Kristovou. Frýdlant nad 
Ostravicí: Exerciční dům Frýdlant n. O., 1938.

Sv. Pius V. – oltářní obraz  
od Bartolomea Litteriniho, Benátky

Fo
to

: w
ik

im
ed

ia
 c

om
m

on
s

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


2|2019|č. 160

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

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

38

P
R

O
 D

ĚT
I

ZA SVÝM SNEM
Jak se bratři Michal a Zbyšek připravovali na misie.
text: S. M. Anežka Novoměstská OSF

Milé děti, možná jste už slyšeli, 
že si Pán Ježíš vybírá některé 
z nás k tomu, aby se stali misio-
náři. Posílá je jako svoje přátele 
a  vyslance k  lidem, kteří ještě 
neslyšeli o Boží lásce. Na tako-
vou službu je však potřeba se 
dobře připravit.

Dva bratři minorité, Zbyšek a Mi-
chal, už od dětství snili o tom, že 
jednou půjdou do misií. Psal se 
rok 1980 a oni byli v noviciátě – 
na začátku řeholního života. Če-
kala je ještě dlouhá příprava na 
chvíli, kdy mohli svůj sen usku-
tečnit. Zbyšek složil první sliby 
o rok dřív než Michal. Hned po 
slibech se stěhoval do Krakova, 
kde ho čekalo studium teologie. 
„Budeš mi chybět,“ řekl mu Mi-
chal, když se loučili. „Však uteče 
jen pár měsíců a přijdeš za námi 
do Krakova,“ odpověděl Zbyšek 
s úsměvem. A skutečně. Za rok 
se opět setkali. Studium teolo-
gie se jim moc líbilo. Kolik se do-
zvěděli nového: o Bohu, o  jeho 
slově a o životě s ním! To v nich 
vzbuzovalo ještě větší touhu jít 
do světa. „Vždyť tolik lidí Boha 
ještě nezná!“ říkali si.

V  den svých slavných slibů se 
s  radostí a  důvěrou odevzdali 
Bohu na celý život. Několik dal-
ších let studia jim uteklo jako 
voda. 7. června 1986 nastal pro 
oba velký den. Zbyšek, který už 
byl rok jáhnem, přijal kněžské 
svěcení a  Michal byl vysvěcen 
na jáhna. Byl to další krok k na-
plnění jejich snu.

Přišla chvíle, kdy se jejich ces-
ty na nějakou dobu rozdělily. 

Bratr Zbyšek se přestěho-
val do Legnice a  sloužil jako 
kněz a  vychovatel v  malém 
semináři. Studenti si jej rychle 
oblíbili. Našli v  něm dobrého 
otce a průvodce v du-
chovním životě. Bratr 
Michal zůstal ještě rok 
v Krakově, aby dokon-
čil studium, a  o  rok 
později přijal také on 
kněžské svěcení. Byl 
poslán do farnosti v Pien-
sku jako kaplan a katecheta. 
Svou radostnou službou si brzy 
získal náklonnost farníků a také 
postižených dětí, kterým se 
s láskou věnoval. „Náš kaplan je 
tak dobrý,“ říkali si často farníci 
mezi sebou. „Je to takový náš 
druhý svatý František!“

Jednoho prosincového dne 
roku 1988 přišel Michalovi do-
pis. Stálo v  něm: „Milý bratře 
Michale, srdečně Tě zdravím. 
Společně s  bratrem Jarosla-
vem se připravujeme na odjezd 
do misie v  Peru. Moc Tě pro-
sím o  modlitbu. Také na Tebe 
v  modlitbě vzpomínám. Tvůj 
bratr Zbyšek.“ To byla zpráva! 
Michalovi se opět ozvala v srdci 
neodolatelná touha stát se mi-
sionářem. Když se večer modlil 
v kapli, ptal se Ježíše: „Pane, už 
přišel čas? Mohl bych se k nim 
přidat?“ Hned ráno spěchal za 
otcem představeným. „Otče, 
napsal mi bratr Zbyšek. Chys-
tá se na misii do Peru. Nemohl 
bych tam s ním odjet i  já?“ „Už 
se zase hlásí touha tvého srdce, 
viď, bratře Michale?“ řekl před-
stavený s úsměvem. „Zavoláme 
otci provinciálovi a  zeptáme 

se.“ Otec provinciál nebyl pro-
ti. Řekl však, že se bratr Michal 
musí na odjezd do misie dobře 
připravit. „Není to jen tak,“ řekl 
mu, „je třeba vyřídit spoustu 
dokumentů a povolení, a nejen 
to. Potřebuješ se naučit španěl-
sky a  dozvědět se víc o  lidech 
v Peru a  jejich způsobu života, 
abys jim mohl dobře rozumět 
a sloužit.“

Milé děti, když po něčem 
opravdu toužíme, nejraději by-
chom to chtěli hned. Čas čekání 
a přípravy je však moc důležitý: 
v něm se ukáže, která touha je 
ta pravá. Říká se: „Co nic nestojí, 
za nic nestojí.“ Můžeme si být 
jistí, že naše trpělivost a pocti-
vá příprava nikdy nezůstane 
bez užitku. 
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KOHO MÁ MAMINKA 
NEJRADŠI

O dětech, které se hašteřily o maminku.
text: Jana Lokajová

Šárka, Luděk, Michalka a  Tomík 
bydleli v domku v jednom měs-
tečku. Měli štěstí. Jejich tatínek 
dobře vydělával, a  tak mohla 
maminka zůstat dlouhé roky 
s dětmi doma a nemusela chodit 
každý den do práce. Dětem se to 
líbilo. S maminkou zalévaly kvě-
tiny, třídily oblečení ze sušičky, 
plely záhonky se zeleninou a na 
podzim sbíraly uzrálé plody.

Jenže maminka je jen jedna, 
a každý ze sourozenců by ji nej-
radši měl jen pro sebe. Šárka by 
potřebovala probrat své nej-
novější melodie, které složila. 
Luděk se rád chlubí a  vyžaduje 
včasné opravy kalhot a  pono-
žek. Michalka každou chvíli kvůli 
něčemu pláče. A  Tomík se lísá 
jako plyšový medvídek, jen aby 
ho maminka nepustila z náruče. 
Máma už ani neví, jak zní ticho, 
a taky přemýšlí, kde se v dětech 
bere tolik soutěživosti a závisti.

Měli byste vidět ten rámus při 
obědě, když chce promluvit 
každé z dětí. To už je někdy ma-
minka i s tatínkem na pokraji sil, 
protože uši mají sice dvě, ale hla-
vu jen jednu. A tak se maminka 
uchyluje k  jisté historické meto-
dě. Uděluje dětem slovo jedno-
mu po druhém: „Teď ty. Teď ty. 
Teď ty.“ Kdyby mluvili všichni na-
jednou, nedomluvil by se nikdo.

Koho má maminka nejradši? Dá 
se to změřit? Ne, to nikdo změřit 
neumí. Ale pro ten hřejivý pocit, 
kvůli té trošce pozornosti stojí 

dětem za to si vzájemně říct le-
dasjaké pichlavé slovo. „Ani se 
s  tím máme neukazuj,“ doporu-
čuje Šárka Luďkovi, když donese 
čtyřku z matiky. „Jako když taháš 
kočku za ocas!“ komentuje Šár-
činy skladby Luděk. „Nebul a ne-
otravuj mámu,“ slyší Michalka, 
když se jí zase dotkne některý 
s  Luďkových komentářů jejího 
posledního módního modelu. 
A tak je doma každou chvíli dus-
no, děti se na sebe mračí a ma-
minku to trápí.

Snaží se rozdělovat svou pozor-
nost mezi děti co nejspravedlivě-
ji. Každému stejně, pokud to jde. 
Maminky mají rády všechny své 
děti. A  tak když ví, že Tomík ro-
zumí pomazlení, někdy se s ním 
pomazlí. Když Michalka žadoní 
o  pofoukání bolístky nebo vy-
plakání, je tu maminka pro tuhle 
službu. Když Šárka potřebuje za-
svěcený komentář ke své tvorbě, 
poskytne ho. A  když Luděk na 
fotbale roztrhá kalhoty, máma 
mu je zašije. Pro každého, co umí, 
a  pro každého s  láskou, jakou 
k dětem cítí jen jejich maminky.

Jednou seděly děti v  koste-
le a  zrovna se četlo Boží slovo 
o tom, že Bůh zná a volá každou 
svou ovci, každého človíčka jmé-
nem. To přivedlo Šárku k úvaze, 
jestli má Bůh nás všechny, všech-
ny své děti stejně rád.

„Mami, má Bůh všechny lidi 
stejně rád?“ zeptala se pozdě-
ji v  kuchyni. „Ano, všechny má 

tak neskonale rád, že by položil 
život za tebe nebo za mě, i kdy-
bychom byly jediní lidé na světě. 
A má nás rád všechny stejně,“ od-
pověděla máma.

„Aha,“ řekla Šárka. V  tom ji na-
padla ještě jedna myšlenka. 
„A  ty, mami? Máš nás ráda 
všechny stejně?“

Maminka vůbec nerozmýšlela 
a  podívala se přímo Šárce do 
očí. „Šárko, mám vás ráda všech-
ny. Všechny stejně a  všechny 
nejvíc.“ To řekla maminka velmi 
pevně a dceru ještě objala. Šár-
ka hned viděla, že to je prav-
da pravdoucí. A  cítila takový 
zvláštní pocit, jako když ze srdce 
spadne něco těžkého jako kus 
kamene. Šla hned říct všem sou-
rozencům, co právě zjistila.

Děti se sice někdy neubráni-
ly a  o  maminčinu pozornost 
dál soutěžily. Vytratila se ale 
vzájemná zlost a  ten hryza-
jící pocit, kterému se říká zá-
vist. Všechny si uvědomily, že 
v tomto mají jistotu. Jistotu, že 
maminka je má ráda všechny 
stejně a všechny nejvíc.

Přesně tak to je i s Bohem. Tak, 
jak řekl. Každé své dítě zná jmé-
nem, každého z nás si vyryl do 
dlaní. Není třeba se před ním vy-
tahovat ani předvádět. Miluje ty, 
kdo plní jeho přikázání. Kdo do-
káže přát dobré sobě i druhým 
lidem. Čeká trpělivě a  s  láskou. 
Chceš ho mít taky rád? 
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PODĚKOVÁNÍ
❧	Chtěla bych touto cestou 
poděkovat za dar vyslyšení 
Pánu Bohu a naší Nebeské Ma-
mince Panně Marii, sv. Norber-
tovi, sv. Judovi Tadeáši a sestřič-
kám premonstrátkám z Doksan 
za všechny jejich modlitby 
a přímluvy. Když dcera po osmi 
letech manželství poprvé otě-
hotněla ve 39 letech, tak se 
s manželem rozhodli, že mateř-
ství svěří pod ochranu Panny 
Marie. Tím se rozhodli, že děťát-
ko bude mít jméno po rodičích 
Panny Marie – buď Anna nebo 
Jáchym. V  září  2018 se narodil 
krásný zdravý chlapeček Já-
chymek, ze kterého se těší celá 
rodina. Panno Maria, děkujeme 
za zázraky, které konáš.

tvá vděčná rytířka Jiřina 

❧	Velice děkuji Bohu Otci, 
Pánu Ježíši, Duchu Svaté-
mu, andělům strážným, svaté 
Ritě, svatému Judovi Tadeáši 
a všem svatým, duším v očistci 
a hlavně naší nebeské mamin-
ce Nejsvětější Panně Marii za 
úspěšnou operaci těžkého zá-
nětu žlučníku mého snouben-
ce rytíře Jeníčka a jeho násled-
né uzdravení a  prosím o  Boží 
požehnání a dar zdraví pro něj 
a pro celou naši rodinu.

vděčná rytířka Míša

❧	Ze srdce děkuji Matce Boží 
za pomoc při uzdravení mé 
dcery. Prosím o  ochranu a  po-
moc pro dceru a její rodinu.

vděčná čtenářka Zita

❧	Chtěla bych touto cestou 
moc poděkovat Trojjedinému 
Bohu a  Neposkvrněné Pan-
ně Marii za všechny vyslyše-
né prosby. Dne 31.  5.  2017, na 
svátek Navštívení Panny Marie, 
jsem vstoupila do M. I. Týden 
před tím se podařila operace 
srdce mojí jednoleté vnučky. 
Je v pořádku a dobře prospívá. 

Jsem nesmírně vděčná a děkuji 
všem za modlitby! V témže roce 
jsem na pouti na Hostýně po 
povolení o. biskupa a po životní 
zpovědi začala znovu přijímat 
Eucharistii. Nyní více a hlouběji 
prožívám svou víru. Moc děku-
ji za všechna dobrodiní, která 
jsem obdržela, a  prosím o  Boží 
ochranu celé rodiny, dar zdraví 
pro vnučku a mého nemocného 
manžela. Váš časopis je úžasný, 
díky vám, hlavně br. Bohdano-
vi a  p. Jitce Navrátilové i  všem 
ostatním, kteří se na vydávání 
časopisu podílíte. Je plný víry, 
síly, radosti a naděje v dnešním 
světě. Pán Bůh zaplať.

věrná a vděčná rytířka Jarmila

❧	Děkuji všem čtenářům Im-
maculaty, kteří se modlili více 
jak před rokem za mou prosbu 
o klidný průběh velmi kompliko-
vaného těhotenství a za dar na-
rození zdravého dítěte. Narodil 
se nám zdravý chlapeček Martin. 

čtenářka Ludmila

❧	Děkuji moc za přímluvu 
a pomoc Panny Marie, naší ne-
beské Matky, u Jejího Syna Ježí-
še za zlepšení zdravotního stavu 
tatínka. Díky Bohu a  přímluvě 
Panny Marie se jeho zdraví sku-
tečně postupně zlepšuje:-) Také 
chci moc poděkovat Matce Boží 
za Její pozvání do Rytířstva Ne-
poskvrněné, které mi nabídla 
a  které jsem jasně cítila v  říjnu 
minulého roku.

ze srdce děkuje a o modlitbu 
prosí Ivana Anežka

O MODLITBU PROSÍ:
❧	V  Immaculatě jste otiskli 
prosbu za naše uzdravení z ne-
plodnosti. Máme 2 děti, další 
se nám nedařilo dlouho počít. 
Všem, kdo se za nás přimlu-
vili, velmi děkuji. Pán vyslyšel 
prosby a  požehnal nám. Čeká-
me miminko, ale těhotenství 

je velice rizikové, děloha může 
prasknout, miminko by zemře-
lo a  já bych vykrvácela. Ne-
vím, kde jinde bych se obrátila 
o  přímluvy. Z  celého srdce vás 
prosím, modlete se za nás.

čtenářka Veronika

❧	Pokoj a  dobro, milé sestry 
a  bratři. Vloni o  prázdninách 
podstoupila dcera našich zná-
mých, šestnáctiletá Kristýnka, 
transplantaci srdce. Ta se po-
vedla, ale nyní ji našli v játrech tři 
bulky a bohužel testy potvrdily, 
že bude muset na onkologickou 
léčbu, protože operaci lékaři ne-
doporučují. Prosím, pomodlete 
se za dívku i její rodinu.

čtenářka Majka Pechová

❧	Chcela by som veľmi po-
prosiť o modlitbu za svoju dcéru 
Magdalénu, aby jej Pán Boh po-
žehnal pri hľadaní novej práce.

vďačná čitateľka Ľudmila

❧	Prosím o  modlitbu za obrá-
cení mého syna Davida, ať milo-
srdný Bůh obměkčí jeho srdce.

čtenářka Eva

❧	Prosím o  modlitby za těžce 
nemocné rodiče. Prosím také 
za zlepšení mojí životní situace, 
za nalezení dobrého zaměstná-
ní a životního partnera.

rytířka Veronika

❧	Prosím Vás o  modlitbu za 
mě, za obrácení syna Miloše 
a za jeho rodinu! Mám již 30 let 
nemoc, která nebyla zařazena 
do rejstříku onemocnění v  naší 
zemi. Proto se mi ani nedostává 
potřebného léčení. Jen s pomocí 
Boží a Panny Marie jsem schopna 
zvládat všechny své obtíže.

rytířka Daniela

❧	Prosíme o  dar zdraví a  Boží 
požehnání pro Ludmilu, Štefa-
na a  všechny nemocné členy 
celé naší rodiny a  za všechny, 
kteří nás žádali o modlitbu.

děkují rytíři Uhliarovi
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ZPRÁVY
• Polsko: Kongregace Sester 
františkánek Mariiny rodiny za-
chránila v  době druhé světové 
války přes 800 osob židovské ná-
rodnosti. Bude jim odhalena ve 
Varšavě na ulici Hožej, kde sídlí 
provinční představená kongre-
gace, pamětní deska. Právě zde 
pod vedením Matky provinciálky 
Matyldy Getterové sestry ukrý-
valy osoby židovské národnosti, 
především děti. Podobně na zá-
kladě příkazů provinciálky si po-
čínaly sestry i v jiných klášterech 
kongregace v okupovaném Pol-
sku. Díky nim zhruba 800 osob 
židovského původu se dočkalo 
konce války. To ale není konečné 
číslo. Stále se hlásí lidé, kteří uvá-
dějí, že díky těmto sestrám pře-
žili buď oni, nebo jejich rodiče. 
Jednalo se hlavně o  ty, kterým 
se podařilo uprchnout z varšav-
ského ghetta, nebo o ty, kteří se 
skrývali v ilegalitě.

Nasz Dziennik 23. 3. 2019

• Vatikán: Papež František v ne-
děli při návštěvě farnosti Monte-
verde v římské diecézi prohlásil 

mimo jiné: „Řekl bych, že jsou 
tu tři signály, které poukazují na 
dobrý chod farnosti. Prvním je 
modlitba  – když se modlí celá 
farnost, lidé se přicházejí do 
kostela modlit a  když se modlí 
také doma. Je třeba ověřit si, 
zda se modlíme, či nikoli, pro-
tože modlitba proměňuje  vše, 
aby se  z  farnosti nestal jakýsi 
‚charitní supermarket‘. Dále lás-
ka vyjadřovaná skutky, péče 
o bratry, sestry a rodiny v nouzi, 
ale také pozornost vůči skrytým 
potížím, které se mnohdy ze 
studu neprojevují, avšak existují 
a je jich hodně. Třetím signálem 
je pasivní charita. Co to zname-
ná? Vzájemnou lásku a  absenci 
kritiky. Klepy jsou velmi vážnou 
chorobou a farnosti, kde se po-
mlouvá, se nedaří dobře.“

radiovaticana.cz, 8. 4. 2019

• Bělorusko: Úřady se rozhod-
ly zničit kříže v  obci Kuropaty, 
postavené na hrobech obětí 
Stalinovy komunistické dikta-
tury. Tisíce lidí včetně malých 
dětí tam byly na rozkaz diktá-
tora postříleny a  naházeny do 
hromadných hrobů. Běloruská 
vláda chce toto pamětní místo 

zničit. Jak většinová pravoslav-
ná, tak i menšinová katolická cír-
kev vznesly proti tomu protest. 
V  Minsku se v  neděli 7.  dubna 
konala velká demonstrace proti 
tomuto záměru vlády.

pch24.pl 8. 4. 2019

• Venezuela: Biskupská konfe-
rence ve svém prohlášení pra-
nýřuje režim komunistického 
prezidenta Madura za to, k  ja-
kým důsledkům dovedl zemi 
jeho socialistický experiment. 
V  obchodech chybějí základ-
ní potraviny, a  pokud jsou, tak 
jejich cena je pro značnou část 
obyvatelstva nedostupná, ne-
jde elektrický proud, neteče 
z  vodovodu voda. Biskupové 
toto klasifikují jako hrubé po-
rušení lidských práv a  zločiny 
proti lidskosti. 

kath.net, 7. 4. 2019

• Rakousko: Emeritní velmistr 
Řádu německých rytířů Bruno 
Platter prohlásil, že „v  žádné 
minulé době nebyli křesťané 
tolik pronásledováni, mučeni, 
zabíjeni a zbavováni základních 
lidských práv, jako dnes“. Záro-
veň kritizoval mlčení západních 

❧	Chvála Kristu! Prosím 
o  modlitby za staré nemocné 
rodiče, za zlepšení jejich zdra-
votního stavu. Dále prosím za 
dar víry pro své dospívající děti.

čtenářka Patricie

❧	Děkuji všem čtenářům a rytí-
řům za předešlé modlitby. Sama 
se starám o  postiženou dceru. 
Prosím o modlitby, abych našla 
příhodnou práci, kterou bych 
mohla spojit s  péčí o  Libušku, 
a také aby se vyřešila moje těž-
ká finanční situace. Zároveň 
prosím o modlitbu za duchovní 
pomoc v mé nemoci, se kterou 
musím žít a která velmi kompli-
kuje můj běžný život a  hledání 
příhodné práce. Děkuji.

rytířka Helena

❧	Prosím o  modlitby na 
přímluvu Panny Marie za zlep-
šení mého zdravotního stavu 
až k uzdravení. Děkuji.

čtenář Jiří

Z DOPISŮ ČTENÁŘŮ:
❧	Časopis čtu velice ráda, po-
máhá mi vědomí, že jsem sou-
částí čtenářské rodiny, i  když 
je ode mne velmi vzdálená 
a já bych velmi uvítala i osobní 
kontakt. Tady ve svém okolí bo-
hužel žádnou spřízněnou duši 
nemám a  zvládnout životní 
těžkosti je někdy hodně nároč-
né. Zdravím Vás, a když to bude 
možné a zahrnete mou rodinu 
do svých modliteb, budu Vám 
ze srdce vděčná.

čtenářka Jitka

❧	Vážení bratři minorité, do-
volte, abych Vám touto cestou 
poděkovala za časopis Imma-
culata, který nám již léta pravi-
delně zasíláte do Věznice Rýno-
vice. Věřící odsouzení ho čtou 
se zájmem a  vzájemně si ho 
půjčují.

kaplanka Květoslava  
z Věznice Rýnovice

❧	Díky za hodnotné články 
v  Immaculatě, moc ráda se 
k  nim vracím a  znova je pro-
mýšlím.

čtenářka Mariana

❧
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politiků a  mainstreamových 
médií o této skutečnosti.

KAP, 2. 4. 2019

• Velká Británie: Mluvčí skot-
ské katolické biskupské konfe-
rence Anthony Horan upozor-
nil v  nedávném prohlášení, že 
kdo veřejně deklaruje katolic-
kou nauku o  manželství a  se-
xuální morálce, může být obvi-
něn a skončit před soudem pro 
„zločin z  nenávisti“. Odvolal se 
na nedávnou debatu skotské 
autonomní vlády na toto téma. 
„Musíme před tím bránit svo-
bodu slova, svědomí, myšlení 
a náboženství,“ řekl dále Horan.

kath.net, 2. 4. 2019

• Nigérie: V  únoru letošního 
roku povraždily milice islám-
ských fundamentalistů 120 
křesťanů, stovky dalších zranily, 
zničily 143 domů a  podpálily 
kostel. Uvedla to mezinárodní 
organizace Open Doors sledu-
jící pronásledování křesťanů ve 
světě. Zároveň sdělila, že v roce 
2018 byly povražděny v Nigérii 
militantní muslimskou organi-
zací Boko Haram tisíce křesťanů.

kath.net, 18. 3. 2019

• Maďarsko: Delegace bisku-
pů melchitské církve Blízkého 
východu sjednocené se Sv. 
stolcem v  čele s  patriarchou 
Jozefem Absím poděkovala 
maďarskému lidu a  biskupům 
za duchovní i  materiální po-
moc, jakou poskytují syrským 
křesťanům. Syrští biskupové 
vyzvedli především sbírku zor-
ganizovanou maďarskou církví 
ve prospěch pronásledovaných 
a trpících v Sýrii.

kat.net, 3. 3. 2019

• Irsko: Vláda premiéra Lea 
Varadkara chce odstranit kříže 
z katolických nemocnic. Návrh 
k  tomu připravila bývalá irská 
úřednice EU Catherine Dayo-
vá. Argumentuje tím, že mezi 
pacienty těchto nemocnic 

nejsou jen katolíci, nýbrž i pro-
testanté a  ateisté a  ty prý pří-
tomnost kříže „uráží“.

Life Site News, 1. 3. 2019

• Francie: Manželé Martinovi 
z města Foyer nad Marnou byli 
odsouzeni ke 3 měsícům věze-
ní a k pokutě 500 euro za to, že 
křivě obvinili místního kněze 
z  pohlavního zneužití čtyř ne-
zletilých chlapců. Ti všichni to 
rezolutně popřeli.

kath.net, 1. 3. 2019

• Sýrie: V  sobotu 27.  dub-
na 2019 byla v Aleppu, druhém 
největším syrském městě, zno-
vu otevřena rekonstruovaná 
melchitská katedrála. Znovu 
otevření melchitské katedrály 
v Aleppu je také výrazem snahy 
všech křesťanských církví při-
mět syrské křesťany k  návratu 
do vlasti. „Do mnoha komunit 
se na Velikonoce vrátil církevní 
život. Účast věřících na liturgii 
byla velká. Všichni se cítili po-
síleni. Možnost slavit Paschu 
přinesla křesťanům obrovskou 
útěchu,“ sdělil kardinál Zenari.

radiovaticana.cz, 29. 4. 2019

• Chile: Poslanecká sněmovna 
v Chile schválila návrh zákona, 
který bude ukládat církevním 
představitelům povinnost po-
dávat trestní oznámení na de-
likty spáchané na nezletilých 
i  tehdy, dozví-li se o nich kněz 
ve zpovědi. Chile je tak po Jižní 
Austrálii druhým státem, jehož 
legislativa se vydává cestou ne-
respektování církevního záko-
na o zpovědním tajemství.

vaticannews.va, 30. 4. 2019

• Maďarsko: Prorodinná státní 
politika přináší dlouhodobé vý-
sledky. Dokladem toho je Ma-
ďarsko, kde za posledních osm 
let klesl počet potratů o třetinu, 
rozvodů o  22 procent a  počet 
uzavíraných manželství se zvý-
šil o  43 procent. A  v  minulém 

roce se narodilo nejvíce dětí za 
posledních 20 let.

vaticannews.va, 3. 5. 2019

• Keňa: Šestatřicetiletý otec 
Peter Tabichi se stal letošním 
laureátem ceny Global Teacher 
Prize. Keňský františkán, učitel 
matematiky a  fyziky na Keriko 
Secondary Schoole v  polo-
pouštní oblasti Rift Valley, zvítě-
zil mezi 50 finalisty vybranými 
mezi 40 tisíci kandidáty z celé-
ho světa. Cena udělovaná Var-
key Foundation pod záštitou 
premiéra Spojených arabských 
emirátů, šejka Mohammeda 
Bin Rashida Al Maktouma, ob-
náší milion dolarů, které fran-
tiškánský kněz věnuje na rozvoj 
školství ve své oblasti.

vaticannews.va, 25. 3. 2019

• Velká Británie: Nejméně 
osmnáct pracovníků zvláštní 
kliniky (Tavistock and Portman 
Trust’s  Gender Identity Deve-
lopment Service) odešlo z prá-
ce kvůli špatnému diagnostiko-
vání dětí a  jejich následnému 
podrobování hormonální tera-
pii. Pět z nich se svěřilo se svý-
mi obavami deníku Times. „Po-
slední dva roky mne v  práci 
držel pocit, že je tam ohromné 
množství dětí v nebezpečí. Byl 
jsem tam, abych je bránil před 
ublížením,“ říká jeden z  bý-
valých zaměstnanců, který se 
spolu se skupinou dalších sna-
žil předcházet tzv. „léčení“ mla-
dých pacientů. Dětem se totiž 
podávají mimo jiné léky nad 
rámec jejich registrovaných 
účinků. Následky hormonální 
terapie jsou nezvratné. „Užívání 
neregistrovaných léků v  rámci 
terapie tzv. pohlavní dysforie 
znamená, vzhledem k nedosta-
tečným důkazům, vykonávání 
neoprávněných experimentů 
na dětech,“ uvedl profesor Carl 
Heneghan, ředitel Lékařského 
centra na Oxfordské univerzitě.

vaticannews.va, 10. 4. 2019 
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Blatnice pod sv. Antonínkem
Neděle 23. 6. 2019

RYTÍŘSTVO  NEPOSKVRNĚNÉ
 Národní centrum M. I., Minoritská 1, 602 00 Brno | immaculata.minorite.cz

POUŤ RYTÍŘSTVA NEPOSKVRNĚNÉ
a čtenářů časopisu Immaculata ke sv. Antonínkovi

PROGRAM:
14.30 
přivítání poutníků

15.00 
mše svatá 

16.30 
prostor pro vzájemné setkání a sdílení 

17.30 
závěrečná modlitba a požehnání

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