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Sandro Botticelli (1696–1770). The National Gallery, Londýn.
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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,
v naše seriálu o Desateru jsme se dostali k osmé-
mu přikázání, které zakazuje překrucovat pravdu, 
a to jak ve vztahu k druhým, tak k sobě i Bohu.

Je zajímavé si všimnout, co bylo podstatou 
prvního hříchu lidí v  ráji. Ze strany Adama 
a Evy to byla neposlušnost, ale ze strany poku-
šitele to byla lež, tedy pokřivení pravdy. Spá-
chaný hřích nakonec vyústil do ztráty vnitřní 
svobody a do smrti. Ježíš naproti tomu o sobě 
říká, že je Pravda i Život, a vede své učedníky, 
aby poznali pravdu a byli svobodní a nakonec 
získali i život věčný. Krásně zde vidíme spoje-
ní pravdy,  svobody a  života: Kdo ctí pravdu, 
směřuje ke svobodě a věčnému životu.

Osmé přikázání nám také ukazuje na jinou zají-
mavou spojnici, kterou tvoří pravda a láska. Kdo 
se řídí přikázáním lásky Boha a bližního, ten se 
také bude držet pravdy v  mluvení o  druhých. 
Láska bude určovat, co, kde, jak a komu se má 
říkat tak, aby slova druhému neubližovala, ale 
naopak byla mu pomocí k lepšímu životu.

Milí čtenáři, přejeme Vám, aby četba tohoto 
čísla Immaculaty byla pro Vás povzbuzením 
k poctivému úsilí o opravdovost, lásku a svo-
bodu, jež vedou k věčnému životu.

Za redakci

br. Bohdan Heczko OFMConv
šéfredaktor ImmaculatyDenní modliba rytířů Neposkvrněné Panny Marie

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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O HŘÍŠÍCH JAZYKA
Jak správně mluvit o svých bližních.
text: br. Bohdan Heczko OFMConv

Každý člověk má právo na dobrou pověst, na respekt a úctu, které jsou základem dobrých vzta-
hů a harmonie ve společnosti. Proto je důležité o dobré jméno pečovat jak u sebe, tak i svých 
bližních. Tento požadavek vyplývá z Kristova přikázání lásky: „Miluj svého bližního jako sebe.“ 
Bohužel existují určitá jednání, která narušují dobrou pověst. Jaká to jsou a jak na ně reagovat?

OPOVÁŽLIVÝ ÚSUDEK
Rozumíme tím přesvědčení 
o hříchu nebo neřesti druhého 
člověka bez dostatečného dů-
vodu. Tento skutek se odehrává 
v  nitru člověka, ale je to záro-
veň odrazový můstek k vnějším 
projevům očerňujícím lidi.

NACTIUTRHÁNÍ
Nactiutrhání je nespravedlnost 
způsobená bližnímu prozrazo-
váním jeho skutečných hříchů 
nebo neřestí bez dostatečných 
důvodů. Nejedná se tedy o  lež, 
ale o  nedovolené vyjevování 
pravdivých informací o  skuteč-
ných hříších našich bližní. 

Mohou však nastat situace, kdy 
vyjevování hříchů bližních je do-
volené, ba přímo povinné. Je to 
v případech, kdy neprozrazením 
skrytých negativních skutečností 
by utrpělo větší dobro. Může to 
být dobro obecné, dobro něko-
ho třetího, dobro prozrazujícího 
anebo dokonce dobro samot-
ného prozrazovaného. Podmín-
kou však je, že již nezbývá jiný 
prostředek, jak jinak zjednat ná-
pravu. Sdělit se má pouze lidem, 
kteří nápravu zjednat mohou.

A jak je to v případě, kdy nás tíží 
hřích našich bližních, se kterým 
si nevíme rady a potřebujeme se 
poradit anebo si jen postěžovat? 
Tehdy je dovolené říci o  svém 
trápení bezúhonné osobě, která 
sdělené tajemství určitě zachová.

POMLUVA
Pomluva je nespravedlnost způ-
sobená bližnímu zveřejňováním 
jeho domnělých chyb. Je to něco 
jako nactiutrhání, které ovšem 
nestojí na pravdě, ale na lži.

U nactiutrhání by nás přikázání 
lásky mělo vést k  moudrému 
posuzování důvodů ke zveřej-
nění negativních skutečností 
o  bližních. V  případě pomluv 
by nás láska měla vést k pocti-
vému zkoumání pravdivosti 
informací o  bližních. Šíření lži-
vých informací je třeba se kate-
goricky postavit.

POTUPA
Je to nespravedlivé zneuctě-
ní přítomné osoby slovy nebo 
skutky, nebo neposkytnutím 
povinné úcty.

Potupit druhého slovem nebo 
skutkem znamená nadávat 
mu, vysmívat se mu, nebo do-
konce pozvednout na něho 
ruku (uštědřit políček). Potupit 
neposkytnutím povinné úcty 
znamená pak neodpovídat na 
pozdrav či otočit se zády při se-
tkání. Toto jednání je proti spra-
vedlnosti, protože poškozuje 
právo bližního na čest a snižu-
je nebo ničí jeho společenské 
postavení, ale také proti lásce, 
protože bližního zarmucuje 
a  zbavuje jeho dober, na kte-
rých závisí duševní mír a  spo-
kojený život.

SNAHA O NÁPRAVU
Jak dobře víme, z těchto hříchů 
„jazyka“ se nestačí jen vyzpo-
vídat, ale třeba také se snažit 
o nápravu způsobené křivdy.

V  případě opovážlivého úsudku 
je třeba se učit dívat na druhého 
s  láskou a snažit se vidět v dru-
hých kladné stránky. Zdá-li se 
nám, že náš bližní není tak dob-
rý, jak bychom si přáli, je nejlep-
ší způsob začít se za něj modlit 
a vyprošovat mu chybějící ctnos-
ti. V  případě, že jsme někomu 
ublížili nactiutrháním, je třeba 
se snažit dopomoci bližnímu 
k opětovnému získání dobré po-
věsti. V případě pomluvy je třeba 
falešná obvinění odvolat a opět 
se snažit pomoci poškozenému 
obnovit dobrou pověst. Potupu 
lze napravit vzdáním cti poško-
zenému podle potřeby i veřejně 
a potěšit poškozeného v bolesti, 
kterou mu způsobila.

Milí rytíři a rytířky Neposkvrně-
né, jak jste si mohli všimnout, 
klíčem k  tomu, jak dobře mlu-
vit o bližních, je přikázání lásky. 
Kdo je veden skutečnou láskou 
k Bohu i bližním, pozná, kdy má 
o chybách druhých mlčet a kdy 
mluvit. Svými slovy nebude 
bližního ničit, ale bude usilovat 
o jeho dobro časné i věčné. 

Více k tématu:
SKOBLÍK, Jiří. Přehled křesťanské etiky. Praha: 
Karolinum, 1997.
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LETEM M. I. SVĚTEM
čili rytíři v akci
text: Jitka Navrátilová | koordinátorka M. I.

POUŤ MÉDIÍ NA VELEHRADĚ (1. 6. 2019, obr. 1, 2)
První červnovou sobotu, v  předvečer 53. světového dne 
modliteb za sdělovací prostředky, se sjeli zástupci médií 
a  jejich čtenáři, posluchači a  diváci na starobylé poutní 
místo Velehrad. Pouť byla zahájena společnou modlitbou 
v přírodě na poutní cestě růžence, na kterou se ze Starého 
Města u Uherského Hradiště vydali zástupci médií a další 
poutníci. Poté následovala mše svatá ve velehradské bazi-
lice, kterou celebroval pomocný biskup ostravsko-opavský 
Mons. Martin David. První červnový den, který tradičně pa-
tří dětem, do značné míry určil také program pouti médií, 
který byl výrazně zaměřen na děti a jejich rodiny. Přítomní 
poutníci se zde mohli potkat ze zástupci médií z Proglasu, 
TV Noe, Katolického týdeníku, se zástupci časopisu Tarsicius, 
IN!, Nezbeda, Světlo, Milujte se!, Rodinný život a také se zá-
stupci webového serveru signaly.cz. Časopis Immaculata 
zde samozřejmě nemohl chybět. Byli jsme potěšeni, když 
jsme na této pouti některé z vás potkali.

POUŤ M. I. A ČTENÁŘŮ ČASOPISU IMMACU-
LATA KE SV. ANTONÍNKOVI (23. 6. 2019, obr. 3, 4)
O  třetí neděli v  červnu se naši čtenáři a rytíři, společně 
s poutníky z Nivnice a Korytné, vydali na pouť ke sv. Anto-
nínkovi. Díky otci Karlu Koblížkovi OFMConv a otci Zdeňku 
Klimešovi jsme se vytrhli z  každodenních starostí a  mohli 
jsme na oltář přinést své blízké i své starosti a nechat je po-
světit Pánem. Stává se již téměř pravidlem, že během této 
pouti prší, přestože všude v  okolí je velké sucho. Nejinak 
tomu bylo i  letos. Téměř průtrž mračen přede mší svatou 
a vyčasení se během mše svaté nám připomnělo Boží lás-
ku, která nám sesílá déšť i slunce, abychom si mohli zajistit 
chléb vezdejší.

DNY DOBRÉ VŮLE NA VELEHRADĚ (4.–5. 7. 2019, obr. 5, 6)
Hlavní pouť ke sv. Cyrilovi a  Metodějovi patří k  tradičním 
poutím, kam putujeme, abychom si vyprosili Boží požehná-
ní a také abychom se setkali s co největším počtem poutní-
ků. Byli jsme moc rádi, že tentokrát se k našim pomocníkům 
přidal čerstvě vysvěcený jáhen bratr Patrik Rygiel OFMConv 
a také někteří z nových animátorů M. I. Díky nim jsme se tak 
mohli setkat z mnohými z vás a prohodit alespoň pár slov 
pro povzbuzení v  duchovním úkolu, který na sebe každý 
z rytířů Panny Marie Neposkvrněné převzal. 
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ŽÍT A JEDNAT V PRAVDĚ
Nevydat falešné svědectví znamenává víc než jen nelhat.
text: Mireia Ryšková | biblistka a teoložka z KTF UK

Jakkoliv se může jevit nárok na pravdu jako samozřejmý, v dnešní tzv. postfaktické společnosti 
tomu tak není. Přikázání nevydávat falešné či křivé svědectví znamená mnohem víc než jen ne-
lhat, znamená uskutečňovat pravdu (o Bohu) životem.

ÚCTA K PRAVDĚ
Osmé přikázání Desatera bylo 
původně zaměřeno na prav-
divé výpovědi, a  to především 
u  soudu: „Nevydáš proti své-
mu bližnímu křivé/falešné svě-
dectví.“ Měla tím být zajištěna 
spravedlnost při projednávání 
sporů, což už ve starověku byl 
stejný problém jako dnes. Člo-
věk by si mohl snadno říci, že se 
ho toto ustanovení zas tak moc 
netýká, protože svědčit u soudu 
se člověku nepřihodí tak často. 
Svědčit pravdivě je nadto kaž-
dého zákonná povinnost. Jenže 
ono nejde v tomto přikázání jen 

o  soudní jednání, nýbrž ve své 
podstatě o  povinnost či úctu 
k  pravdě jako takové a  odmít-
nutí lži a podvodu jako zla.

RELATIVIZACE PRAVDY
I v každodenním životě se člo-
věk dostává do situací, kdy je 
třeba hájit pravdu, jednat po-
ctivě, ba dokonce tak smýšlet. 
Není to vždycky tak jednodu-
ché. Žijeme prý dnes v tzv. post-
faktické době, tedy v době, kdy 
společnost vědomě rezignuje 
na hledání pravdy a  spokojuje 
se s  nahodilými interpretace-
mi skutečností, ovlivněnými 

subjektivními zájmy, pragma-
tickými pohnutkami, mocen-
skými pozicemi či lhostejností. 
Koneckonců dnes má každý 
nárok mít svou pravdu. Člově-
ku to vyhovuje, ale jen do té 
chvíle, než je dotčen jeho nárok 
na spravedlnost. Pak najednou 
se pravda, poctivost a spravedl-
nost stávají tématem, protože 
se ukazuje, že lidský život nelze 
postavit na relativizaci všech 
hodnot a rezignaci na pravdu.

NEŽÍT VE LŽI
Ruský spisovatel Solženicyn, bo-
jující proti zkreslování pravdy za 
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sovětského totalitního režimu, 
razil heslo „Nežít ve lži“. Mohli 
bychom to převrátit a  říci „žít 
v  pravdě“, to ale představuje 
mnohem větší nárok. Nežít ve lži 
znamená, že člověk odmítá pro-
hlašovat lež za pravdu, odmítá 
akceptovat, že tisíckrát opako-
vaná lež se stává pravdou, sna-
ží se demaskovat lež a  podvod 
jako takové a  najít cestu života 
podle svědomí. Demaskování 
lži a  podvodu však automatic-
ky neznamená nalezení pravdy. 
Jím se člověk ocitá ve výchozím 
bodu, osvobodil se z  pout lži, 
falše a podvodu, jedním slovem 
hříchu (jenž však nemusí být 
jeho vlastní, nýbrž i  celospo-
lečenský, v  terminologii Jana 
Pavla II. strukturální), ale z toho-
to bodu se teprve musí vydat 
na cestu, neboť v  životě nelze 
zůstat stát. Když člověk odmít-
ne žít ve lži, musí najít odvahu 
a  sílu, aby žil v  pravdě. K  tomu 
je ovšem zapotřebí mít jasný cíl, 
vytrvat na cestě a nedat se odra-
dit svody a překážkami.

ŽÍT V PRAVDĚ – ÚKOL 
PRO KAŽDÉHO
V Janově evangeliu v 8. kapitole 
Ježíš v rozhovoru se svými opo-
nenty mluví o tom, že když v něj 
uvěří, tak poznají pravdu a ta je 
učiní svobodnými, osvobodí je 
totiž od hříchu. Oni tomu nero-
zumějí, protože jako potomci 
Abrahámovi se považují za svo-
bodné a  morální lidi. Ježíš však 
mluví o něčem podstatně hlub-
ším, než je dodržování pravidel, 
Zákona. Mluví o  osobním vzta-
hu, který vyžaduje, aby se člověk 
vzdal svého egoismu, své sebe-
střednosti, svého strachu o sebe. 
Hříchem Ježíš nemyslí jednotlivý 
skutek, nýbrž moc, která člověka 
ovládá a  nutí, aby se zajišťoval, 
aby spoléhal na lidské praktiky 
a  taktiky, mezi něž nepochybně 

patří lež i podvod, ale třeba i po-
mluva, zkreslování a  zneužívání 
pravdy za účelem získání nějaké 
výhody, moci, slávy, majetku. 
Ježíš mluví o  hříchu jako moci, 
která člověka udržuje ve stra-
chu a nakonec ho donutí, aby žil 
rozdvojený, odcizený život, resp. 
aby přežíval místo toho, aby žil 
jako svobodný člověk. Tato moc 
se člověka chce zmocnit a zotro-
čit ho pod rouškou výhod, snad-
ného života, zisku či slávy. Od ní 
nabízí Ježíš osvobození.

Zdálo by se, že žít v pravdě, tedy 
osvobozeni od této svazující 
moci, je pak možné pouze pro 
ty, kdo v  Ježíše uvěřili. Ze zku-
šenosti však víme, že ani křes-
ťané nežijí vždycky v  pravdě, 
a naopak, že jsou lidé, kteří sice 
v Boha ani v Ježíše Krista nevě-
ří, a přesto se celým svým živo-
tem zasazují o  pravdu. Avšak 
víra, o  niž jde, není jen aktem 
rozumu a  vůle, přijetím slovně 
formulovatelných obsahů, ný-
brž životním postojem důvěry 
a  lásky. Tento životní postoj, 
toto existenciální zakotvení, 
mohou mít i  lidé, kteří expli-
citně nevěří. Je možné žít z na-
děje, že dobro se nakonec pro-
sadí, i když to v dané chvíli tak 
nevypadá, ze zodpovědnosti za 
celek, jež se setkává s odporem 
a nepřijetím, a z lásky k pravdě, 
přestože to stojí mnoho úsilí 
a trápení, někdy i život sám. Je 
možné žít a jednat v jednotě se 
svým svědomím i  bez explicit-
ně formulované víry; ale i tako-
vý člověk žije v síle Ducha, kte-
rého mu dává Bůh, v síle lásky, 
která se vtělila, i když o tom nic 
neví a  snad ani vědět nechce. 
Možná proto, že se stal obětí 
falešného svědectví.

Od věřícího člověka Bůh oče-
kává a  dává mu sílu, aby žil 

v  pravdě. Ježíšova slova „já 
jsem cesta, pravda a život“ z Ja-
nova evangelia udávají směr 
i cíl. Ježíš nabízí člověku, aby šel 
s ním onu cestu života pro dru-
hé, života důvěry v  Boží lásku, 
života bez strachu o  vlastní já. 
Ježíš ukazuje, co, resp. kdo je ta 
nejzákladnější pravda, jak ji po-
znávat a žít z ní, protože on sám 
je s  touto Pravdou ztotožněn. 
Vše by se dalo shrnout pod ja-
novský pojem láska, protože 
to je ten základ, na němž svět 
stojí a  děje se, i  když ve světě, 
v němž žijeme, vládne v mnoha 
ohledech moc hříchu. Na cestě 
člověk zakouší Pravdu, jež je 
Láskou, na cestě z ní může žít. 
Žít v pravdě se dá, je jen třeba 
se zbavit strachu o sebe, poho-
dlnosti a malověrnosti, „nechat 
se vzít Ježíšem za ruku“ a  vy-
kročit. Kdo žije v pravdě, již žije 
v Bohu, aniž to třeba ví.

FALEŠNÉ SVĚDECTVÍ 
O BOHU – ZRADA LÁSKY
A  na závěr ještě jeden důleži-
tý aspekt osmého přikázání. 
Vydávat pokřivené či falešné 
svědectví lze totiž i  o  Bohu, 
a to je snad vůbec nejzávažněj-
ší provinění vůči pravdě. Faleš-
né svědectví o Bohu vydáváme 
tehdy, když žijeme v  rozdvo-
jení, když něco hlásáme ústy 
a  popíráme svým životem, 
když si Boha či víru propůjčuje-
me, abychom získali moc, slávu 
či cokoliv jiného pro sebe, když 
z živého Boha a jeho lásky činí-
me předmět uspokojení vlast-
ních ambicí či nástroj manipu-
lace s  druhými, když nejsme 
hledači pravdy, ale vystupuje-
me jako její majetníci. Falešně 
svědčit o  Bohu můžeme jako 
jednotlivci i  jako společenství 
a bylo by na místě se nad touto 
dimenzí svého života vždy zno-
vu zamýšlet. 
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ZNOVUNALEZENÍ ÚCTY 
K PRAVDĚ

Doba postpravdivá je tu. Přizpůsobíme se?
text: Alexandra Alvarová | publicistka a autorka knihy „Průmysl lži“ 

Euroatlantická civilizace nemůže přejít na orientální způsob myšlení. Na pravdivém přenosu in-
formací jsme postavili naše instituce. Na katolické a protestantské morálce vyrostla naše někdej-
ší buržoazie, na jasném oddělení dobra a zla, pravdy a lži, je vystavěn celý náš systém a civilizační 
úspěch. Jsme na prahu doby, kdy se musíme rozhodnout, jestli budeme chránit jednu z nejcen-
nějších hodnot, bez ohledu na to, jak velké utrpení nám to může přinést. Nejde jen o  nějaké 
vyvracení poplašných a falešných zpráv. Jde o znovunalezení úcty k pravdě.

Slavný americký historik Yuval 
Noah Harari tvrdí ve své eseji 
o vztahu moci a pravdy, že lež 
je dlouhodobě výhodnější pro 
udržení jednoty lidského spo-
lečenství a  jde o  výhodnější 
strategii moci. Fikci považuje 
za účinný nástroj soudržnosti. 
Jenže existuje jedna civilizace, 
pro kterou toto tvrzení neplatí. 
Ta naše.

UKOTVENÝ VZTAH 
K PRAVDĚ
Vztah k pravdě jako k posvátné 
hodnotě najdeme již v  judais-
mu, v Talmudu i v Tóře. Pravda 
je plachtou na moři svatosti, 

míní Rashi, jeden z  prvních, 
kdo vykládali Tóru. Křesťan-
ství samo stojí na principu, že 
pravda a  láska jsou cennější 
než lidský život. Středověké 
a novověké pokusy o  reformu 
křesťanství byly spjaty s  kr-
vavými spory o  interpretaci 
pravdy. Křesťanský humani-
smus a  z  něj vycházející svět 
vědeckého poznání, který 
vyrostl z  kulturních kořenů ži-
dovských, křesťanských a také 
helénistických, dal vzniknout 
společnosti vystavěné na zá-
kladě poctivého vztahu k  for-
mulování a  kritickému zkou-
mání reality.

PROČ SE HARARI MÝLÍ
Harari píše, že teze „Lež je náklad-
nější“ neplatí, a  poukazuje na 
světové režimy, které na lži stojí 
a  přesto fungují. Vyzdvihuje roli 
fikce, která podle něj plní úlohu 
společenského pojítka. Religiozi-
ta je pro něj jen zdrojem manipu-
lace a slouží jako užitečný tvůrce 
soudržnosti lidí mezi sebou. Dnes 
je tento názor poměrně módní.

Jenže tohle v naší civilizaci platí 
přesně naopak. Mimo jiné je to 
právě podmíněno přítomností 
židovsko-křesťanského základu. 
Naše instituce, soudy, ekonomi-
ka a další společenské formy jsou 
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stále ještě na hodnotě pravdy 
fatálně závislé. Přísaháme u sou-
du, že budeme mluvit pravdu 
a nic než pravdu. Mnohde ještě 
lidé přísahají na Bibli, v  rámci 
tradice, která nám ukazuje, kde 
jsou naše kořeny. Učíme děti, že 
nemají lhát. Definujeme klama-
vou reklamu. Postihujeme lhaní 
při daňovém přiznání. Definuje-
me technologické normy kvality 
v leteckém provozu, založené na 
pravdivém stanovení reálné si-
tuace, ne na sdílené fikci.

LEŽ, KTERÁ SE TVÁŘÍ 
JAKO PRAVDA
Ke kolapsům v  této civilizaci 
dochází vždy, když se lež stane 
tolerovanou formou institu-
cionální komunikace. Vždyť co 
jiného byly projevy pádu akcií 
od Černého pátku nebo nedáv-
ný skandál kolem zříceného 
letounu Boeing? Karteziánské 
vědecké myšlení se nezrodilo 
z  nicoty a  odnikud. Pravda je 
podmínkou naší úspěšnosti.

Jestliže se nyní Rusko a  Čína, 
dvě bytostně odlišné kultury, 
pokoušejí pomocí velmi so-
fistikovaných kybernetických 
metod destabilizovat Západ 
s  použitím automatizovaného 
šíření lživých nebo manipulova-
ných textů, falšovaných soused-
ských e-mailů pro seniory, fotek 
na sociálních sítích, vědí velmi 
dobře, co dělají. Jejich kultury 
totiž v koexistenci se lží přežívají 
mnohem úspěšněji, než ta naše.

O PRAVDU ŠLO 
VŽDYCKY NA PRVNÍM 
MÍSTĚ
Ať už jsme se jako křesťanská 
civilizace chovali chvályhodně 
nebo odporně, nikdy na tomto 
hodnotovém teritoriu neexis-
toval orientálně vlažný vztah 
k  pravdě, který je doprovázen 

blahosklonnou tolerancí, tak 
jak ji popisuje Yuval Noah Harari 
v  případě Osmanské říše před 
400 lety, kde vedle sebe koexis-
tovala různá náboženství.

Nacisté, na které Harari v  ese-
ji poukazuje jako na příklad 
úspěšného soužití moci se lží, 
vydrželi schizofrenii mezi apoka-
lyptickým mysticismem a racio-
nální organizací koncentračních 
táborů jen dvanáct let. Komu-
nismus, který Harari nesprávně 
přirovnává ke křesťanství, vydr-
žel jen šedesát let, a zhroutil se 
dovnitř. Právě proto, že nebyl 
schopen zajistit procesy kvality 
založené na pravdivém přeno-
su informací. Což ostatně bri-
lantně dokazuje výborný seriál 
BBC Černobyl, který ukazuje, že 
k  výbuchu v  jaderném zařízení 
a  katastrofálním následkům by 
nedošlo, pokud by proces pře-
nosu pravdivých informací tota-
lita vůbec umožnila.

ÚHELNÝ KÁMEN NAŠÍ 
KATEDRÁLY
Ano, pravda je složitá, zneklid-
ňující a  vytváří málo konejši-
vé výstupy, tolik vzdálené od 
uklidňujícího světa populistů.

Pravda skutečně ztratila na 
přitažlivosti s  postupujícím 
věkem masové zábavy. S  pří-
chodem sociálních sítí, kde se 
každý mohl stát sám sobě no-
vinářem, ztratilo i  žurnalistické 
řemeslo na důležitosti. Přibylo 
verbálních i fyzických útoků na 
novináře a  média. Dříve mu-
seli novináři dlouho studovat 
na vysoké škole a obhájit svou 
znalost principů, které nás pro-
vázejí zkoumáním informací 
v  informačním smogu. Právě 
žurnalista a jeho nezávislost na 
světě moci a peněz se stal prů-
vodcem lidí před nástrahami 

populismu a  autoritářství. 
Jenže kde není víra, není ani 
poptávka po pravdě jako hod-
notě. V době, kdy je zábavnost 
cennější zpravodajskou hodno-
tou než fakticita, jsou profesio-
nální novináři s úctou k pravdě 
a faktům „přežitek“.

VÍME, KOMU VĚŘÍME?
Novinářská profesionalita byla 
dřív cenným filtrem, který jsme 
lehkovážně odhodili na vlnách 
internetu. Stali jsme se snadnou 
kořistí propagandistů a  marke-
térů komerčních médií. Nepo-
známe, kdo a  proč platí šíření 
kterých zpráv, hltáme všechno, 
aniž víme, kdo nám ty líbivé 
pravdy o  nepřátelských kme-
nech a  migrantských hordách 
servíruje. Rozdělení, které spo-
čívá ve vyostření strachu z jiných 
kmenů, používá propaganda již 
od staré Číny. Ale internet znáso-
bil následky. Dřív trvalo dlouhá 
léta rozpoutat válku. Dnes stačí 
rok intenzivní nenávistné kam-
paně na Facebooku, jako se to 
stalo při genocidě v Myanmaru.

Pravda je naší největší silou 
i Achillovou patou. Přenos prav-
divých informací, schopnost vy-
tvářet a často i za cenu krvavých 
omylů docílit shody o  tom, co 
pravda je a není, to je to, co činí 
naši civilizaci výjimečnou.

Pohrávat si s  myšlenkou, že 
fikce je na stejné hodnotové 
úrovni jako pravda, protože 
odjakživa přinášela mocenský 
profit, je popřením základního 
předpokladu našeho přežití. 
Pokud obětujeme pravdu jako 
výjimečnou, nezávislou a  do-
minantní hodnotu naší civiliza-
ce, pak zanikneme rukou mo-
derních propagandistů možná 
ještě dříve, než nás udolá kli-
matická katastrofa. 
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ZÁPAS O ČISTOTU SRDCE
O největších bitvách dějin, které musí každý vybojovat ve svém srdci.
text: Kateřina Klosová | Centrum Aletti, Olomouc

Co může znamenat slovo srdce? Podle otců pouště jde o místo, kde se ve svém nejhlubším nitru 
setkávám s Pánem svého života, s Bohem, který je živý a mluví ke mně! Je to také místo, kde se 
naše slova rodí jako myšlenky a kde začíná náš zápas o čistotu našich slov a činů.

PEČLIVÉ ROZLIŠOVÁNÍ 
MYŠLENEK
Když se člověk rozhodne pravdi-
vě žít a zápasit s pokušením, za-
čne na sobě pozorovat nejprve 
své špatné skutky – ty jsou vidět 
nejlépe. Pak si uvědomí, že také 
jazyk, ač úd velmi malý, může 
být nástrojem velikého zla (srov. 
Jk 3,2-5). Nakonec však pozná-
vá, že každé slovo se rodí v srd-
ci jako myšlenka, a právě v této 
oblasti (v  boji proti špatným 
myšlenkám) spočívá největší 
duchovní zápas. Pán od nás oče-
kává, že se budeme snažit vyva-
rovat špatných skutků i slov, ale 
to lze pouze se srdcem, které se 
stále očišťuje, aby i  myšlenky, 
které ze srdce povstávají, byly 
čisté. „Jako je noční vrátný po-
zorný a střeží vchod, aby nikdo 
cizí nemohl vstoupit do budovy, 

tak je třeba v duchovním smyslu 
postavit si strážce k bráně svého 
srdce. Každé myšlenky, která se 
uchází o jeho pozornost, se ptá: 
„Jsi z našeho tábora nebo od ne-
přítele?“1 A právě osmé přikázá-
ní: „Nevydáš křivé svědectví pro-
ti svému bližnímu“ (Ex 20,16) je 
úzce spojeno se srdcem: neboť 
před slovem je naše myšlenka 
a boj s ní se odehrává před bra-
nou srdce.

SLOVA V SRDCI 
ZROZENÁ
Jak blízko má srdce k  ústům 
(„Blázni mají srdce v  ústech, 
ale moudří mají ústa v  srdci“ 
Sir  21,26), tak blízko mají my-
šlenky k  našim slovům, sou-
dům, vyjádřením. Vše, co vyšlo 
z  mých úst, rodilo se dlouho 
v  mém srdci: „Každý z  nás 

vlastní ráj, to je srdce stvoře-
né Bohem v  pokojném stavu. 
A každý z nás zakouší hada, kte-
rý usiluje proniknout do srdce, 
aby nás svedl. Had na sebe bere 
podobu špatné myšlenky. Ori-
genes píše  – a  s  ním tolik dal-
ších otců  – že zdroj a  začátek 
každého hříchu je myšlenka.“2

ČÍM SYTÍM MYSL?
Mohu se tedy ptát sám sebe: 
Jaké je mé svědectví o  Bohu 
a  jeho Synu Ježíši Kristu? Jak 
mluvím o kněžích, papeži Fran-
tiškovi a o naší církvi? Jak smýš-
lím o svých blízkých? Kým nebo 
čím nechávám živit svou duši? 
Snažím se pravdivě o  vnitřní 
modlitbu, nebo nechávám růz-
ným myšlenkám, aby bezuzdně 
rejdily v mém srdci? Čím každý 
den zaměstnávám svou mysl?

Fo
to

: R
do

na
r |

 D
re

am
st

im
e.

co
m

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


3|2019|č. 161

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

11

POSVĚCOVAT ČAS
Málokdy si člověk najde čas 
přečíst si úryvek z Písma svaté-
ho, který by mu zabral možná 
deset minut, posílil ho, napl-
nil, vrátil v  myšlenkách zpět 
k  Bohu, vnesl do jeho života 
smysl, ukázal mu cestu. Často 
si však neuvědomuje, že mar-
ní drahocenné hodiny, minuty 
a vteřiny v rozhovorech s jinými 
lidmi – v obchodech, na rozích 
ulic, v dopravních prostředcích, 
na místě nezáleží. Léta letí… 
sousedé jsou kritizováni, situa-
ce hodnoceny, názory beztrest-
ně vyslovovány. Jinými slovy: 
Jen tak, zbůhdarma, ztrácíme 
čas a  snadno se dopouštíme 
hříchu. Na co myslíme a  ná-
sledně jak mluvíme, jak trávíme 
čas a  jak to celé hodnotíme, 
když stojíme ve frontách u po-
kladen, abychom zaplatili vy-
brané zboží, čekáme za volan-
tem, až se pohne kolona aut, 
jen tak „klábosíme“, abychom 
se nějak zabavili, než začne 
oblíbený pořad v  TV. A  právě 
v těchto, naprosto obyčejných, 
všedních situacích, by v našem 
srdci mohlo znít to, co je v nás 
Boží: Jedna žena v  podobné 
situaci vzala do ruky růženec 
a  začala se modlit. Začala kr-
mit své srdce pokojem a láskou 
a opět v něm našla pokoj. Už jí 
nevadilo, že čeká. Pochopila, že 
v  situaci, kdy běžně lidé spíše 
nadávají, kritizují a různě hřeší, 
mohla posvětit čas, který nako-
nec dostala darem od Pána.

ŽIVOT JAKO NEUSTÁLÝ 
ROZHOVOR S JEŽÍŠEM
Přesto, že nás Bůh velmi často 
oslovuje v našich kostelích, při 
bohoslužbách, on nemá žádné 
hranice! Přesněji: jeho milost 
působí i  za hranicemi našich 
kostelů! Do jeho Srdce lze vstu-
povat všude tam, kde se právě 

pohybuji, v  mém srdci může 
znít neustále tichá modlitba, 
jako mé věčné spojení s  Bo-
hem. Otcové pouště říkají, že 
neustálá vnitřní modlitba Je-
žíšova je nepřetržité, neustálé 
vzývání jména Ježíš ústy, myslí 
a  srdcem. Přitom si stále živě 
představuji jeho přítomnost, 
jde o stálou prosbu o smilování 
při každé příležitosti, v každém 
čase, na každém místě v každé 
činnosti. Vyjadřuje se těmito 
slovy: „Pane Ježíši Kriste, Synu 
Boží, smiluj se nade mnou 
hříšným!“ Kdo se jí v  srdci na-
učí modlit, tomu bude prýštit 
sama od sebe v jeho nitru.3 Bůh 
nám daroval modlitbu jako po-
krm pro naše duše, ale kde s ní 
začít? V  přeplněných doprav-
ních prostředcích, v  řadách 
u  pokladen různých obchodů, 
s vnoučaty na procházce, když 
dobíhám na tramvaj, autobus 
nebo vlak, v  naprosto normál-
ních běžných situacích. Právě 
zde na mě čeká Bůh, chce mě 
proměnit zevnitř, očistit a  pro-
mluvit do mého srdce. Pán Je-
žíš, který žil životem podobným 
nám ve všem, kromě hříchů 
(srov. Žid 4,15) sám přichází 
s  pomocí, se svým stále živým 
slovem lásky, které se může stát 
záchrannou kotvou pro srdce 
každého z  nás. Když ve svém 
srdci rozpoznáváme několik 
hlasů a nevíme, který z nich je 
skutečně ten Boží, můžeme se 
nechat inspirovat slovy, která 
jsou plná pokoje a  lásky. Právě 
teď, duchem ponořený v  hlu-
bině svého srdce, mohu slyšet 
jeho tichý hlas: „Žij stále pro 
mě. Když mluvíš, ať je jasné, že 
ti jde jen o mě. Neboj se o mně 
mluvit. Všichni mě potřebují, 
aniž si to uvědomují. A  Boží 
jméno může v  duších vzbudit 
mnoho dobra. Zvykneš si na 
to, pomohu ti. […] Mezi slova, 

která říkáš, vkládej rád mé jmé-
no jako něžné zadostiučinění 
za bolest, kterou mi způsobují 
ti, kteří  mě chtějí odevšad od-
stranit, dokonce i z duší malých 
dětí. Rozsévej mé jméno. Já mu 
dám vzrůst.”4

DO HLUBIN BOŽÍHO 
SRDCE
Adam jako první člověk měl 
průhledné, čisté svědomí nevin-
ného člověka. Toto svědomí ne-
potřebovalo žádné clony. Adam 
mluvil s  Bohem, mohl vyslovit 
nahlas, co se v něm dálo. První 
lidé v  ráji měli vlastnost přímé-
ho příchodu, přístupu k  Bohu, 
naprostou Boží blízkost.5

„Přijďte blíže k Bohu, a Bůh při-
jde blíže k vám“ (Jk 4,8a). A Slo-
vo života dále říká, abychom 
umyli své ruce a  očistili svá 
srdce (srov. Jk 4,8b). Nebojme 
se následovat Pána lásky nejen 
k jeho Srdci, ale vejděme přímo 
doprostřed hlubiny jeho Srdce, 
která pro nás skýtá nevýslovné, 
nadpozemské poklady života! 
Chceme-li žít svatost již zde na 
zemi, být dokonalí, jako je do-
konalý náš nebeský Otec (srov. 
Mt 5,48), vyjděme touto ces-
tou! Drahé Srdce mého Pána, 
plně se ti zasvěcujeme pro čas 
i  věčnost! Prosíme, daruj nám 
všechny milosti, abychom žili 
svatý a  čistý život myšlením, 
slovy i skutky. 

1 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Vnitřně zakoušet. Velehrad-
-Roma: Refugium, 2009, s. 107.

2 ŠPIDLÍK, Tomáš. Jak očistit své srdce. Velehrad-Roma: 
Refugium, 2015, s. 11.

3 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Upřímná vyprávění poutníka 
svému duchovnímu otci. Velehrad-Roma: Refugium, 
2001, s. 65.

4 BOSSISOVÁ, Gabriela. On a já. Duchovní deník. 
Kostelní Vydří: KNA, 2015, s. 56–57.

5 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Prameny Světla. Velehrad-Ro-
ma: Refugium, 2015, s. 254.
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ZODPOVĚDNOST ZA SLOVA
aneb zkušenosti světců s (ne)dodržováním 8. přikázání
text: Libor Rösner

Toto je pravdivé svědectví o světcích, kteří se dostali „do křížku“ se svědectvím křivým. Ocitli se 
přitom v různých rolích, vždy však z daných situací vyšli vítězně a pokaždé ještě více rozjasnili 
nimbus své svatosti.

ŠALAMOUNSKÝ 
ROZSUDEK
Francouzský král Ludvík  IX. 
rád zjednával spravedlnost 
v soudních přích, často tak činil 
v  hábitu III. řádu. Jednou řešil 
spor chudé vdovy a  mocného 
barona, jenž jí zcizil její statek 
a k soudu se dostavil v dopro-
vodu dvou svědků. Ludvík jed-
nomu poručil, aby se vzdálil, 
druhého pak vyzval, aby odre-
citoval Credo. Poté nechal za-
volat jeho kumpána.

„Na svou královskou čest pro-
hlašuji, že to, co řekl před chvílí 
váš přítel, je ta nejčistší pravda,“ 
prohlásil král.

Dotyčný pochopitelně nevě-
děl, co tím král myslí, měl za to, 
že jeho předřečník vyznal vše 
podle pravdy. Padl na kolena 
a  přiznal se, že je onen baron 
penězi přiměl ke křivému svě-
dectví. Ludvík křivopřísežnému 
svědkovi a podvodnému šlech-
tici vyměřil spravedlivý trest, 

vdově vrátil její statek, k němuž 
od proradného barona dostala 
nádavkem ještě kus půdy.

NEJVĚTŠÍ ÚLOVEK
Sv. Konrád z Piacenzy byl mladý 
bohatý šlechtic žijící po boku 
milované ženy Eufrosie. Na svém 
hradě si užívali života plnými 
doušky, ale pak se stalo něco, co 
převrátilo jeho život naruby.

Konrád byl velký lovec. Jedno-
ho dne zahnal zvěř do hustých 
křovin. Nemínil čekat, až odtud 
sama vyběhne, hodlal ji proto 
vypudit ohněm. Ten však vzplál 
tak silně, že plameny rázem po-
hltily celý hvozd. Konrád utekl 
s  pocitem viny na svůj hrad, 
nechávaje za sebou obrovskou 
spoušť.

Zanedlouho se dozvěděl, že ze 
založení požáru byl obviněn je-
den vesničan. Poté, co z něj na 
mučidlech vynutili „přiznání“, 
mu hrozila šibenice. Tu zasáhl 
Konrád, jemuž svědomí velelo 
jít s barvou ven.

Městu způsobenou škodu za-
platil, nicméně pomyšlení, že 
hrozilo málo a  mohl být kvůli 
jeho nerozvážnosti popraven 
nevinný člověk, ho zcela pro-
měnilo. Přestalo mu dosta-
čovat vše pozemské a  vrhl se 
s  pravou italskou vášnivostí 
na Boha. Stejným procesem 
prošla i  Eufrosie. Po vzájemné 
dohodě rozdali všechen svůj 

majetek a  zasvětili se Pánu. 
Ona vstoupila ke klariskám, on 
se stal františkánským terciá-
řem a poutníkem-asketou, jenž 
svým zbožným životem dosáhl 
svatosti potvrzené v r. 1625 pa-
pežem Urbanem VIII.

KDO S ČÍM ZACHÁZÍ…
Královna sv. Alžběta Portugal-
ská se ocitla na pomyslné lavici 
obžalovaných. Byla to zbožná 
žena, trpělivě snášející pohoršli-
vý život svého královského cho-
tě Dinise I. Obklopovala se ráda 
bohabojným služebnictvem 
a  to se stalo kamenem úrazu. 
Na jednoho svého druha těšící-
ho se Alžbětině přízni žárlil jiný, 
zdánlivě přehlížený sluha. V tou-
ze po pomstě obvinil svou paní 
před králem z  cizoložství právě 
s oním oblíbeným pážetem.

sv. Ludvík IX.

Sv. Konrád z Piacenzy
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Dinis chtěl vše vyřešit potají, 
proto nařídil důvěryhodnému 
správci nedaleké vápenky, aby 
údajného viníka nechal upálit ve 
vápenné peci. Neřekl proč, jen 
mu sdělil, že půjde o muže, jenž 
se do vápenky přijde zeptat, zda 
byl králův rozkaz vykonán. Ráno 
pak ke správci s otázkou tohoto 
znění vyslal ono nevinné páže. 
Zbožný mladík cestou neodolal 
liturgickému zpěvu linoucímu 
se z  chrámu, kde právě probí-
hala mše. Strávil ji tam nakonec 
celou. Během té doby se jeho 
proradný druh šel do vápenky 
zeptat, zda byl králův rozkaz vy-
konán. Skončil ve vápenné peci. 
Král v tom právem spatřoval jak 
důkaz manželčiny neviny, tak 
i Boží varování. Načas se polep-
šil. Ne však na dlouho. Až na 
smrtelné posteli odprosil svou 
ženu v její náruči za všechna pří-
koří, jež jí způsobil.

NAŘČENÍ „ANDĚLA“
I  za nařčením polské vincentky 
bl. Marty Wiecké vězela řevni-
vost. Kdekoli působila, vydoby-
la si pověst anděla pečujícího 
o pacienty s nenapodobitelnou 

laskavostí a  trpělivostí. Ti se 
vždy těšili, až přijde k nim, mís-
ty na sebe až nevražili, měli-li 
pocit, že jiným věnovala více 
času. Jeden takový, hodinář, 
o  ní v  návalu žárlivosti rozšířil 
pomluvu, že čeká dítě s  jistým 
studentem. Mnozí tomu snad-
no (asi i rádi) uvěřili a zahrnovali 
Martu úšklebky a  netajeným 
opovržením. Krátce předtím 
měla zbožná vincentka vidění 
Krista, jenž ji dopředu posiloval: 
„Snášej, dcero, trpělivě všechno 

očerňování a  všechny soudy 
a nadále služ svým bližním. Brzy 
si tě vezmu k sobě.“ Oporu našla 
ve své představené, která dáva-
la širokému okolí ostentativně 
najevo, že o Martině nevině ani 
v  nejmenším nepochybuje. Až 
když se zlé jazyky nadobro utiši-
ly, poslala ji do nového působi-
ště  – do ukrajinského Sňatyňu. 
Zde se v květnu r. 1904 nabídla, 
že uklidí a  vydezinfikuje pokoj 
po ženě zemřelé na skvrnitý ty-
fus místo mladého otce rodiny, 
v jehož gesci to jinak bylo. Když 
se pak u ní nazítří objevily první 
příznaky této choroby, modlil 
se za její uzdravení celý Sňatyň, 
včetně místních židů… Ježíš 
však splnil svůj příslib a  vzal 
si Martu k  sobě. Krátce nato 
vypršel čas i  hodináři, který ji 
kdysi křivě obvinil z otěhotnění 

s  fešným študákem. Na smrtel-
né posteli svou křivou výpověď 
odvolal a očistil tak Martinu čest.

ROZHÁZENÁ PÍRKA 
POMLUVY
Poslední příběh je vcelku zná-
mý. Terčem pomluv se v  něm 
stal sv. Filip Neri a  jeho přítel 
P. Tomáš Cacciaguerra. Jistá 
žena z  vyšších římských kruhů 
tehdy proti dvojici kněží rozší-
řila celou sérii klevet. Když pak 
pozorovala, kterak oba kněží 
v  důsledku šířících se pomluv, 
jež si začaly žít vlastním živo-
tem, ztrácejí na vážnosti, hnulo 
se v  ní svědomí. Rozhodla se 
uvést vše na pravou míru a své 
nařčení před lidmi osobně od-
volat. Zašla i za Filipem – snad 
v očekávání pochvaly za to, jak 
své předchozí nečestné počí-
nání napravila. Filip ji vybídl, 
ať jej následuje na věž kostela. 
Nahoře rozpáral polštář, který 
s sebou nesl, a vybídl ji, ať sejde 
dolů a  posbírá všechno peří, 
jež dopadalo na náměstí. Na 
její námitku, že je to nemožné, 
odvětil: „Jistě. Stejně tak je ne-
možné sesbírat všechna pírka 
pomluvy, kam jste je roznesla. 
Všude se rozletěla.“ 

Král Dinis a královna sv. Alžběta Portugalská

bl. Marta Wiecká

sv. Filip Neri
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PRAVDA JAKO VLAJKOVÁ LOĎ
O největší kazatelně Božího slova u nás
text: Jitka Navrátilová

Nejvýznamnějším kolbištěm, kde v současnosti dochází ke střetu pravdy a  lži, jsou bezesporu 
média. Informace zabalené do pohybujícího se pestrobarevného obrazu a okořeněné podmani-
vým zvukem, umí zasáhnout naše smysly. Přemíra impulzů a vjemů umí lehce otupit naši bdělost 
a my se můžeme stát snadnou kořistí pro ty, kteří nemají s pravdou čisté úmysly. Zcela opačnou 
filozofii má televize Noe, která již více než 13 let hlásá Evangelium prostřednictvím televize a při-
náší do našich domovů dobré zprávy.

Při setkání se saleziánem  ot-
cem Leošem Ryškou, který 
stál u zrodu televize a doslova 
ji vydoloval ze země a  vytěžil 
z  nádoby důvěry v  Boží pro-
zřetelnost, zaujme ihned jeho 
laskavý pohled a  vnitřní klid. 
Nečekané u  člověka, který řídí 
televizi s  bohatou programo-
vou nabídkou, 70 zaměstnanci 
a také nutností získat 4 miliony 
na měsíční provoz televize.

PŘESVĚDČIT SEBE 
I DRUHÉ
Pán Bůh uděluje různé dary. 
Otec Leoš Ryška měl v sobě od 
mládí touhu a  nadšení do foto-
grafování. To později přerostlo 
v  zájem o  tvorbu obrazových 
pásem a  seriálů tvořených dia-
pozitivy, které se ukázaly být 
vhodným nástrojem pro evan-
gelizaci v  době tuhého socialis-
mu, kdy takovýchto prostředků 

bylo jako šafránu. Postupující 
technický pokrok, jenž později 
zrodil i video, umožnil o. Leošovi 
další rozvinutí od Boha získané 
hřivny. Stále však nebylo jasné, 
pro jaký záměr získal otec Ryška 
tento talent od Pána. A že se kvů-
li této nejistotě potrápil. Často 
slýchával od svých spolubratří 
saleziánů a  také od svých rodi-
čů slova plná obav, jestli to jeho 
věčné sledování televize a stříhá-
ní filmů není únikem od kněžství. 
Jeho maminka se ho ptávala: „Jsi 
přesvědčen, že děláš dobře?“ 
Dnes je za tato slova plná obav 
vděčen. „Jsem moc rád, že mi 
maminka kladla na srdce tuto 
otázku. Nutila mne zamyslet se 
nad tím, jestli jednám skutečně 
správně“, vzpomíná otec Leoš. 
Byl to čas, kdy se musel hlouběji 
ponořit do vztahu s Pánem a hle-
dat u něho odpovědi, jak správ-
ným a pravdivým způsobem vy-
užít získaný dar pro Boží záměry. 

Výsledkem tohoto volání k Pánu 
bylo postupné nabytí přesvěd-
čení, že „když odevzdám svůj 
dar Pánu a  budu ho používat 
pro něho, Pán mi požehná a lidé 
kolem mne to časem pochopí“, 
vysvětlil otec Leoš.

ŘEDITEL SÍDLÍCÍ V NEBI
Výrazným milníkem se stala 
návštěva italského televizního 
studia Telepace v  roce 1993. 
Prostřednictvím ředitele Dona 
Quida Todeschiniho Pán pro-
mluvil k  otci Leošovi. „Při na-
šem prvním setkání mne nejpr-
ve don Quido řekl, že půjdeme 
za direttorem. Byl jsem trochu 
zmaten, protože ředitelem byl 
on. Vše se ale brzy vyjasnilo. 
Oním ředitelem, za kterým 
mne don Quido vedl, byl Ježíš, 
za kterým jsme šli do kaple ve 
studiu Telepace. Tehdy před 
vystavenou Nejsvětější svátos-
tí řekl: ‚Požehnej, Pane, Leošo-
vi v  tom, co chce dělat, aby to 
bylo správné. ’“ Toto byl zlomo-
vý okamžik, ve kterém se Boží 
milost projevila v  konkrétních 
událostech a  činech, které ne-
jenomže vyústily v založení te-
levizního studia Telepace v Os-
travě, ale také k  porozumění 
tomu, že otec Leoš je povolán 
hlásat pravdu Evangelia skrze 
televizní obrazovku. Toto po-
chopení otevřelo novou cestu 
a  také jistotu a  uklidnění, že 

https://immaculata.minorite.cz/objednejte-si/
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Pán Bůh má své velké plány 
a  že zájem o. Leoše o  kameru 
není jenom nějaký jeho vrtoch. 
Cesta za Pánem s  kamerou na 
ramenou tak nabrala jasnější 
kontury a směr.

KATEDRÁLA VŽDY 
V DOSAHU
Svěží vítr do plachet přinesl 
také Giovanni Coppa, který po-
znamenal při návštěvě televize 
Noe: „Kdyby žil apoštol Pavel, 
byl by určitě kameramanem. Ve 
své době dělal, co uměl. Sedl 
na koně, plavil se lodí a dostal 
dar řeči. To vše využíval k tomu, 
aby co největšímu množství lidí 
zvěstoval Evangelium.“ Na stej-
ném principu funguje i  dnešní 
televize Noe. S  koňmi pod ka-
potou nebo pomocí letadla se 
její televizní štáb dostane i  na 

druhý konec světa. A to všech-
no proto, aby každý prostřed-
nictvím televize mohl vstoupit 
do virtuální katedrály a  spo-
lečně s  tisíci dalšími diváky se 
mohl účastnit mše svaté, ado-
rovat Pána, či zhlédnout nějaký 
zajímavý dokument.

JINÝ ÚHEL POHLEDU
Běžný kalkul řady televizních 
stanic vycházející z prosté mate-
matiky „čím větší katastrofa, tím 
více diváků“, nenachází odezvu 
u televize Noe. Ta svou identitu 
nevystavěla na hledání senzací, 
ale kotví ji v bezpečném přísta-
vu Ježíše Krista, který o  sobě 
říká: „Já jsem cesta, pravda a ži-
vot.“ Dívat se optikou evangelia 
a  přinášet dobré zprávy, což je 
motem televize Noe, nezname-
ná nevidět těžké věci, které jsou 

součástí našich životů, ale po-
dívat se na ně jiným způsobem 
a najít na nich něco, co nám po-
může pochopit, že i  těžká věc, 
pokud je správným způsobem 
uchopena, nás může posunout 
blíže k  Pánu. „Takovým příkla-
dem je např. obec, ve které se 
přihodila nějaká tragédie. Přes-
tože se místní lidé dříve neznali 
a nebavili se mezi sebou, najed-
nou si v obrovské vlně solidarity 
začnou pomáhat. A  to je něco, 
na co chceme poukázat a oč se 
chceme s  našimi diváky podě-
lit,“ říká otec Leoš. Pro vykres-
lení pravdivého obrazu nestačí 
popsat jen to, co je těžké nebo 
to, co nás šokuje či ochromuje. 
Mnohem důležitější je hledat 
porozumění, co nám chce da-
nou situací Pán říci a k jaké změ-
ně chování nás zve.

TV Noe můžete podpořit modlitbou, finančně prostřednictvím účtu 
6100000961/8040 nebo také rozvojem společenství příznivců TV Noe. Setkání 
s pracovníky televize je možné domluvit prostřednictvím  e-mailu info@tv.noe.cz.

https://immaculata.minorite.cz/objednejte-si/
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PRAVDA NENÍ ZDARMA
Jedním ze zásadních principů, 
na kterých stojí vysílání TV Noe, 
je šíření pravdivých informací. 
„Nechceme natáčet ani nespo-
lupracujeme na projektech, kte-
ré podávají nepravdivý obraz 
o  skutečnosti. Několikrát jsme 
se dostali do velmi svízelné si-
tuace, kdy jsme museli rušit roz-
jetou spolupráci, a to z důvodu, 
že druhá strana natáčela něco, 
s  čím jsme se nemohli ztotož-
nit. Raději jsme se vystavili rizi-
ku pokuty, než abychom měli 
podíl na něčem, co nevydává 
dobré svědectví a  překrucuje 
pravdu,“ upozorňuje otec Leoš. 
Postavit se za pravdu znamená 
především žít co nejpravdivěji 
svůj každodenní život ve shodě 
s Evangeliem. A toto má zásadní 
význam i pro redaktory televize 
Noe. „Pro nás je pravda zásadní 
věc. Chceme informovat naše 
diváky pravdivě. Je k velké ško-
dě diváků a čtenářů, že mnoho 
novinářů nepovažuje při své 
profesi pravdu za zásadní hod-
notu a  nahradili ji finančním 
ziskem,“ komentuje kameraman 
Václav Stuchlý.

LIDÉ JAKO BOHATSTVÍ
Jedno z  tajemství úspěšných 
firem spočívá v  tom, že své 
zaměstnance považují za nej-
významnější potenciál svého 
rozvoje. Na tomto staví také 
v  televizi Noe. Když se zeptáte 
zaměstnanců, tak vám řeknou, 
že jsou dobrou partou. A  ně-
kteří jdou ještě dále, když své 

spolupracovníky považují za 
druhou rodinu. V  televizi dě-
lají vše pro to, aby se rozvíjely 
dobré vztahy se zaměstnanci, 
stejně jako s  jejich rodinami. 
Otec Leoš v  této souvislosti 
poznamenává, že rodiny za-
městnanců mají přednost před 
„televizní“ rodinou: „Když one-
mocní dítě někomu z  našich 
zaměstnanců, tak i  kdyby se 
nějaký pořad neměl odvysílat, 
může zůstat doma, aby nepři-
šla k újmě jejich rodina.“

Velká péče je také věnována 
příznivcům, podporovatelům 
a  divákům. „Snažíme se s  nimi 
navazovat osobní, přátelské 
vztahy. Zvláště s těmi, kteří jsou 
osamělí. Proto se za nimi na 
pozvání vydáváme do farností, 
abychom s  nimi pobesedovali, 
zeptali se jich, co je trápí a co je 
zajímá na TV Noe. Je to způsob, 
jak s  nimi vytvářet společen-
ství“, dodává Petr Kudela, ini-
ciátor těchto setkávání.

HLEDÁNÍ PRAVDY
Ozvěna Pilátovy otázky „Co je 
pravda?“, kterou se tázal Ježíše, 
zvláštním způsobem rozezní-
vá vnitřní struny každého, kdo 
chce žít v souladu se svým svě-
domím. Toto hledání je bytostně 
spjato s životem každého. Že je 
to úkol nelehký, je více než jas-
né, když se podíváme, kolik lží, 
nepravd a  polopravd je všude 
kolem nás. V tomto úkolu sehrá-
vá televize Noe významnou roli: 
„Svým zaměřením i  obsahem 

usilujeme o to, aby se lidé naučili 
rozeznávat pravdu od lži a aby ji 
v pokoře hledali,“ říká otec Leoš. 
Znamená to však jít často úplně 
proti proudu, naučit se myslet 
jiným způsobem, než vidíme ve 
světě. Takovým příkladem může 
být mylné rovnítko mezi blaho-
bytem a  lidským štěstím. „Naše 
představy, že štěstí je spojeno 
s  finančním blahobytem, vez-
mou rychle za své, když vidíme, 
jak prožívají své štěstí lidé, kteří 
z  našeho pohledu trpí velkým 
nedostatkem. Proto když natá-
čím v  chudých zemích, snažím 
se ukázat, že lidé tam jsou šťast-
nější než my, kteří žijeme v bla-
hobytu. Mívají totiž hezčí vzta-
hy, jejich rodiny jsou soudržné 
a pěstují úctu mezi rodiči a dět-
mi,“ vysvětluje otec Leoš.

Relativizace pravdy, která se 
stala jedním z typických znaků 
dnešní doby, ještě neznamená, 
že skutečná pravda neexistuje. 
Tou je Ježíš, jenž nás zve, aby-
chom se vydali po jeho cestě, 
a  nalezli tak věčný život. Zále-
ží na každém z nás, jak poctiví 
budeme při jejím hledání a na-
kolik budeme mít odvahu žít 
pravdivě před sebou, druhými 
a  před Pánem Bohem. Velkou 
oporou nám může být Televize 
Noe, jejíž pracovníci každý den 
s nasazením usilují o to, aby se 
dobrá zpráva Evangelia dostala 
skrze obrazovky ke všem, kdo si 
zapnou televizi. Nezapomínej-
me proto na ně a podpořme je 
modlitbou či finančně. 

ZVIDITELNI PRAVDU!
Plakát redaktorky Jany Lokajové a grafičky Markéty Žižkovské získal 1. místo pro Radio Proglas 
v  mezinárodní soutěži Zviditelni pravdu! a stal se součástí propagačních materiálů Poselství pa-
peže ke Světovému dni sdělovacích prostředků. Použitý motiv života a smrti na půdorysu České 
republiky vytváří „zajímavou analogii mezi šířením falešných zpráv a znečištěním“, uvádí Světo-
vá asociace SIGNIS, která soutěž vyhlásila společně s vatikánským mediálním úřadem.  

https://immaculata.minorite.cz/objednejte-si/
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OBHÁJCE KULTURY ŽIVOTA
Zdeněk Hejl neváhal ani za totality vystupovat na obranu 
nenarozených dětí.

text: Václav Štaud

V Polné, jednom z center Vysočiny, se v polovině května sešli členové Hnutí pro život a další za-
stánci nenarozených dětí. Spolu s kardinálem Dominikem Dukou si zde připomněli výročí dvace-
ti let od smrti lékaře a vědce Zdeňka Hejla.

RODINA JE PRAMEN
Pražský arcibiskup Duka za 
zemřelého sloužil mši svatou 
a spolu s velkým zástupem Hej-
lových přátel modlitbou u léka-
řova hrobu uctil jeho památku. 
„Říkat matce, že má právo nad 
životem vlastního dítěte, jak se 
to dnes děje, je největším mo-
rálním selháním společnosti,“ 
zdůraznil na následné besedě 
pan kardinál a  organizáto-
rům pochodů pro život v  Pra-
ze i  v  dalších městech vyslovil 
srdečné uznání. „Obhajoba 
lidského života bohužel u  nás 

stále nemá takovou intenzitu, 
jakou by měla mít,“ řekl čes-
ký primas při této příležitosti. 
„A co dnes nejvíc potřebujeme, 
je výchova k rodinnému životu. 
Dobrá rodina je největším bo-
hatstvím společnosti, jejím pra-
menem a  budoucností,“ uvedl 
kardinál Duka a  odpověděl 
přítomným na mnoho inspiru-
jících otázek.

KDO BYL  
ZDENĚK HEJL?
Narodil se v  Polné v  roce 1920 
a  za několik měsíců si budeme 

moci připomenout rovné sto-
letí od té chvíle. „Zdeněk byl od 
mládí laskavý, ohleduplný a poz-
ději přes všechny své znalosti 
a  schopnosti i  nesmírně skrom-
ný člověk. Protože se však bez 
bázně stavěl na stranu sprave-
dlnosti, býval trnem v oku moc-
ných. Za války jej dvakrát věznilo 
gestapo a  jako medik pomáhal 
v  Terezíně léčit tyfovou epide-
mii vězňů. Později se vypracoval 
na odborníka v  bioklimatologii 
a  chronobiologii,“ líčí kapitoly 
z  Hejlova života jeho spolupra-
covnice Sylva Bernardová.
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Během komunismu se pak 
neváhal postavit na obranu 
nenarozených dětí. Již v  pro-
sinci 1968 zaslal na minister-
stvo zdravotnictví dopis s  po-
žadavkem na zrušení, event. 
podstatnou revizi potratového 
zákona. Dopis tehdy podepsa-
lo devadesát šest procent jih-
lavských lékařů. Byla ustavena 
komise pro revizi potratového 
zákona a  doktora Hejla jme-
novali jejím členem. V  srpnu 
1969 předložil ministerstvu 
svou práci „Legalizací potratů 
nelze bojovat proti potratům“. 
Měla vyjít tiskem. Jenže nor-
malizace po sovětské okupa-
ci postupovala rychle a  dílo 
zůstalo samizdatem. Stejně 
jako dvě brožurky, které byly 
rozmnožovány pomocí cyklo-
stylu, a  skripta pro přednášky 
k mládeži.

NA HRANĚ ILEGALITY
Doktor Hejl se ale v  boji proti 
potratům nevzdával. Využíval 
svého intelektu a  argumen-
tačních schopností, aby přímo 
nebo peticí oslovoval minister-
stva i jednotlivé odborníky. Ne-
zalekl se vyšetřování ani vyhro-
žování a dokázal, že i v totalitě 
lze dosáhnout drobných změn 
k lepšímu. Spolu s dalšími členy 
komise se zasloužil o prorodin-
ná opatření vlády, jejímž dů-
sledkem byly silné populační 
ročníky v  začátku sedmdesá-
tých let minulého století.

Až do konce roku 1989 ale 
stále pracoval na hraně ilega-
lity. Založil „pracovní skupinu 
pro život“ při okresním výboru 
Československé strany lido-
vé a  tímto způsobem se mu 
dařilo pravdivě informovat 
příznivce hlavně z  řad věří-
cích. Zdeněk Hejl současně na 
svých přednáškách vysvětloval 

další důležité otázky života, 
který začíná početím, mluvil 
o  předmanželské i  manželské 
čistotě, seznamoval s  principy 
přirozené regulace početí.

Pak se objevily „Křesťanské ob-
zory“, samizdat vydávaný sta-
tečným moravským aktivistou 
Augustinem Navrátilem. Hejl 
mu přispěl jednoznačně formu-
lovaným článkem a  vyzval lidi 
dobré vůle k  ochraně každého 
život od jeho početí. Článek měl 
nebývalý ohlas a  lidé se začali 
hlásit dopisy a telefonáty.

V  roce 1992 rozhodl Zdeněk 
Hejl o  zaregistrování Hnutí Pro 
život u  Ministerstva vnitra ČSR. 
Oficiálním sídlem určil Jihlavu, 
jak je tomu dodnes, i když vět-
šina vedení hnutí žije a pracuje 
v Praze.

PŘEKONAT 
NEPOCHOPENÍ
Doktor Hejl dál neúnavně 
přednášel pro farnosti i  školy, 
byl pravidelně zván na Akade-
mické týdny do Nového Města 
nad Metují, předával zkuše-
nosti snoubencům. Polistopa-
dová svoboda i jeho mimořád-
né jazykové znalosti umožnily 
přednášet také v zahraničí, od-
kud přinášel nové poznatky. 
Hovořil anglicky, německy, 
francouzsky, rozuměl polštině, 
ruštině a  italštině, ovládal i  la-
tinu. Postupně získal kontak-
ty na osobnosti angažující se 
v  ochraně života v  Německu, 
Švýcarsku, USA i v Chorvatsku. 
Ale nejvíce kontaktů měl se 
slovenskými aktivisty pro ži-
vot. Velmi si jich vážil a občas si 
postěžoval, že na Slovensku je 
pro život větší počet lidí, více 
špičkových odborníků v  tom-
to oboru a  bohužel i  silnější 
podpora biskupů. S nástupem 

kardinála Duky se ale situace 
výrazně změnila.

„Zdeněk Hejl za svobodných 
podmínek spolupracoval s kaž-
dým, kdo měl zájem se učit, ar-
gumentovat a  usilovat o  změ-
nu postojů lidí. Nebylo nás 
kolem něho moc, ale každý 
dělal, na co stačil. Naráželi jsme 
na strach, nepochopení, relati-
vismus a pohodlí lidí i politiků. 
A  proti nám stálo nepřátelství 
nositelů kultury smrti. Tehdy 
stejně jako dnes. Kolika lidem 
Hejl otevřel oči, to se asi nikdy 
nedovíme. Sám říkával, že ho-
voříme-li proti potratům a  an-
tikoncepci, nejméně poloviny 
posluchačů se nemile dotkne-
me. Ale s  radostí mohu sdělit, 
že několik dětí bylo určitě za-
chráněno tím, že pan doktor 
Hejl rozmluvil budoucí mamin-
ce potrat. Byl rádcem a pomoc-
níkem v těžkých chvílích všem, 
kteří se na něj obrátili. Nebylo 
jich málo,“ zdůrazňuje Sylva 
Bernardová.

INSPIRACE 
K DOBRÉMU
Zdeněk Hejl nelitoval času 
ani k  dalším dobrým činům. 
Byl starostou jihlavské orelské 
jednoty, členem výboru pro 
znovuobnovení mariánského 
sloupu a spolu s dalšími se za-
sloužil o převezení sochy Matky 
Boží z  USA na Strahov. Mravní 
zásady prosazoval ve výboru 
křesťanské politické strany, 
zpíval v  několika sborech. Pro 
mnohé tak byl inspirací k dob-
rému životu. Stal se zakládají-
cím členem Výboru na obranu 
rodičovských práv, který vznikl 
jako reakce na snahy o  povin-
nou „sexuální výchovu“. Tato 
organizace pod novým jmé-
nem Aliance pro rodinu působí 
a pomáhá dodnes. 
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ŽIVOT V POSTKŘESŤANSKÉ DOBĚ
Rozhovor s Rodem Dreherem, autorem nejdiskutovanější knihy 
desetiletí o náboženství

zeptala se: Jitka Navrátilová

Kniha „Benediktova cesta“1 nás nenechá klidnými. Vyvolává řadu otázek, na které není snadné 
odpovědět. Již samotné kladení otázek může být znepokojivé, neboť nás nutí vyjít z  běžné-
ho způsobu uvažování o  roli křesťanství v  dnešním světě. Rod Dreher se inspirován životem 
sv. Benedikta z Nursie domnívá, že křesťané by měli nyní zvolit strategický ústup, aby v malých 
společenstvích péčí o své duchovní kořeny mohli uchovat svou víru, a takto aby ji byli schopni 
předat ostatním lidem žijícím ve stále barbarštějším světě.

V čem Vás sv. Benedikt inspi-
roval při napsání knihy?

Britský teolog Alister McGrath 
říká, že rozhodující momenty 
v  naší civilizaci nastaly, když 
malé skupiny mužů opouštěly 
města a  vytvářeli nová spole-
čenství, ve kterých se modlili 
a  pěstovali život ctností upro-
střed doby temnoty. Sv. Bene-
dikt v tomto sehrál rozhodující 
roli. V 6. století založil první be-
nediktinský klášter. Díky němu 
a jeho následovníkům křesťan-
ství nejenomže nezhynulo, ale 
vzepjalo se k  novým duchov-
ním výšinám. Dnes čekáme na 
někoho, kdo sehraje obdobnou 
roli jako sv. Benedikt. Tzn. na 
někoho, kdo chápe dobu, ve 
které žijeme, kdo dokáže za-
chovat víru a  kulturní paměť 
a podle ní žít i v době velkého 
zmatku.

V  knize Benediktova cesta 
poukazujete mimo jiné na to, 
že naivita křesťanů podporu-
je šíření ideologií. V čem jsme 
podle Vás naivní?

Křesťané se snaží být milí 
a  soucítit například s  lidmi, 
kteří zápasí s  homosexualitou 
nebo transgenderem. To je 
samozřejmě v  pořádku. Potíž 

je v tom, že nerozumíme pod-
statě zápasu, který je veden. 
Jako křesťané si neuvědomu-
jeme, že děláme přesně to, co 
od nás požadují aktivisté LGBT, 
a sice měníme své myšlení, je-
hož součástí je také požadavek 
odstoupení od modelu rodiny 
jako manželství mezi ženou 
a  mužem, čímž je popírána 
jedna z  křesťanských pravd. 

Před 15–20 lety, když jsem 
mluvil o  ideologii genderu, to 
bylo považováno za šílenství, 
které se bohužel stalo realitou. 
Dnes zažíváme v Americe reál-
né důsledky této ideologie. 
Nebezpečí genderu je i v tom, 
že jej nevnímáme jako riziko, 

protože je propagováno po-
litickou i kulturní elitou ve 
sdělovacích prostředcích i na 
univerzitách. Má velkou kul-
turní sílu. My v  Americe jsme 
svůj boj na tomto poli prohráli. 
Češi, Slováci, Maďaři a  Polá-
ci mají ještě šanci. Pokud se 
k  tomu však nepostavíte váž-
ně, budete mít jako my křesťa-
né v Americe těžké podmínky.

V  různorodosti pohledů 
k problematice genderu není 
snadné porozumět její pod-
statě, popřípadě nebezpečí. 
V čem spatřujete její hrozbu?

Naše křesťanská civilizace je 
postavena na rodinách vyrůs-
tajících ze vztahu mezi mužem 
a  ženou. V  gender ideologii 
je toto považováno za nepří-
pustné omezování sexuální 
svobody. Stejně tak je v  ní 
nepřípustná danost pohlaví. 
V  rámci genderu není naše 
pohlaví chápáno jako něco tr-
valého, ale jako něco, co můžu 
na základě své svobodné vol-
by změnit. A tady vzniká jedna 
ze základních kolizí s naší křes-
ťanskou vírou. Jestliže v  knize 
Genesis čteme: „Bůh stvořil 
člověka jako muže a ženu,“ pak 
je zde rozpor s gender ideolo-
gií, která nás vede k  tomu, že 
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člověk může tvořit sám sebe 
podle toho, jak se rozhodne. 
V  naší společnosti je pro nás 
důležitá hodnota svobody 
a  sebeurčení. Když přicháze-
jí lidé LGBT, tak mluví o  stej-
ných hodnotách. Dostávají 
nás tak do role těch, kteří be-
rou druhým svobodu, a  tehdy 
se můžeme cítit, že děláme 
něco špatného. Pokud jsme si 
nenavykli na vedení skrze Pís-
mo a církevní nauku, která nás 
vede k  rozlišování toho, co je 
dobré a  špatné, pak nemáme 
žádnou obranu proti bojov-
ným LGBT aktivistům.

Hlavní myšlenkou Benedik-
tovy cesty je výzva, aby se 
křesťané vrátili ke kořenům. 
Je to však možné, když jsme 
ztratili kontakt se svými koře-
ny a naše křesťanská identita 
se nám stává rozmazanou?

Ano, zapomněli jsme na své ko-
řeny. Tato smutná skutečnost je 
důsledkem života v moderním 
světě. Ztratili jsme naši kulturní 
paměť. Pokud chceme najít své 
kořeny, je dobré se vrátit k na-
ším duchovním tradicím. Na-
příklad u nás v Americe máme 
hnutí klasického vzdělávání, ve 
kterém je dáván velký důraz na 
pochopení podstaty západní 
civilizace. U  dětí je rozvíjena 
kulturní paměť. Učí se objevo-
vat své původní kořeny. To jim 
pak může pomoci ve zmatcích 
doby rozlišit, co je pro ně dob-
ré a co ne. Na těchto kořenech 
mohou budovat svůj život 
v souladu se svou kulturní tra-
dicí i duchovní pravdou.

Myslíte si, že hluboké pono-
ření se do kořenů křesťan-
ského života je možné usku-
tečnit globálně pro celou 
Církev?

Myslím si, že nejlépe je to mož-
né uskutečnit v  malé skupině, 
kde se máme možnost navzá-
jem poznat, modlit se a společ-
ně pronikat do hloubky našich 
kořenů. O  tento způsob života 
nemá zájem každý. V  živé pa-

měti mi zůstala slova jednoho 
benediktinského mnicha z Nur-
sie, který mi řekl: „Musím o nás 
mniších začít uvažovat jako 
o  běžných křesťanech žijících 
v  klášteře, kteří mají otevřené 
dveře pro svět, aby mohl kdo-
koliv zvenčí přijít a  setkat se 
s námi, ale taky musíme mít kláš-
terní zdi, abychom mohli ucho-
vat svůj způsob života, a tak se 
mohli stávat pravými křesťany. 
Pak můžeme světu autenticky 
reprezentovat Krista.“ A  prá-
vě k  tomu potřebujeme malé 
skupiny, které chtějí opravdu 
žít hlubokou víru. Papež Bene-
dikt XVI. řekl, že v budoucnosti 
bude víra zachovaná v  malých 
společenstvích, která se oprav-
du drží katolické pravdy. Taková 
společenství budou příkladem 
pro svět. Když lidé uvidí jejich 
vzájemnou lásku a  přátelství, 
zatouží po nich také.

Pro naši dobu je charakte-
ristická nejistota, zmatek, 
neznalost vlastní identity či 
ztráta smyslu života. Mohou 
křesťané něco nabídnout pro 
zmírnění těchto neduhů?

Minulý rok jsem se setkal se 
známým francouzským filo-
zofem a  ateistou. Shodli jsme 
se na tom, že dnešní svět trpí 
civilizační krizí. Zeptal jsem 
se ho  – ateisty, kde vidí ně-
jakou naději. Odpověděl mi, 
že nemá žádnou naději. Řekl 
jsem mu, že moje naděje je 
v  Ježíši Kristu. Aby si nemys-
lel, že jsem sentimentální, tak 
jsem dodal, že to, co říkám, 
myslím zcela vážně. Moje na-
děje pochází od Boha  – člo-
věka, který trpěl, zemřel a  byl 
vzkříšen z  mrtvých. A  pokaž-
dé, když trpíme a  sjednotíme 
své utrpení s ním, pak z toho-
to utrpení vzejde dobro. Ten 
muž se na mě podíval a řekl, že 
toto je dobré pro Američany. 
Ve Francii věříme jen v  tento 
pozemský život. Když zemřeš, 
tak jsi mrtvý navěky. Myslím si, 
že pokud se vrátíme ke svým 
duchovním kořenům a  naše 
životy budou vycházet z  nich, 
pak můžeme nabídnout světu 
naději, pravdu a  lásku. Papež 
František řekl, že křesťané mají 
vyjít do světa. Nemůžeme však 
někomu pomáhat, pokud ne-
máme hlubokou víru. Myslím 
si, že mnoho současných křes-
ťanů musí obnovit svou víru, 
abychom mohli světu přinášet 
pravé uzdravení. 

1 DREHER, Rod. Benediktova cesta: Křesťanský život 
v postkřesťanské době. Nová Ves pod Pleší: Hesperion, 
2018.
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CESTA DO COMPOSTELY – 
HĽADANIE PRAVDY O SEBE

Tradícia a motívy svätojakubskej púte
text: Monika Brezováková

Camino de Santiago či svätojakubská cesta je starobylá pútnická trasa smerujúca do galícijského 
mesta Santiago de Compostela. Napriek tomu, že jej počiatky siahajú až do stredoveku, aj v sú-
časnosti priťahuje tisícky pútnikov z celého sveta. A ako ukazujú aktuálne štatistiky, počty účast-
níkov každým rokom stúpajú, pričom nejde výlučne o katolíkov, resp. kresťanov, ba ani veriacich, 
hoci jednou z dominantných motivácií je spirituálna.

Čo vedie jakubských pútnikov do tohto severo-
západného kúta Španielska? Je to osobitá atmo-
sféra putovania či zážitky, ktoré v  ich mysliach 
a  srdciach zostávajú ešte dlho po absolvovaní 
púte? Na tieto a iné otázky sa pokúša ponúknuť 
odpoveď kniha Cesta do Compostely. Legendy, 
história, skúsenosti (Košice: Zachej, 2018) z pera 
dvoch slovenských autorov – Magdy Kučerkovej 
a Jána Knapíka. 

MOTÍVY PUTOVANIA
Putovanie bolo odjakživa súčasťou ľudského spo-
ločenstva. Súviselo a súvisí s dynamickým pohy-
bom, s presúvaním sa z miesta na miesto, s ces-
tou. Jeho dôvody môžu byť rôzne – náboženské 
i duchovné, keď sa pútnik snaží priblížiť k Bohu, 
očistiť svoje srdce, prosiť Boha za zdravie blízkych, 
nájsť vnútorný pokoj, zmierenie a  odpovede na 
rozličné životné otázky. Rovnako ho môžu ovplyv-
ňovať rozličné osobné, nie nutne nábožensky 
motivované výzvy: pútnik vtedy chápe cestu ako 

možnosť prekonať samého seba, fyzicky, psychic-
ky či duševne, súčasne sa mu ponúka ako origi-
nálny spôsob nadobúdania vnútornej harmónie 
uprostred očarujúcej prírodnej scenérie, ktorou 
ho zvolená trasa vedie. 

DOTKNÚŤ SA SVOJHO VNÚTRA 
Viera je pre mnohých pútnikov primárnou hyb-
nou silou, pohnútkou, ktorá ich nabáda kráčať 
vpred,  stretnúť sa v  skúsenosti putovania s  Bo-
hom,  prehĺbiť vieru, nájsť vnútorný pokoj. Ako 
už bolo spomenuté, svätojakubská cesta však 
neláka iba nábožensky založených ľudí. Čo mo-
tivuje ich? Ich hybnou silou sa stáva túžba po 
dobrodružstve, novej ľudskej skúsenosti, no 
aj celkom obyčajná snaha vystúpiť z  pohodlia 
domova. A  hoci mnohí z  účastníkov pútnic-
kej cesty do Compostely neuvádzajú, že by ich 
poháňala duchovná sila či dokonca explicitne 
Božia láska, viacerí priznávajú, že im putovanie 
pomohlo v rozličných oblastiach života. Prinieslo 
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im sebapoznanie, umožnilo im nazrieť do svojho 
vnútra, formovať vlastnú identitu a poskytlo im 
aj čas byť sám so sebou či priestor na zamyslenie 
sa nad rozličnými životnými problémami: „Puto-
vanie v  sebe skrýva silu odhaľovať, čo človeka 
trápi, oblasti, v ktorých nemá vyriešené dôležité 
otázky.“ (s. 92) Z tohto dôvodu možno tvrdiť, že 
aj z turistov sa napokon stávajú pútnici. 

OBAVY Z CESTY
Rozhodnutie vydať sa na púť, akou je Camino de 
Santiago, so sebou prirodzene prináša rozličné 

obavy. Ako poukazujú autori, ľudia si zväčša kladú 
otázky: Zvládnem to? Vydržím? Ich úzkosti súvisia 
s náročnosťou cesty, ktorá si vyžaduje istú fyzickú 
zdatnosť a odolnosť. Aj Izraeliti predsa putovali šty-
ridsať rokov po púšti, pričom čelili mnohým prekáž-
kam a ťažkostiam, ale počas týchto neľahkých chvíľ 
bolo dôležité vytrvať, mať pred sebou obraz Boha 
a  jeho nekonečnú lásku. Aj Ježiš strávil štyridsať 
dní a  nocí na púšti, neustále pokúšaný Satanom. 
Aj počas Camina pútnici narazia na rôzne ťažkosti, 
fyzické, ale i ľudské, neraz vedú vnútorný boj sami 
so sebou a prehodnocujú rozhodnutie vydať sa na 
púť, avšak práve v týchto strastiach dokážu nazrieť 
do svojho vnútra, objavovať a zmieriť sa s vlastným 
ja a súčasne tak čerpať silu vytrvať. 

ŽIADNY POHYB NIE JE ZBYTOČNÝ
V  kresťanskej viere sa cesta spája s  utrpením. Aj 
pútnici na ceste do Santiaga podstupujú nároč-
nú cestu plnú bolesti a prekonávania sa, na konci 
ktorej ich čaká vytúžený cieľ – Boh a  jeho láska. 
Uvedenú skutočnosť možno metaforicky spojiť 
so životom každého človeka. Naša životná cesta 
býva často namáhavá, plná strastí, ale na jej kon-
ci je Boh. Aj cesta do Santiaga de Compostela je 
náročná. Žiadny pohyb však nie je zbytočný, hoci 
so sebou môže priniesť okľuky či zblúdenia. Potvr-
dzujú to aj pútnici, ktorých výpovede Kučerková 
a Knapík zaznamenali. Z nich jasne vystupuje, že 
svätojakubská púť uzdravuje myseľ i  dušu, pre-
hodnocuje rebríček hodnôt pútnika a  pomáha 
mu na ďalšej ceste životom. 

KUČERKOVÁ, Magda a KNAPÍK, Ján. Cesta do Compostely. Varín: Zachej.sk, 2018.
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KRITIZOVANIE PRINÁŠA 
OSLABENIE DUCHA

 Sv. Maximilián a ôsme Božie prikázanie
text: Dariusz Żuk-Olszewski

V ceste nášho uvažovania o Desatore Božích prikázaní so sv. Maximiliánom budeme pokračovať 
usmerneniami svätca, ktoré sa týkajú poslušnosti ôsmemu Božiemu príkazu. Intenzita, s akou sa 
vracal k tomuto prikázaniu vo svojich príhovoroch rehoľným spolubratom, naznačuje, že neší-
renie zlého obrazu blížneho, presnejšie podporu dobrej mienky o druhom človeku, pokladal za 
jeden z kľúčových faktorov úspešnosti veľkého diela Nepoškvrnenej, ktoré začal.

NEKRITIZOVAŤ
Skôr, ako si priblížime konkrét-
ne slová sv. Maximiliána o hrie-
choch proti ôsmemu Božiemu 
prikázaniu, rád by som pouká-
zal na jednu skutočnosť. Tieto 
hriechy Maximilián pokladal 
takpovediac za „rodinné“ hrie-
chy. Pri hľadaní jeho slov o hrie-
choch ohovárania a osočovania 
som ich nenašiel v článkoch či 
listoch ľuďom mimo komunít, 
ktoré mu boli zverené alebo 
v ktorých žil. Nepranieruje ľudí 
„vonku“. Ostré slová o ohovára-
ní adresuje do vlastných radov. 
A to neraz. Ako koreň ohovára-
nia a neskôr osočovania vníma 
nemiestnu kritiku, neustále 
kritizovanie iných. Pri príhovo-
re, v  ktorom sa dotkol závaž-
ného problému pohoršenia, 
ktoré vzíde spomedzi bratov, 
sa dotkol aj otázky kritizovania 
vedúceho k  ohováraniu a  oso-
čovaniu: „Dnes chcem spo-
menúť inú vec, ktorá je menej 
dôležitá ako tá prvá, ale taktiež 
má veľký význam. Presnejšie: 
nekritizovať. Čo to znamená 
nekritizovať? Vari to znamená, 
že nemáme nič hovoriť o  chy-
bách? Nie! Každá stvorená vec 
je obmedzená – má svoje hra-
nice  – a  máme ju stále zdoko-
naľovať, odstraňovať chyby 
a  nedokonalosti. Ale kritizovať 

znamená hovoriť o  chybách 
blížneho tým, ktorí nemajú 
povinnosť a  ani možnosť zlo 
napraviť. Kto hovorí o chybách 
spolubrata druhému bratovi, 
ktorý nemá povinnosť a  ne-
môže zlo napraviť, hreší proti 
ôsmemu Božiemu prikázaniu. 
A  ďalej, ak nejaké ohováranie 
prejde niekoľkými ústami, po-
kriví sa a môžu už vzniknúť ne-
pravdivé veci, čiže sa môže stať 
osočovaním, čo je hriech ešte 
ťažší ako ohováranie.“1

Maximilián v tejto súvislosti po-
ukazuje taktiež na jeden závaž-
ný problém, ktorý veľmi často 
prehliadame. Neustále kriti-
zovanie našich blížnych totiž 
deformuje ich obraz v  očiach 
iných, ktorý sa stáva skôr kari-
katúrou, ako reálnou podobou: 
„Keď hovoríme iba o  chybách 
blížneho, neprezentujeme celú 
skutočnosť, lebo každý človek 
má okrem chýb aj čnosti – klad-
né stránky.“2

ODČINIŤ OHOVÁRANIE
Sv. Maximilián nám pripomína, 
že zrieknutie sa hriechu ohová-
rania či osočovania si vyžaduje 
aj vynáhradu tomu, komu sme 
svojimi slovami ublížili. V prího-
vore svojim spolubratom zdô-
razňuje: „Z  katechizmu vieme, 

že každý, kto zhrešil ohovára-
ním, je povinný napraviť krivdu 
vynáhradou. Ako? Najlepšie 
vžiť sa do jeho situácie a tak to 
odčiniť, ako by sme my chceli, 
aby nám bolo odčinené, či už 
uvedením nepravdivej infor-
mácie na správnu mieru alebo 
tiež prezentovaním kladných 
stránok. Keď máme na zreteli 
to, ako by sme chceli, aby nám 
bola krivda odčinená, odčiňu-
jeme ju blížnemu najlepšie.“3

Maximilián v  citovanom prí-
hovore zdôrazňuje význam 
zadosťučinenia aj v  súvislosti 
s  tým, že ohováraním šírime 
o  druhom iba jeden aspekt 
jeho osobnosti, iba jeden nega-
tívny detail, z  ktorého si počú-
vajúci robí obraz o celku. A pri-
pomína, že je to veľmi závažné 
vo svojich dôsledkoch.

NEBEZPEČNÁ INFEKCIA 
KRITIZOVANIA
Maximilián sa často v  usmer-
neniach svojej rehoľnej komu-
nite dotýka otázky kritizovania. 
Jeho korene diagnostikuje veľ-
mi presne: „Zo smútku a  ne-
spokojnosti sa rodí kritika. 
Kritika má v zásade za cieľ zhod-
notiť istú vec, jav, ale vo vše-
obecnosti ňou rozumieme pra-
nierovanie niečoho zlého. Ešte 
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pred niekoľkými rokmi som 
povedal, že v  Niepokolanowe 
nemožno kritizovať. Kritizova-
nie prináša oslabenie ducha. 
Odhaľovanie cudzej viny bez 
dostatočnej príčiny je ohovára-
ním, čiže hriechom. V závislosti 
na veľkosti spáchaného zloči-
nu ohováranie 
môže byť do-
konca ťažkým 
hriechom.

Niet teda divu, 
že z  takéhoto 
semena, ktoré 
je hriechom, 
vyrastajú po-
dobné plody. 
Pokoj a  šťastie 
dávajú krídla, 
no kritika tie-
to krídla pri-
striháva. Ide 
o  vyjavenie 
skutočnej viny iba pred tým, 
kto má povinnosť to napraviť. 
Lebo keď ju vyjavíme pred tým, 
kto ju môže napraviť, robíme 
dobre. Ale ani pri prezentovaní 
danej veci tomu, kto ju môže 
napraviť, nemôžeme povedať, 
že tamten je vinný a  do akej 
miery; to my nemôžeme ve-
dieť, tak ako s istotou nemôže-
me vedieť, či sa prehrešil pred 
Bohom. Ako sa to morálne javí, 
to je iná otázka.

Snažme sa, aby v  Niepokala-
nowe nebolo kritiky, ktorá, ako 
som už spomínal, je príčinou 
smútku. Diabol, keď nemôže 
priviesť k  hriechu, snaží sa as-
poň vniesť zmätok. Kto takéto 
reči počúva, je spoluvinníkom 
toho zmätku, ktorý potom pri-
chádza.“4

Maximilián však nie len kon-
štatuje, v  čom je problém, ale 
ponúka taktiež riešenie: „Pre 

zachovanie pokoja musíme pa-
mätať na dve veci:

Čo nezávisí od našej vôle, to 
Pán Boh dopúšťa.

Aby sme sa chránili tej veľmi 
nebezpečnej infekcie, tej kriti-

ky, čiže zverejňovania niekoho 
chýb pred tými, ktorí nemajú 
povinnosť ich napraviť.

Pokoj dáva krídla. Je nevy-
hnutný pre službu Pánu Bohu. 
„Ochotného darcu Pán Boh 
miluje“ (por. 2 Kor 9,7). A  keď 
je nám ťažko, máme tu Nepo-
škvrnenú. Poďme k nej ako die-
ťa k  matke. Ona všetko spraví, 
všetko napraví a aj to na väčšie 
dobro obráti.“5

KLEBETY NIČIA LÁSKU
Svätec častokrát pripomína, 
že hriech ohovárania je ťažko 
deštruktívny pre vzájomnú lás-
ku. Začiatkom roka 1939 o tom 
hovorí svojim spolubratom: „Tu 
či inde ešte prinášajú svoje plo-
dy klebety. V týchto dňoch som 
dostal taký list, v ktorom pisateľ 
píše, že jeden z  bratov o  ňom 
povedal niečo, čo nie je pravda. 
Ak sa niekto o niečom podob-
nom dozvie, nech sa to tým aj 

skončí, nech to padne ako do 
studne a ďalej sa to nešíri. Naj-
lepšie je o  iných zle nehovoriť. 
To by medzi nami nemalo byť, 
lebo to veľmi oslabuje vzájom-
nú lásku a  vec Nepoškvrnenej 
na tom nič nezíska. V  tomto 
ohľade nech sme kategorickí. 

Musíme sa zba-
viť ohovárania. 
Keď o  inom 
počujeme nie-
čo dobré, tak 
samozrejme, 
nech sa o  tom 
dozvedia aj 
iní, aby sme sa 
povzbudzovali 
dobrým príkla-
dom. Ale nega-
tívne informá-
cie o  iných nie 
sú potrebné. 
Veľkú radosť 
spravíme Ne-

poškvrnenej, ak v  tejto veci to 
bude u  nás v  Niepokalanowe 
v poriadku. Tu je jedna rodina, 
všetci sa nazývajú bratmi. Ak vo 
svete v  rodinách jeden druhé-
ho podporuje, čím väčšmi sa 
majú podporovať duchovní 
bratia, ako o  tom hovorí naša 
Regula.“6

Nech sú teda pre nás svätcove 
slová povzbudením a  príkla-
dom, ako sa naučiť o iných dob-
re hovoriť. 

1 KOLBE, Maksymilian. Nieobmawiać! Príhovor 
spolubratom, Niepokalanów, 26. 7. 1936.

2,3 Tamtiež.
4 KOLBE, Maksymilian. Smutek i niezadowolenie 

rodzi krytykę. Príhovor spolubratom, Niepokalanów, 
26. 11. 1937.

5 Tamtiež.
6 KOLBE, Maksymilian. Zawsze postępować 

w doskonałości. Príhovor spolubratom, 
Niepokalanów, 22. 1. 1939.
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U MATKY BOŽÍ V KLÍNU HOR
Na proslulosti poutního místa severního Valašska se podílel řád 
trinitářů, dnes pomáhá obnovená Matice zašovská.

text: Václav Štaud

Zašová je valašské poutní místo nedaleko Rožnova, v těsné blízkosti hřebene Moravskoslezských 
Beskyd. Na Radhošť odtud coby kamenem dohodil. Na rozdíl od řady podobných míst není dvou-
věžový kostel v Zašové dominantou kraje, ale v klínu horské přírody jen něžným útočištěm ma-
riánských ctitelů.

ZA POKLADY GOTIKY
V  centru úcty poutníků je zde 
vzácný deskový milostný obraz 
Matky s malým Ježíšem, vytvo-
řený v 15. století pravděpodob-
ně v  Krakově. Při požáru roku 
1871 došlo k  jeho poškození, 
byl neuměle opravován a poz-
ději nahrazen zcela novým ob-
razem. Až v polovině 20. století 
dostala Panna Maria Zašovská 
původní gotickou podobu od 

restaurátorů Akademie výtvar-
ných umění v  Praze a  mohla 
se vrátit na hlavní oltář svého 
kostela.

S  více než metr vysokým dí-
lem je spojena řada zbožných 
legend a  kronikářských zá-
pisů o  uzdravení. „Dnes zde 
uzdravení pravidelně vnímám 
v  oblasti duševní. Mnoho lidí 
nachází v  Zašové klid a  novou 

rovnováhu, smíření s  Bohem, 
blízkými lidmi i  se sebou sa-
mým,“ konstatuje farář P. Jiří 
Polášek.

Kroky věřících často vedou také 
ke kříži na bočním oltáři vle-
vo pod kůrem. Nedávno totiž 
odborníci objevili, že působi-
vá dřevořezba ukřižovaného 
Krista v  mírně nadživotní veli-
kosti je mnohem starší, než se 
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donedávna předpokládalo. Její 
původ je pozdně gotický, blíz-
ký podobnému kříži z poloviny 
16.  století  v  chrámě řádu trini-
tářů ve Vídni.

PODĚKOVÁNÍ 
ŘEHOLNÍKŮM
Pravidelně přicházející poutníci 
jsou v  Zašové písemně zazna-
menáni až v  18. století. Místní 
barokní učitel a kronikář Barto-
loměj Vranečka ve svém díle na-
psal, že pouti do Zašové „se sice 
konaly od starodávna“, největší-
ho rozkvětu se ale dočkaly až po 
roce 1715. Tehdy totiž zuřil mor, 
lidé hledali u Matky Boží po-
moc a pak jí také prokazovali 
vděk za zachování zdraví. 
Milostný obraz P. Marie byl 
původně uctívaný v  dře-
věném kostelíku sv. Anny. 
Současný mariánský chrám 
byl dokončen v  roce 1725, 
kdy do Zašové přišli zmínění 
trinitáři. Řád bratří Nejsvě-
tější Trojice byl založen za 
křižáckých válek ve 12.  sto-
letí a  k  jeho úkolům patři-
lo vykupování křesťanů ze 
zajetí nevěřících. Prameny 
uvádějí, že celkem se trini-
tářům podařilo vysvobodit 
téměř 1,5 milionu otroků. 
Zašovští bratři vedli v  místě 
duchovní správu a vypomá-
hali i  v  okolních farnostech. 
Konat sbírky na vykupování 
zajatců však měli v  tomto 
chudém kraji zakázáno. Přes 
krátkost svého působení byli 
pro místní obyvatelstvo požeh-
náním. Pozvedli duchovní, ma-
teriální i  kulturní úroveň kraje, 
věnovali se i  technické bada-
telské činnosti, šlechtění ovoce 
a  v  zašovské klášterní zahradě 
byly údajně, vzhledem k zahra-
ničním kontaktům, poprvé na 
Valašsku pěstovány brambory. 
Rozhodnutí Josefa  II. bohužel 

klášter už po půl století zrušilo. 
Pokud ale šlo o  císařský zákaz 
poutí, zbožní Valaši jej odmít-
li vzít na vědomí a  mariánská 
úcta z  kraje nezmizela, naopak 
rostla.

OSVĚŽENÍ U NOHOU 
MATKY
Zašovská legenda o  rytíři za-
chráněném Pannou Marií se 
měla odehrát v  nedalekém 
údolí, nazývaném Stračka. Lidé 
sem nejdříve umístili obraz 
Panny Marie a později také jes-
kyňku se sochou Panny Marie 
Zašovské. U  jejích nohou jsme 

při nedávné návštěvě obdivo-
vali doslova záplavu projevené 
úcty. Téměř každý, kdo přichá-
zel čerpat k vydatnému skalní-
mu prameni, položil zde květ 
a  zapálil svíci. „Naberte si také 
a  pijte, je to nesmírně chutná 
a zdravá voda,“ pobízí nás jed-
na z žen, která má na svém kole 
naloženu doslova kopu plasto-
vých nádob. A  po naplnění se 
věnuje tiché modlitbě.

Náhodný návštěvník má 
k  osvěžení na výběr řadu čis-
tě vymytých porcelánových 
hrníčků, vše je tu bezchybně 
uklizené a  srovnané. Dlážděný 
pozemek u  pramene Stračka 
totiž patří místní farnosti, která 
o  pořádek a  čistotu důsledně 
pečuje. K  tomu účelu vzniklo 
občanské sdružení Mariánský 
pramen. „Tohle poutní místo 
má  velikou výhodu v  dobrých 
a obětavých farnících. Duchov-
ní správa v nich má velkou opo-
ru,“ chválí P. Jiří Polášek.

„Dalším společenstvím, které 
se výrazně podílí na úkolech 
farnosti i poutního místa, je 
Matice zašovská. Vznikla až 
roku 2017 a je tak nejmladší 
mezi moravskými maticemi. 
Myslím si ale, že se svými ak-
tivitami vyrovnává maticím 
mnohem větším a  slavněj-
ším,“ konstatuje kněz.

NA 
CYRILOMETODĚJSKÉ 
STEZCE
„Matice zašovská není insti-
tucí úplně novou, naši před-
kové ji založili již krátce po 
druhé světové válce,“ vysvět-
luje předseda matice Josef 
Krůpa. „Než se však stačila 
její činnost naplno rozběh-
nout, přišla další diktatura, 
zakazující všechno svobodné 
a duchovně cenné. Nyní, po 

dlouhých létech, proto začíná-
me znovu. Přivedla nás k  tomu 
současná renesance poutní tu-
ristiky a skutečnost, že obec zís-
kala do svého vlastnictví rozleh-
lý areál bývalého trinitářského 
kláštera. Chceme obě tyto sku-
tečnosti skloubit. Lidé hledají 
nejen nová poznání památek 
a přírody či radost z pohybu, ale 
i duchovní prožitky. Je třeba jim 
v tom pomáhat, dokázat zájem 

Zašovská Madona z 15. století.
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usměrnit směrem k  dobrým 
hodnotám,“ říká Josef Krůpa. 
Právě v  prostorách kláštera by 
po jeho adaptaci měli poutníci 
i turisté nalézt potřebné zázemí.

Lidem v  matici se už podařilo 
přiřadit Zašovou ke slavné Cy-
rilometodějské poutní stezce 
mezi beskydskými Pustevnami 
a Svatým Hostýnem, která pak 
přes Velehrad míří dál, k  jihu. 
„Nedávno jsme navázali spolu-
práci také se slovenskou obcí 
Korňa, v  jejímž území leží pro-
slulé poutní místo na Živčáko-
vě hoře. Od Zašové k  novému 
poutnímu kostelu Matky círk-
ve vysoko nad Turzovkou je to 
62  kilometrů. Turzovka je po-
jem, který zná mnoho lidí. Cíle-
vědomou osvětou se snažíme 
vyvolat zájem také o  návštěvu 
zdejšího kraje. Do tisku již při-
pravujeme brožuru, která při-
blíží chybějící informace,“ uvádí 
předseda matice.

Jeho spolek chce také vrátit do 
širšího povědomí lidsky i  du-
chovně mimořádné dílo bratří 
trinitářů a navázat na jejich od-
kaz. Proto podporuje iniciativu 
Mezinárodní křesťanské solida-
rity (CSI).

ČAS HLEDÁNÍ ZDROJŮ
Zatímco v  Praze byl dům tri-
nitářů po císařském zrušení 
a  přeměně na kasárna zbořen, 
historická budova v  Zašové se 
zachovala a mohla dlouho slou-
žit dobrým účelům jako škola 
a  sirotčinec, vedený řeholnice-
mi. Matice zašovská se zasazu-
je, aby i  nové využití kláštera 
bylo smysluplné, odpovídalo 
duchu a charakteru místa. Před 
dokončením je tu 12 bezbarié-
rových bytů pro seniory. Obec 
by zde ráda vytvořila také kul-
turní centrum pro přednášky, 
výstavy, koncerty a  základní 
služby turistům včetně malé-
ho muzea. „Využitím klášterní 
budovy bychom mohli zhojit 
také největší nedostatek Zašo-
vé a  vybudovat poutní dům. 
Nyní je na řadě hledání zdrojů, 
včetně evropských,“ naznaču-
je předseda Matice zašovské. 
Sám již dříve získal zajímavé 
zkušenosti členstvím v  neda-
leké Matici radhošťské. A  pro 
zastupitele obce Zašová zorga-
nizoval návštěvu města Příbo-
ra, kde byl postupně opraven 
a  k  důstojným účelům využit 
bývalý klášter piaristů. „Proč by 
to nešlo také u nás?“ ptá se Jo-
sef Krůpa.

VITRÁŽE SE VRACEJÍ
Lešení po obou stranách hlavní-
ho oltáře farního a poutního kos-
tela Navštívení Panny Marie v Za-
šové ještě na počátku letošního 
června naznačovalo, že jde o roz-
sáhlou opravu. „Zmíněný požár 
před téměř 150 roky výrazně po-
škodil vitráže v oknech presbytá-
ře,“ vysvětluje pan farář Polášek. 
Po důkladné opravě, kterou okna 
prošla v  prestižní restaurátorské 
dílně v jihočeském Písku, se mají 
vrátit na své původní místo. Vit-
ráže dostaly zpět svoji dávnou 
jasnou barvu, čistotu i  tvar. Díly, 
které úplně chyběly, a nebylo jich 
málo, znovu dotvořila výtvarnice 
Monika Zborníková.

Vitráže patřily k  hlavním ozdo-
bám kostela už při letošní hlavní 
zašovské pouti, která proběh-
la 7.  července. Jako hlavního 
celebranta tentokrát zašovští 
Valaši pozvali břevnovského 
arciopata Prokopa Siostrzonka. 
„Svátek Navštívení dnes církev 
slaví 31.    května. Tradičním ter-
mínem zašovských poutí ale zů-
stala první neděle po 2. červenci 
podle kalendáře dřívějšího. Na 
poutníky z celé naší vlasti se ale 
těšíme během celého roku,“ zve 
P. Jiří Polášek. 

VÍTEJTE V ZAŠOVÉ!
Ve Zlínském kraji je od roku 2009 v platnosti projekt Otevře-
né brány, zpřístupňující bohatý fond kulturních památek cír-
kevní povahy. Je v něm zařazen také zašovský poutní kostel, 
který odborní průvodci otevírají zdarma veřejnosti vždy od 
1. května do 30. září každou sobotu od 9 do 12 a od 13 do 
17 hodin, v neděli pak mezi 13. a 17. hodinou. 

Návštěvu je možné uskutečnit i mimo uvedené hodiny po 
domluvě s pracovníkem farnosti na tel. čísle 731518511 nebo 
na e-mailu: fazasova@ado.cz. Web: zasova.net. Matici může-
te kontaktovat prostřednictvím e-mailu: matice-zasovska@
email.cz 
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RUCE
MARIINY
Jan Zahradníček

Než slov mých výheň vychladne, 
než střela donese se k cíli, 
o vás, ó ruce pokojné, 
zpívati budu v moudrou chvíli.

Zatímco v pošetilostech 
běží dny naše lehkovážné, 
vám svěřuje se dětský dech, 
všech bezbranných vy moci strážné, 
vy dlaně k plodům pozdvižené, 
vy prsty lehce zamoučněné, 
když těsto sudby mísíte.

Vy drsné ruce pradlenek, 
jež při všech březích máchají 
obvazy válek zkrvavené, 
šaty neřestí potřísněné, 
vy ruce trochu mokré vždy, 
vy ruce ženy při brodu, 
jež hříchy světa v slzách pere.

Bez vás by padly bašty měst, 
bez vás by osiřely jehly, 
bez vás by více noci k dním 
večery měkce nepřilehly.
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POUZE LÁSKA JE TVŮRČÍ
Úmysl MI na měsíc srpen: Aby mučednická smrt a dar života sv. Maxmiliána 
dodávaly pronásledovaným členům Církve sílu a byly pro ně světlem.

text: P. Jacek Pędziwiatr

Mezi dochovanými svědectvími 
spoluvězňů sv. Maxmiliána Kol-
beho, kteří přežili hrůzy koncen-
tračního tábora Auschwitz, mů-
žeme nalézt vzpomínku Josefa 
Stemlera. Poznali se ještě před 
válkou při setkání vydavatelů 
novin a knih. Stemler vzpomíná: 
„Potkali jsme s o. Kolbem na blo-
ku 20, když jsme byli nemocní. 
On ležel na dolní pryčně u dveří 
vedoucích do nemocniční haly. 
Já jsem byl umístěn na protější 
straně třípatrových pryčen. Po 
soumraku jsem se připlížil k otci 
Maxmiliánovi. Díval jsem se 
na vyzáblou tvář, těžce rozpo-
znatelnou, bez brady. Planoucí 
oči svědčily o  horečce. Nechtěl 
jsem ho unavovat. Ale tolik jsem 
mu toho chtěl říci… Pobídl mě. 
Byla to zpověď. To, co jsem říkal, 
byla lítost, hněv, vzdor. Já jsem 
chtěl žít! To, co říkal on, bylo hlu-
boké a jednoduché. Byla v tom 

především neochvějná víra ve 
vítězství dobra.

‚Nenávist není tvořivou silou. 
Tvořivou silou je láska,‘ říkal 
a tiskl mou ruku svou rozpále-
nou dlaní. ‚Nepřemůže nás toto 
utrpení. Jen přetaví a zocelí. Je 
zapotřebí našich velkých obě-
tí, aby bylo vykoupeno štěstí 
a  pokojný život těch, kteří při-
jdou po nás.‘

Stále silněji tiskl moji ruku a jeho 
šepot o  Boží všemohoucnosti 
a milosrdenství mne povzbuzo-
val a navracel mi sílu.“

Divný a nepochopitelný se nám 
zdá postoj otce Kolbeho vůči 
krutostem pronásledovatelů. 
Zcela jinak než známe dnes. 
Zvykli jsme si, že dnes rychle 
saháme po kamenech a  hází-
me míněním, protestujeme, 

vyjadřujeme názory, odsuzuje-
me, křičíme a jsme proti. Vyrůs-
tají zdi sváru a  nesnášenlivosti. 
Stále méně lidí sedává s  námi 
u  stolu, přestože tento se stále 
více prohýbá pod tíhou blaho-
bytu a bezstarostnosti.

Kdybychom se dnes my připla-
zili k  pryčně koncentráku, na 
které by ležel v  horečce Rytíř 
Neposkvrněné, určitě by nám 
zopakoval stejná slova, která 
uslyšel Josef Stemler. A  přidal 
by větu, která se před nedáv-
nem objevila na sociálních 
sítích: „Když se ti začíná dařit, 
místo vyššího plotu si pořiď 
delší stůl.“

Tímto způsobem nenávist by 
měla ustupovat před láskou. Ta 
totiž dává sílu a  světlo v  době 
blahobytu i v době pronásledo-
vání. Pouze láska je tvůrčí. 

ÚMYSLY MODLITEB M. I.
 SRPEN Aby mučednická smrt a dar života sv. Maxmiliána dodávaly pronásledovaným 

členům Církve sílu a byly pro ně světlem.
 ZÁŘÍ Aby Církev byla světlem pro lidi bloudící v temnotách.
 ŘÍJEN Aby Církev neustále obnovovala a posilovala svůj misijní zápal.
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KOMUNISTICKÉ 
ANTIDESATERO (VIII)

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.

VIII. NEPROMLUVÍŠ  
KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ  
PROTI BLIŽNÍMU SVÉMU!
Sovětská propaganda se v obrovské míře opírala 
o  lži, falešná obvinění a  pomluvy. Mnoho osob 
a  společenských vrstev neutrálních vůči komu-
nismu bylo prezentováno jako nepřátelské. Od-
půrci systému, skuteční nebo domnělí, byli obvi-
ňováni z vymyšlených zločinů. Katoličtí kněží se 
např. stávali „agenty Vatikánu“ a vysocí důstojníci 
Rudé armády (při čistkách let 1937–1939) špio-
ny III.  říše. Vykonstruované procesy probíhaly 

na základě smyšlených důkazů viny. Docházelo 
k situacím, kdy sami obvinění se v soudní síni při-
znávali k neexistujícím zločinům, jako např. Lev 
Kameněv a Grigorij Zinověv k účasti ve fašistic-
kém spiknutí, za což byli odsouzeni k smrti. 

Zpracováno na základě knihy GÓRNY, Grzegorz. 
Tajemnice Fatimy. Warszawa: Rosikon Press, 2016, s. 155.

Umění retuše: Komunisté nejenže vraždili lidi, ale také vymazávali paměť 
o nich, což můžeme vidět na snímcích vpravo. Na snímku  jde Stalin s šéfem 
NKVD Ježovem. Po zlikvidování Ježova na snímku  už jde Stalin sám.  
Nikolaj Ivanovič Ježov byl v letech 1936–1938 šéfem všemocné sovětské po-
licie NKVD během tzv. Velkého teroru. Nakonec byl však i on, jako nepohodlný, 
zbaven funkce a zastřelen.

Moskevské procesy (neboli Stalinské procesy) byly vykonstruované politické 
procesy v Sovětském svazu, konané v dobách Stalinovy takzvané Velké čistky 
koncem 30. let 20. století, v nichž byli odsouzeni lidé za trestné činy, které nikdy 
nespáchali. Na snímku nahoře je záběr z druhého moskevského procesu. Ten 
byl roku 1937 ukončen odsouzením na smrt třinácti prominentních funkcionářů 
komunistické strany.
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MISIONÁŘEM V PRALESE
Rozhovor s o. Markem Dudou o jeho službě 
v Centru Božího milosrdenství v Paraguayi

zeptala se: Jitka Navrátilová

Otče, jak jste se dostal před 15 
lety na misie do Paraguaye?

Začátek mojí cesty vidím  mno-
hem dříve. Je spojován s  osob-
ností otce Rufina Oreckého, který 
cca před 30 lety opustil Polsko, 
aby v Jižní Americe založil Niepo-
kalanov (město Neposkvrněné). 
Na tuto misii se vypravil úplně 
sám, vyzbrojen silným marián-
ským duchem a  charismatem 
sv. Maxmiliána Kolbeho. Zpočát-
ku vypadalo všechno slibně. Do-
konce obdržel 4 ha pole jako dar 
pro toto dílo. Na pozemku vztyčil 
kříž a  postavil sochu Panny. Byl 
dokonce vytvořen projekt na 
zbudování misijního místa, ale 
k realizaci se nakonec nedostalo.

Jak to vše souviselo s vámi?

Po vysvěcení na kněze jsem pů-
sobil dva roky v Brně, pak v Opa-
vě, a  nakonec téměř sedm let 
v Jihlavě. V té době ve mně uzrá-
lo rozhodnutí, že bych chtěl zů-
stat v české provincii bratří mino-
ritů. Tuto myšlenku jsem musel 
probrat s mým polským provin-
ciálem, pod kterého jsem spadal. 
Tento rozhovor vše změnil. Otec 
provinciál se mne zeptal, jestli 
bych nechtěl jet do Paraguaye 
a  pomohl rozjet projekt „Nepo-
skvrněné“, který dlouhá léta čeká 
na uskutečnění. Dlouho jsem ne-
váhal. Do Jižní Ameriky jsem od-
jel na svátek Panny Marie Lurd-
ské, 11. února 2005.

Co Vás čekalo, když jste dora-
zil na místo?

Byl jsem seznámen s  vypra-
covanými plány otce Rufina, 
který v  té době již trpěl Par-
kinsonovou chorobu. Požádal 
jsem proto jednoho mladého 
člověka, aby mi ukázal místo, 
které bylo určeno pro plánova-
ný Niepokalanov. Jaké bylo mé 
překvapení, když mne odvezl 
do širého lesa. Měli jsme jenom 
přibližnou informaci, kde po-
zemek začíná a  kde končí. So-
cha Matky Boží i kříž uprostřed 
toho pralesa přečkaly.

Nakonec jste ale místo projek-
tu zaměřeného na mariánský 
kult zbudovali centrum Boží-
ho milosrdenství. Co se stalo 
s původní myšlenkou?

Otec Rufin si všiml, že v  Pa-
raguayi je Boží milosrdenství 
fenomén. Proto se i  projekt 
zahrady Neposkvrněné změnil 
na centrum Ježíše Milosrdné-
ho a původní projekt začal být 
přebudováván v  duchu nové 
myšlenky.

A není to  tak, že Matka Boží 
ukázala bratřím, že ve svém 
srdci má vždy svého Syna, 
Ježíše Milosrdného, ke které-
mu nás vede?

Přestože byl původní záměr 
pozměněn, myšlenka Niepoka-
lanova se neztratila. To zdůraz-
ňovali i  naši představení, kteří 
nás navštěvovali a  povzbuzo-
vali v  novém díle. V  době, kdy 
se rozhodovalo, jak bude cen-
trum vypadat, jsem hodně 

myslel na odkaz sv. Maxmiliá-
na, který mne již jako mladého 
člověka velmi uchvátil. A svatý 
Maxmilián říkal: „Skrze Nepo-
skvrněnou k  Srdci Ježíšovu.“ 
A tuto pravdu jsme uskutečnili 
i zde v Paraguayi.

Jak se dá uprostřed pralesa 
vybudovat misijní centrum?

Po 5 měsících od příjezdu jsem 
odešel do zmíněného lesa 
se skupinou mladých hochů. 
A tehdy s těmito mladými, chu-
dými kluky, kteří ani nevím, od-
kud se vzali, začala nová historie. 
Začal jsem s nimi čistit les. Brzy 
se ukázalo, že pokud máme vy-
budovat misijní centrum Božího 
milosrdenství, musíme začít bu-
dovat nejprve sociální a charita-
tivní zázemí. Až poté duchovní. 
Nemá cenu totiž mluvit o Božím 
milosrdenství, když mají lidé 
hlad. Proto jsme začali s jídelnou 
pro téměř 150 osob, z nichž děti 
tvořily většinu. Pokud se děti za-
pojí do dobrovolné práce v cen-
tru, musí studovat. Snažíme se 
pracovat s mládeží, vydáváme 
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časopis Božího milosrdenství, 
máme hospodářství, pekárnu. 
Naše centrum je orientováno 
především na pomoc těm, kteří 
ji nejvíce potřebují, jako např. 
nemocné, opuštěné děti, ty, 
kteří nemají vzdělání. Časem se 
k nám také přidaly sestry mino-
ritky z Opavy, které převzaly kus 
misijní práce.

Jak vypadá Vaše pastorace?

Od pondělí do pátku slouží 
naše budovy pro charitativní 
práci. V sobotu a v neděli přijíž-
dějí skupiny na exercicie. Když 
přijedou mladí lidé, tak se jich 
na matrace vejde i  150. Naše 
pastorační práce se rozšiřuje. 
Nezůstáváme jenom v  našem 
centru. Někdy trávíme i  týdny 
v autě, protože děláme exercicie 
i  ve vzdálených místech. V  ně-
kterých případech je cesta tam 
i  zpět dlouhá 2 000 km. Šíříme 
myšlenku o Boží milosrdné lás-
ce a naše centrum se stalo hlav-
ní poutní svatyní Božího Milosr-
denství v Paraguayi.

Čím si vysvětlujete, že v  Pa-
raguayi je taková úcta k Boží-
mu Milosrdenství?

Boží Milosrdenství ve španěl-
štině a  latině vnímáme úplně 
jinak, jako něco, v  čem se mů-
žeme vykoupat. Je to je láska, 
která se sklání nad bídou člově-
ka, a to nejenom materiální, ale 
i duchovní. Pán Ježíš sdělil svaté 
Faustýně: „Jednoho dne nebude 
existovat jediné místo na svě-
tě, kde by neznali moje milosr-
denství, moji lásku, která hledá 
hříšníka.“ Boží láska se projevuje 

jak na duchovní, tak i na sociální 
úrovni. Na těchto dvou pilířích 
je postaveno i  naše Centrum. 
Možná by si někdo mohl myslet, 
že v  Paraguayi lidé zažívají vel-
kou materiální tíseň, proto lnou 
k Božímu milosrdenství. Nemys-
lím si však, že je to hlavní důvod. 
Místní lidé mají jinou víru než 
Evropané. Můžeme říci, že víra 
domorodců byla vždy hluboce 
zakořeněna. Boží milosrdenství 
je něco, co koresponduje s jejich 
otevřeností k víře.

Pokud Evropané a Paraguay-
ci věří jinak, v čem je odlišná 
pastorace?

Z  přirozenosti lidí v  Paraguayi 
není myslitelné, že by z nich byl 
někdo nevěřící. Z  generace na 
generaci si předávali kmenovou 
víru. Když jim řeknete, že lidé 
v  Evropě jsou nevěřící, tak je to 
pro ně velké překvapení. Velký 
rozdíl v pastoraci vidím v tom, že 
v Paraguayi dělají pastoraci pře-
devším osoby světské. Hnutí pře-
vzala velkou část pastorace. To 
neznamená, že kněží nemají co 
na práci. Samozřejmě vysluhují 
svátosti, slouží mše svaté. Avšak 
komunity a někdy i celé farnosti 
jsou vedeny osobami laickými. 
Toto má svůj historický původ. 
Po vyhnání jezuitů, františkánů 
a  po zrušení redukcí zůstali lidé 
bez kněží. Museli proto velkou 
část péče o  věřící vzít do svých 
rukou. Když zde děláme pastora-
ci, musíme se přizpůsobit zdejší 
kultuře. Stejně tak musíme být 
více otevřeni vůči  přicházejícím 
lidem. Zde jsou nemyslitelné 
nějaké úřední hodiny. Jsme k dis-
pozici prakticky po celý čas.

Práce na misiích vyžaduje, 
aby se člověk hodně měnil 
a  přizpůsoboval. Odpovídá 
to Vaší nátuře?

Jsem takový typ člověka, který 
to, myslím, dokáže. Být na mi-
siích znamená, že se musíme 
umět přizpůsobit místní kultu-
ře. Nemůžeme kulturu měnit 
podle svých představ. Jestliže 
toto kněz nebo řádová sestra, 
kteří sem přicházejí jako misio-
náři, nepochopí, pak zde dlou-
ho nevydrží.

Jakou vizi se snažíte uskuteč-
ňovat na misii v Paraguayi?

Snažím se vést lidi k  prameni 
milosrdenství, aby se zamilo-
vali do Boží lásky, která hledá 
člověka. Abych o toto mohl usi-
lovat, musím k tomu především 
dospět já sám a  musím tomu 
věřit, protože nemohu předat 
to, co nemám.

Jak lze podpořit vaše Centrum?

Misie v  Paraguayi je prakticky 
českou misií, protože 80 % darů 
pochází od českých dárců. Díky 
věřícím z  Čech jsme mohli vy-
budovat toto Centrum. Výrazně 
nám pomáhá také společnost 
Aregua, která shromažďuje dary 
od přispěvovatelů. Pokud by 
chtěl kdokoliv pomoci, může 
tak učinit přes tuto společnost.

Co byste vzkázal našim čte-
nářům a  dobrodincům misie 
v Paraguayi?

Stojí za to důvěřovat Božímu 
milosrdenství. 
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I Z DROBNÝCH LŽÍ LZE 
VYBUDOVAT VELKÉ ZLO

Lež, která „neubližuje“, škodí nejvíce nám samotným.
text: br. Patrik Rygiel OFMConv

Slovo martyr většinou spojujeme s mučedníkem. A ne neoprávněně. Jedná se o latinskou ver-
zi řeckého martys, označující Kristova svědka, který za něj prolil vlastní krev. Septuaginta, an-
tický překlad Svatých písem do řečtiny, uvádí: „Nesvědči křivě proti svému bližnímu křivým svě-
dectvím.“ Proč je tak důležité nelhat, že Bůh toto přikázání zařadil do Desatera? Vždyť se lžemi se 
setkáváme celkem často, a mnohdy se nám může zdát, že nikomu neubližují.

U SOUDU
Původní význam odkazuje na 
křivé svědectví u  soudu. Toto 
užití nám Písmo ukazuje u více-
rých příběhů.

Například příběh z 21. kapitoly 
První knihy králů. Král Achab 
nepatřil zrovna k  bohaboj-
ným králům Severního Izraele. 
K  jeho paláci přiléhala vinice 

muže jménem Nábot, již chtěl 
král Achab získat a  udělat si 
z  ní zeleninovou zahradu. I  to 
je významné, když si uvědomí-
me, že vinicí je často nazýván 
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Boží lid, a  zeleninovou zahra-
dou Egypt, země otroctví. Ná-
bot však nechce prodat králi 
půdu  – dědictví, jež mělo být 
navěky rodovým majetkem, 
jako svědectví o  Boží dobrotě 
a jeho péči o svůj lid, čímž krá-
le rozhněvá. Krále však utěšuje 
jeho žena, proradná Jezabel, 
jež přikáže lidem vyhlásit půst, 
povolat falešné lidi, aby svědči-
li proti Nábotovi, že se údajně 
rouhal proti Bohu i  proti králi. 
A  skutečně, na základě jejich 
falešného svědectví Nábota ná-
sledně ukamenují, a jeho maje-
tek přejde na krále.

Podobně je to i  s  prvomučed-
níkem Štěpánem (Sk 6). I  proti 
němu protivníci postavili falešné 
svědky, kteří proti němu vznesli 
stejnou obžalobu, jako žalobci 
Nábota – rouhal se proti Bohu.

PODVOD
Zlo takového svědectví a  jeho 
následky jsou zřejmé. Písmo 
uvádí však i další prohřešky, kte-
ré s  tímto přikázáním souvisí. 
Hospodin nás v Písmu učí, že zlo 
každé lži se dříve nebo později 
obrátí proti pachateli. Můžeme 
to vidět například na Jakubovi, 
který oklamal svého otce, a  zís-
kal požehnání, jež ten chtěl dát 
Ezauovi (Gn 27). Později je i Jakub 
podveden Lábanem (Gn 29).

LEŽ
Někdy se lež může zdát lákavá. 
V  takových situacích Šalomoun 
varuje: „Někomu je lahodný chléb 
klamu, ale nakonec má plná ústa 
štěrku“ (Přísl 20,17). Tedy i zdán-
livý zisk nebo příjemnost ze lži 
se člověku nakonec promění ve 
výčitky svědomí, nebo ztrátu 
přátel. Velmi blízko už je od lži ke 
klevetám, pomluvám, osočování, 
vůči kterým je velmi těžké se brá-
nit. A tak i Sirachovec říká: „Mnozí 

padli ostřím meče, ale více jich 
padlo za oběť jazyku“ (Sir 28,18), 
jak jsme to viděli výše u Nábota 
a Štěpána.

BEZ HRANIC
Lhaní, či obecněji hřích, poma-
lu vniká do člověka, až člověk 
přestane vnímat jeho závažnost 
a říká si: „však to nic nebylo“, „kaž-
dý občas zalže“, „řekl jsem to pro 
jeho dobro“, „byla to nevinná lež“. 

„Zlé býlí“ hříchu (por. Sir 3,28) se 
však dokáže velmi rychle zakoře-
nit a rozšířit v člověku. Proto lidé, 
kteří svědčili proti Nábotovi či 
Štěpánovi, se zapletli (možná ne 
úplně vědomě) do další haneb-
nosti, když udělali předmětem 
své obžaloby věci kultu. Tímto to-
tiž zatáhli i Boha jako svědka pro-
ti Nábotovi, když říkali, že obža-
lovaný údajně zhřešil rouháním 
vůči Bohu i králi. A Bůh si takovou 
manipulaci rozhodně nenechá 
líbit! Hned, když se takto Achab 
zmocnil vinice, promluví Bůh ke 
svému proroku Eliáši, a pošle ho 
napomenout krále a  sdělit mu 
Boží výrok proti němu  – jeho 
i královnu Jezabel budou žrát psi.

DO EGYPTA A ZASE ZPĚT
Každá lež, každý hřích je zrádný 
plevel. I když se zdá malý a slabý, 
když se nevymýtí hned, může 
přerůst v  obrovský strom, jako 
starý břečťan, který vypouští 
výhonky do zdi a  drolí ji, a  pro-
niká do ní tak, že je velmi obtíž-
né odstranit škůdce, aniž by se 
poškodila zeď. A  tak se stává, 
že člověk, jenž si nedává pozor 

na svou duši, svou vinici, a  ne-
odstraňuje plevel, když je ještě 
malý, anebo také nechává růst 
jiné sice užitečné rostliny, ale ne 
ve svém záhonu, pomění vinici 
v  zahradu plnou neužitečných 
rostlin i  poházeného harampá-
dí. A když onen člověk konečně 
procitne (i o tom je příběh Izrae-
litů vycházejících z Egypta), zjistí, 
že byl otrokem svých vášní, které 
mu nedovolily náležitě se posta-
rat o svoji vinici, tu duše zapěje 
„neuhlídala jsem svou vinici“ 
(Píseň 1,6). Zjistí také, že je velmi 
namáhavé dostat se z tohoto sta-
vu (viz zápas Mojžíše s faraónem, 
Egyptské rány – Ex 5-12), ale ná-
maha se vyplatí. Hospodin, když 
ho budeme prosit o pomoc, rád 
naše prosby vyslyší a  pomůže 
nám, a potom mu budeme v ra-
dosti sloužit.

Pamatujme tedy, že každý náš 
čin, byť se zdá být bezvýznam-
ným, se v nás jistým způsobem 
odrazí v  budoucnosti. Má vliv 
na to, kým budeme. Neboť 
každý náš čin nás zpětně ovliv-
ňuje. Střežme si svoji vinici 
a nedovolme, aby zarostla, aby 
se proměnila v  neprostupnou 
houštinu. Mudrc říká: „Budeš-li 
ve všech svých úvahách pama-
tovat na vlastní konec, navěky 
nezhřešíš“ (Sir 7,36).

Buďme tedy svědky bližním 
o  Boží dobrotě, nesvědčme 
proti naším bližním. Bůh mi-
luje všechno, co stvořil (por. 
Moudrosti 11,26) i  každého 
člověka. I my tedy máme milo-
vat své bratry a  nebýt svědky 
proti nim či už přímo u soudu, 
či v  obyčejných každodenních 
situacích. Může nám v tom být 
příkladem sv. Maxmilián, jenž 
neváhal položit svůj život na-
místo spoluvězně.  

Mnozí padli ostřím 
meče, ale více jich 
padlo za oběť jazyku. 

(Sir 28,18)
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NÁMĚSTKOVÉ KRISTOVI (21)
Papežové v době třicetileté války
text: Radomír Malý

Třicetiletá válka let 1618–1648 nebyla bezprostředně náboženskou válkou, i když náboženská 
nesnášenlivost tady hrála svou nemalou roli. Její podstata spočívala v zápase o světovládu mezi 
dvěma námořními velmocemi – Anglií a Španělskem. Anglie byla protestantská, Španělsko ka-
tolické. Třicetiletá válka snížila význam obou ve prospěch Francie, další katolické země, řízené 
kardinálem Richelieuem. Přesto právě katolická Francie dala přednost čistě mocenským zájmům 
před náboženskými a bojovala na straně protestantských mocností proti katolickému Bavorsku 
a habsburskému Španělsku a Rakousku s cílem oslabit je. Podobně protestantský kurfiřt Jan Jiří 
Saský válčil nějaký čas na straně katolických Habsburků proti českým protestantským stavům. 
Papežského státu se třicetiletá válka bezprostředně nedotkla, nicméně papežové museli na její 
průběh přece jen reagovat.

PONTIFIKÁT 
URBANA VIII.
Lze objektivně konstatovat, že 
papežové si uchovali patřičný 
nadhled a nenechali se do bez-
prostředního víru válečných 
událostí vmanévrovat. To platí 
zejména o  Řehoři  XV. (1621–
1623), který v Římě založil kon-
gregaci De Propaganda Fidei, 
jež se stala nejvyšším úřadem 
Svatého stolce pro misie. Po 
jeho smrti r. 1623 se mluvilo 
v  Římě o  pražském arcibisku-
povi kardinálu Arnoštu Harra-
chovi jako o  nejpravděpodob-
nějším nástupci. Zvolen byl ale 
nakonec kardinál Maffeo ze 
vznešeného šlechtického rodu 
Barberini, který přijal jméno Ur-
ban VIII. (1623–1644).

Působil předtím jako nuncius 
ve Francii na dvoře Jindřicha IV. 
Navarského a  má zásluhu na 
vyhlášení tzv. nanteského edik-
tu r. 1598, jímž byla udělena 
náboženská svoboda francouz-
ským hugenotům, tj. vyznava-
čům kalvínského protestanti-
smu. Jeho pontifikát byl proto 
poznamenán sympatiemi vůči 
Francii. I když v třicetileté válce 
se snažil zachovávat neutrální 

postoj, přece jen se neubránil 
pochvalným poznámkám na 
adresu francouzsko-švédského 
spojenectví, aniž mu vadilo, že 
Švédsko je protestantská země. 
Na druhé straně ale se vyslovo-
val jednoznačně pro podporu 
německé Katolické ligy proti 
Protestantské unii.

Za pontifikátu Urbana  VIII. 
došlo r. 1633 k  procesu proti 
Galileovi a  k  odsouzení jeho 
heliocentrické teorie. O  této 
záležitosti jsme psali na strán-
kách Immaculaty při jiných 
příležitostech. Pochybily obě 
strany. Římská inkvizice tím, 
že vynesla soud v  záležitosti, 
k  níž jí chyběla kompetence: 
v  oboru přírodních věd. Gali-
leova chyba spočívala v  tom, 
že tvrdošíjně odmítal nabídku 
církevních kruhů prezentovat 
heliocentrismus jako pouhou 
vědeckou hypotézu, neboť ve 
své době vzhledem ke stavu 
astronomických poznatků pře-
svědčivý důkaz podat nemohl. 
Uškodilo mu i  arogantní vy-
stupování, které se nezastavilo 
ani před papežem Urbanem, 
jenž byl původně jeho podpo-
rovatelem a  přítelem (ve spisu 

„Dialogy“ jej nazval „simplicio“, 
což znamená „hlupák“).

Papež Urban vynikal tolerant-
ním a  vlídným vystupováním, 
značným vzděláním a  upřím-
nou zbožností. Současníci mu 
ale vytýkali zálibu v  luxusu 
a  protežování příbuzných na 
vedoucí místa v církvi i v Papež-
ském státě.

BL. INOCENC XI.
Nástupci Urbana  VIII. byli In-
nocenc  X., Alexander  VII., Kle-
ment  IX. a  Klement  X. Z  této 
čtveřice si zaslouží největšího 
ocenění Alexander  VII., který 
ozdravil finance Papežského 
státu, jenž se utápěl v  dluzích, 
a  vydal některé dekrety na 
obranu předmanželské čisto-
ty a  manželské věrnosti. Poté 
následovala nejvýznamnější 
a nejskvělejší osobnost na stol-
ci sv. Petra v 17. století bl. Inno-
cenc  XI. (1676–1689). Pocházel 
z  méně zámožného šlechtic-
kého rodu Odescalchi. Předtím 
působil v duchovní správě a do-
sáhl kardinálské hodnosti.

Vynikal hlubokou zbožností, 
asketickým životem, silným 
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smyslem pro spravedlnost 
a  pevnou zásadovostí. Velmi 
podporoval chudé, zval je na 
velké svátky do Vatikánu k obě-
du a  pečlivě se staral o  hmot-
nou pomoc nejchudším rodi-
nám. Jako papež byl známý 
tím, že před nesnadným a  ob-
tížným rozhodnutím se uchylo-
val do své kaple, kde měl rakev. 
Lehl si do ní, modlil se a myslel 
na svůj odchod na 
věčnost. Pod tím-
to úhlem pohledu 
se poté podíval na 
celou záležitost a – 
jak tvrdí jeho živo-
topisci  – vždycky 
učinil to nejlepší 
rozhodnutí.

Za pontifikátu 
papeže Innocen-
ce pronikli Turci 
pod velením Kary 
Mustafy r. 1683 až 
k Vídni. Situace se zdála bezna-
dějná. Papež poslal obráncům 
hlavního města habsburské 
monarchie bl. Marka z  Aviana, 
vynikajícího kazatele a zpověd-
níka z  kapucínského řádu, aby 
je podpořil na duchu. S pomocí 
vojsk polského krále Jana III. So-
bieského se nakonec podařilo 
Vídeň ubránit, když Francie zkla-
mala, a uzavřela dokonce s Tur-
ky tajný pakt o spolupráci.

Innocenc XI. právě s Francií krá-
le Ludvíka XIV. měl největší po-
tíže. Už předtím za pontifikátu 
Alexandra  VII. vypověděl král 
Ludvík r. 1662 ze země nuncia, 
protože papež odmítl jeho poli-
tiku tzv. galikanismu, spočívají-
cí v požadavku, aby král, a nikoli 
papež jmenoval biskupy. Doku-
menty římské kurie mohly být 
ve Francii publikovány až po 
schválení státní cenzurou. Když 
se papež Alexander nepodřídil 

nátlaku krále Ludvíka, obsadil 
panovník vojensky Avignon, 
který náležel  Papežskému stá-
tu, a  pohrozil, že podnikne in-
vazi do Říma a obsadí jej. Papež 
Alexander byl nucen kapitu-
lovat a r. 1664 podepsat v Pise 
ponižující prohlášení, v  němž 
„dobrovolně“ odevzdává Avi-
gnon Francii a „respektuje“ prá-
vo vladaře jmenovat biskupy.

Innocenc  XI. toto odmítl a  po-
hrozil králi Ludvíkovi exkomu-
nikací. Ludvík poslal do Říma 
menší oddíly, prý na „ochra-
nu“ francouzského vyslanectví 
u  Svatého stolce. Tato posádka 
však násilím zabrala sousední 
budovy a  rozšířila teritorium 
francouzské ambasády až těsně 
k branám Vatikánu. Teprve hroz-
ba exkomunikace přinutila krále 
stáhnout se zpět a  opustit za-
brané domy. Zároveň panovník 
částečně opustil politiku galika-
nismu s tím, že biskupy sice má 
jmenovat stát, ale navržení kan-
didáti musí mít souhlas Říma. 
Dále se Ludvík zavázal zrušit 
cenzuru papežských dekretů 
a nařízení vůči francouzské círk-
vi, slib ale nedodržel, některé 
dokumenty Svatého stolce ne-
směly být ve Francii publiková-
ny, což vedlo k neustálým kon-
fliktům a  napjatým vztahům 
mezi Francií a papežem.

Innocenc  XI. rovněž r. 1685 
odsoudil zrušení nanteského 
ediktu, který zajišťoval fran-
couzským hugenotům nábo-
ženskou svobodu (srov. výše). 
Papež upozornil, že tento do-
kument se osvědčil, neboť za-
bezpečoval náboženský mír 
a  umožňoval hugenotům, aby 
pokojně a bez násilného donu-
cení mohli přijmout zjevenou 

pravdu, která je pou-
ze v  Katolické círk-
vi. Papež Innocenc 
rovněž udělil v  Pa-
pežském státě sektě 
valdenských právo na 
svobodu svého vy-
znání a  bohoslužby 
v soukromé sféře.

Za pontifikátu Inno-
cence  XI. byla v  Pa-
pežském státě též 
zrušena tortura, tj. 
útrpné právo, dovo-

lující použít při výslechu mu-
čení. V Papežském státě sice již 
několik desetiletí nebylo použí-
váno, nicméně až Innocenc  XI. 
je zrušil.

Papež Innocenc  XI. byl r. 1956 
zařazen Piem  XII. mezi blaho-
slavené. U  církevních historiků 
byl v minulosti poněkud zapo-
menut, teprve ve 20. století je 
stále více objevováno jeho ne-
všední charisma a  význam pro 
Církev ve své době. 
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PŘÍPRAVY NA MISII
aneb těžko na cvičišti, lehko na bojišti
text: S. M. Anežka Novoměstská OSF

Milé děti, už jste někdy slyšeli 
přísloví: Těžko na cvičišti, lehko 
na bojišti? Dobrá příprava nás 
stojí námahu, ale díky ní pak 
můžeme udělat v životě krásné 
a  dobré věci. To zažili i  naši tři 
misionáři Zbyšek, 
Jarek a Michal, kteří 
se chystali na dale-
kou cestu do Peru.

Psal se rok 1987 a oni 
se už tolik těšili, až 
budou moct vyra-
zit na misii! Vědě-
li však, že se na 
svoji službu po-
třebují pořádně 
nachystat: mod-
lili se, četli knížky 
o službě v misiích, 
o  životě v  Peru 
a  o  místní kul-
tuře, o  tom, jak 
pomáhat chu-
dým lidem a jak 
jim zvěstovat 
Evangelium. To nejtěžší však 
pro ně bylo naučit se španěl-
sky. V Polsku tehdy nebyly žád-
né kurzy. Našli však jednu starší 
paní, která je učila pozdravit 
a  říct ve španělštině aspoň ty 
nejzákladnější věci. „Chlapci 
moji milí,“ říkala jim s  dojetím, 
„jste ještě tak mladí. Obdivuji 
vaše nadšení jít sloužit lidem až 
za oceán! Spolu se sousedkami 
se za vás každý den modlíme!“ 
„Muchas gracias!“ (to znamená: 
Mockrát díky!) odpovídali brat-
ři s úsměvem.

Paní učitelka a  její přátelé ne-
byli jediní, kteří je prováze-
li modlitbou. Každou chvíli 

někdo zazvonil na bránu kláš-
tera a  řekl: „Vezeme vám něco 
pro bratry misionáře. Vyřiď-
te jim, že se za ně modlíme!“ 
Všichni jejich příbuzní a přátelé 
věděli, že jedou sloužit chudým 

lidem, a tak pro ně sháněli věci, 
které by v misii mohli potřebo-
vat: oblečení, boty, věci do ku-
chyně nebo nářadí.

Aby mohli odjet do cizí země, 
bylo třeba vyřídit povolení 
úřadů a  to tehdy, v  době ko-
munismu, nebylo vůbec snad-
né. Museli jet na peruánskou 
ambasádu až do Varšavy. Ještě 
před návštěvou úřadu zašli do 
kostela, který stál hned vedle. 
Tam sloužíval otec Jiří Popie-
luška – statečný kněz, kterého 
komunisté v roce 1984 umučili 
pro jeho věrnost Kristu. V  kos-
tele u jeho hrobu se bratři mod-
lili: „Pane, jestli je to Tvoje vůle, 

abychom odjeli do Peru, po-
moz nám! Dej, abychom o Tobě 
mohli svědčit druhým s  tako-
vou odvahou, jako otec Jiří.“ Při 
návratu z ambasády se tu opět 
zastavili a ještě dlouho se mod-

lili. Cítili, že v  otci Jiřím 
našli dobrého přímluv-

ce. Ani je nenapadlo, že 
zanedlouho budou násle-

dovat jeho příklad.

Už měli všechno 
připraveno a  zá-
zrakem dostali 
také všechna 
povolení od 
úřadů. Blížil se 

den odjezdu, ale 
také loučení. Bra-

tr Michal, který byl 
o  rok mladší, mu-
sel zůstat v Polsku 
ještě rok. „Neboj 
se,“ říkali mu Zby-
šek s  Jarkem, „za 
rok se k nám při-

dáš. Potřebujeme, abys načer-
pal zkušenosti v  práci s  dětmi 
a  s  mládeží ve farnosti. Ty se 
nám budou v  misii moc hodit, 
uvidíš!“ „Budu na vás každý den 
myslet v modlitbě!“ ujišťoval je 
Michal se slzami v očích. Tak se 
vydali na cestu do daleké země.

Milé děti, možná není naším 
povoláním jít na misie daleko 
za oceán. A  přesto může být 
každý z  nás misionářem ve 
svém okolí. I  lidé, kteří žijí ko-
lem nás, potřebují poznat Kris-
ta, aby se mohli radovat z jeho 
lásky a přátelství a získali v jeho 
jménu život věčný. 
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TATI, CO JE PRAVDA?
Příběh o Šimonovi, kterého trápila těžká otázka.
text: Jana Lokajová

Šimon se s tátou chystal na ryby. 
Večer si připravili háčky, udice, 
návnady i  gumáky a  nepromo-
kavé kalhoty, protože ráno vstá-
vali brzy a na dlouhé vychystá-
vání by neměli čas. Stejně jako 
oni se i řeka a houštiny, kterými 
protékala, pobouzely pomalu. 
Voda se třpytila a s ranními pa-
prsky se pomalu probíral i létají-
cí hmyz, který bzučel nad hladi-
nou. Chvíli oba seděli na stoličce 
u břehu mlčky, ale brzy přemýš-
livého Šimona napadla otázka.

„Tati, co je pravda?“ „Jak to my-
slíš?“ otočil táta hlavu. „Co je 
pravda? Jak ji poznám?“ zůstal 
u svého problému Šimon.

„Pravda je opak lži. Když popisuješ 
věci tak, jak se skutečně staly. Když 
říkáš, co si skutečně myslíš, pak 
říkáš pravdu. Pravda si taky žádá 
úplnost. Když mi řekneš jen to, že 
jsi koupil kytku mámě, ale zamlčíš, 
žes jí před tím rozbil míčem kvě-
tináč v  okně a  ta kytka měla být 
součástí omluvy, pak mi neříkáš 
tak docela pravdu. Rozumíš?“

„Ale je těžké říkat pravdu,“ za-
dumaně pronesl Šimon.

„Je a není. Kde si lidé říkají prav-
du, tam mezi nimi roste důvěra. 
Kde vládne důvěra mezi lidmi, 
tam se žije pokojně a může tam 

růst láska. Kde 
si lidé lžou, tam 
roste nedůvěra, 
dusno, nejisto-
ta a taky strach,“ 
shrnul táta.

Šimon chvíli po-
zoroval hladinu 
vody a vzpomněl 
si, kdy naposledy 
tátovi lhal. Nebylo 
to dávno. Minulý 
týden místo aby 
vyčistil rybičkám 
akvárko, hrál si na 
počítači. A tátovi, který byl tou 
dobou na několikadenní slu-
žební cestě, pak řekl, že úkol 
splnil. To nebyla pravda. Aby 
se ospravedlnil, zeptal se: „A ty, 
tati, vždycky říkáš pravdu?“

„Snažím se o  to. Ne vždy si to 
můžu dovolit a  ne vždycky se 
mi to podaří. Každý člověk taky 
pravdu nesnese, a je proto dů-
ležité říkat ji někdy s velkou lás-
kou. Jsou případy, kdy si můžeš 
pravdou pěkně zavařit. Znáš to, 
že?“ řekl táta.

„No jasně…,“ pomyslel si Ši-
mon, ale nahlas řekl: „Všichni 
lžou. Je to jednodušší.“

„Někdy vyžaduje hodně odva-
hy říkat pravdu. Mnozí kvůli ní 

trpěli a trpí. Ale jsou to lidé, kteří 
si sami sebe můžou vážit. Řeknu 
ti, že je to skvělý pocit k nezapla-
cení. Navíc kdo lže, připravuje 
se o  čest. Slušní lidé mu časem 
přestanou věřit, takže nakonec 
zůstává obklopený lháři a  pod-
vodníky nebo sám. Není to moc 
veselý život,“ popsal táta, co už 
za ty roky ve světě vypozoroval. 
Vytáhl udici z vody a prohlédl si 
háček. Dnes toho moc nechytili.

Řeka dál plynula. Šimon na ni kou-
kal a přemýšlel, jestli se dokáže dr-
žet pravdy. A jestli ji vůbec pozná. 

Pravda už na svět přišla. Byl to 
Ježíš Kristus, který o  sobě řekl, 
že je cesta, pravda a život. Jeho 
příklad popsaný v  Evangeliu 
nám ukazuje, že žít v pravdě je 
možné a krásné. 
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PODĚKOVÁNÍ
❧	Drazí bratři v  Kristu, před 
osmi měsíci měla moje pravnuč-
ka těžký úraz páteře ve škole při 
tělocviku. Bylo jí sedmnáct let. 
Byla úplně ochrnutá i v řeči. Na-
děje na uzdravení byla mizivá. 
Tehdy jsem prosila Pána Ježíše, 
Pannu Marii a  sv. Judu Tadeáše 
o pomoc a slíbila jsem, že veřej-
ně poděkuji. Dnes po osmi mě-
sících je Anička zdravá a  půjde 
domů z  léčení. Moji orodovníci 
mě vyslyšeli. Do konce života 
jim budu děkovat.

prababička Marie

❧	Chvála Kristu! Obracím se na 
Vás jako vděčná čtenářka Vaše-
ho časopisu. Již delší dobu bych 
chtěla poděkovat Pánu Ježíši 
a Panně Marii za jejich mocnou 
ochranu a uzdravení z rakoviny.
Omlouvám se, že je to až teď, ale 
shodou okolností to nějak nevy-
cházelo. Když jsem onemocněla, 
všechno šlo tak rychle, že jsem 
ani neměla čas o něčem přemýš-
let. Nemoc je to ošklivá a člověk 
musí dost trpět a neví, jak to do-
padne. Dala jsem to do rukou 
Božích a Panny Marie. Procházela 
jsem obdobím, kdy jsem se ne-
mohla modlit, ze dne na den jsem 
neměla nic, jen tu nemoc, bolest. 
Chtěla jsem vše obětovat, ale ne-
šlo to, bála jsem se, že ta bolest 
bude ještě větší. Nakonec jsem 
po celé léčbě pochopila, že ta 
nemoc byla pro mě darem. Změ-
nila jsem styl života. Více si vážím 
maličkostí, neprahnu po majetku 
a duchovně mě to posílilo a také 
mého manžela a rodinu.
Panno Maria, děkuji Ti za velkou 
ochranu a  trpělivost se mnou. 
Děkuji Tvému Synu, Pánu Ježí-
ši, že jsem dostala novou šan-
ci. Děkuji za všechno, čím jsem 
musela projít. Když jsem chodila 
na onkologii, nabízeli mi pomoc 
psychologa, ale já jsem v tu chvíli 
věděla, že ten pravý psycholog 
je Pán Ježíš a  Panna Maria. Také 

obraz Božího milosrdenství v or-
dinaci onkologa mi dodal velkou 
sílu a já věděla, že s jejich pomocí 
to zvládnu. Panno Maria, prosím 
i nadále o Boží ochranu a přímlu-
vy pro celou moji rodinu.

vděčná rytířka Lenka

❧	Děkuji Panně Marii, sv. Jose-
fovi, andělům strážným, sv.  Ju-
dovi Tadeášovi za vyslyšení 
mých naléhavých proseb.

Cilka z Moravy

❧	Moc mě trápila bolest v  ra-
menou, kterou ještě doprová-
zelo roztržené koleno po pádu 
z kopce. Prosila jsem celá nebesa 
o  zmírnění bolesti, a  to také na-
stalo. A  za to moc děkuji. Veliké 
díky Tobě, Matičko, ve které mám 
nesmírnou oporu. Také prosím za 
uzdravení nohou mé maminky. 
„Lékař léčí, ale Bůh uzdravuje.“

věrná čtenářka Ivana

❧	Chtěl bych poděkovat za zá-
chranu života ve dvou nebezpeč-
ných situacích na cestách. První 
se udála na silnici u Dubňan (okr. 
Hodonín) 16.  června  2015, kdy 
jsme jeli nákladním autem leso-
parkem kolem řady smrků. Na-
jednou jeden začal padat přímo 
na kabinu našeho auta. V  autě 
jsme byli tři. Rozhodla rychlá re-
akce řidiče, který ve zlomku vteři-
ny strhl volant do boku a vyhnul 
se tak padajícímu stromu. Druhá 
situace nastala za několik dnů. 
To jsme jeli ze stavby z  Lednice 
(okr. Břeclav) a bylo nás v autě pět 
lidí. Vjížděli jsme na hlavní silnici, 
když tu se najednou objevilo auto 
v protisměru. Předjíždělo kolonu 
a nestihlo se zpátky zařadit a nyní 
se řítilo velikou rychlostí přímo na 
nás. Duchapřítomný mladý řidič 
strhl auto pohotově na krajnici, 
čímž zabránil čelní srážce. Děku-
ji tímto Panně Marii a  andělům 
strážným za záchranu života.

rytíř Petr z Uherského Hradiště

O MODLITBU PROSÍ:
❧	Prosím o přímluvu v těžké ži-
votní situaci. Děkuji.

čtenářka Marie

❧	Děkuji za dar života a  prosím 
za obrácení celé rodiny. Prosím 
také za křest sv. a za Boží požeh-
nání pro Moniku a její maminku.

čtenářka Veronika

❧	Prosím o přímluvu za uzdra-
vení z neplodnosti. Děkuji.

rytířka z Moravy

❧ Milí čtenáři, chtěli bychom 
Vás poprosit o  modlitbu za 
všechny ty, kteří nám volali 
či psali do redakce s  prosbou 
o  modlitbu, kteří jsou nemocní, 
osamělí a  snáší různá utrpení 
a nepochopení, aby je Pán Ježíš 
a Panna Maria v jejich každoden-
ním životě podpírali a posílali jim 
lidi, kteří by jim v  jejich situaci 
mohli být nablízku. Děkujeme.

Redakce

Z DOPISŮ ČTENÁŘŮ:
❧	Bylo to na začátku 80. let. 
V  té době u nás ve farnosti Pol-
ná působil pan děkan Stanislav 
Zeman. Úžasný, skromný, mou-
drý a  velice vzdělaný kněz. Při 
jedné promluvě nám vypravoval 
o Zázračné medailce a jakou on 
měl zkušenost. Pak v našem kra-
ji vypukla epidemie žloutenky, 
a  velice silná. Musela jsem do 
Polné se synem k  dětské paní 
doktorce. A  ona mi říká: „U  vás 
se držíte.“ Jela jsem autobusem 
domů, a když jsem uviděla cedu-
li s nápisem naší obce, vzpomně-
la jsem si, co říkal pan děkan, 
a říkám si: „Kéž bych tu medailku 
mohla dát na tu ceduli s  pros-
bou o ochranu.“ Pak jsem na tuto 
prosbu úplně zapomněla. Po 
dlouhé době epidemie skončila. 
Každý si oddechl. Až po zprávě, 
že v naší obci nebyl jediný případ 
onemocnění, jsem si vzpomněla 
na svou prosbu a  došlo mi to. 
Díky, Maria!

rytířka Věra

https://immaculata.minorite.cz/objednejte-si/
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ZPRÁVY
• Vatikán: Papež František přijal 
27. června účastníky 41. plenární 
konference Organizace pro výži-
vu a zemědělství (FAO), probíhají-
cí v Římě. Audience v Královském 
sále apoštolského paláce se zú-
častnil také nově zvolený gene-
rální ředitel této agentury OSN, 
čínský viceministr zemědělství 
Qu Dongyu (Čchü Tung-jü). Ten-
to pětapadesátiletý čínský biolog 
vystudoval ve Spojených státech 
a  Evropě a  jeho oborem jsou 
nové zemědělské technologie 
a  metodologie pro snížení chu-
doby v zemědělských oblastech. 
Papež František v úvodu své pro-
mluvy pogratuloval novému ge-
nerálnímu řediteli a  vyjádřil na-
ději na budoucí spolupráci v úsilí 
o dosažení cílů agendy 2030: „Vy-
mýcení hladu ve světě zůstává 
velkou výzvou, jakkoli třeba při-
znat, že v uplynulých desetiletích 
došlo k velkému pokroku. V boji 
proti nedostatku potravin a  pří-
stupu k  pitné vodě je zapotřebí 
zasáhnout v  jejich základních 
příčinách. Tato tragédie má totiž 
původ především v selhání souci-
tu, v nedostatku zájmu ze strany 
mnohých a nedostatečné spole-
čenské a politické vůli k dodržení 
mezinárodních závazků.“

www.radovaticana.cz, 28. 6. 2019

• Polsko: Každoročně navštíví 
hrob kněze a  mučedníka ko-
munistického režimu Jerzyho 
Popieluszka cca 800 tisíc lidí 
z  celého světa. Jerzy Popielusz-
ko, kaplan ve Varšavě, odvážně 
bránil po vyhlášení výjimečného 
stavu v Polsku r. 1981 občanské 
a náboženské svobody, zastával 
se odborové organizace „Solidar-
ność“, kterou komunistický re-
žim zakázal, a odhaloval zločiny 
režimu páchané na nevinných 

lidech. Protože jeho kázání byla 
hojně navštěvovaná, stal se re-
žimu nepohodlný, komunistic-
ká tajná policie jej tedy r. 1984 
unesla autem a utopila ve vodní 
nádrži. Byl ihned od okamžiku 
své smrti polskými katolíky uctí-
ván jako mučedník občanské 
a náboženské svobody.

KAP, 25. 6. 2019

• Rakousko: Na celém světě 60 
milionů dětí a mládeže chodí do 
katolických škol. Oznámila to 
pro rakouský týdeník „Der Sonn-
tag“ Christine Mannová, před-
sedkyně Evropského výboru 
pro katolickou výchovu (CEEC), 
který sídlí ve Vídni. Zřizovateli 
katolických škol jsou většinou 
buď řeholní řády a kongregace, 
nebo diecéze. V  Evropě je jich 
nejvíce ve Francii, kde 2 milio-
ny dětí a  dospívající mládeže 
navštěvuje některou z  katolic-
kých škol, a v Belgii, kde do ka-
tolických škol chodí 75 procent 
všech žáků.

www.niedziela 28. 6. 2019

• Indie: Hinduističtí obránci „po-
svátných krav“ zavraždili ve ves-
nici Timpar na severovýchodě 
země 39letého katolíka Ramešu 
Mindžu. „Zločin“ tohoto drob-
ného zemědělce spočíval v tom, 
že zabil býčka na maso pro svoji 
početnou rodinu. Zvíře bylo jeho 
vlastnictvím. Násilí hinduistů 
proti křesťanům je v  Indii v  po-
sledních letech stále častější.

www.pch24.pl, 28. 6. 2019

• Mexiko: Ve státě Seniloa na 
severu země poslanci na zákla-
dě kampaně katolických bis-
kupů a  hnutí pod názvem Ná-
rodní fronta pro rodinu odmítli 
změnu definice manželství, na-
vrhovanou aktivisty genderové 
ideologie. Manželství tak zů-
stává v  tomto členském státě 

Mexické unie nadále svazkem 
„jednoho muže a jedné ženy“.

LifeSiteNews, 24. 6. 2019

• Irsko: Ženy zaměstnané jako 
pilotky dostaly od nadřízených 
příkaz, že nesmějí otěhotnět. 
Když se tak stane, je jejich „pra-
covním závazkem“ jít na potrat. 
Když odmítnou, budou propuš-
těny z  práce pro údajné „nepl-
nění pracovních povinností“. 
Katolické organizace chápou 
toto antihumánní nařízení jako 
důsledek nedávné legalizace 
potratu v této katolické zemi.

LifeSiteNews, 24. 6. 2019

• Kanada: Aktivisté hnutí za le-
galizaci homosexuálních manžel-
ství a možnosti svobodné změny 
pohlaví spustili na internetu 
štvavou kampaň proti katolické-
mu knězi Robertu Chrisholmovi 
z  Prestonu v  provincii Ontario. 
Důvodem je, že v kázáních varo-
val své věřící před účastí na tzv. 
„pochodech hrdosti“ homosexu-
álů a připomínal nauku Církve, že 
praktikovaná homosexualita je 
hříšná. Zastánci genderové a ho-
mosexuální ideologie požadují, 
aby biskup kněze Chrisholma 
suspendoval za údajné „projevy 
netolerance a nenávisti“.

LifeSiteNews, 25. 6. 2019

• Nizozemsko: Americký herec 
a praktikující katolík Jim Caviezel, 
představitel Ježíše ve filmu Mela 
Gibsona „Umučení Krista“, na-
vštívil nizozemský Amsterodam 
a  pomodlil se v  kostele, kde je 
umístěn obraz Panny Marie Mat-
ky všech národů. Přítomným no-
vinářům řekl, že právě Panně Ma-
rii vděčí za své herecké úspěchy. 
Přiznal se, že když dostal r. 2000 
roli ve filmu „Hrabě Monte Chris-
to“, měl strach, jestli to zvládne. 
Prosil tedy Pannu Marii o  po-
moc – a ona podle něj opravdu 
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zasáhla. Od té doby je proto věr-
ným ctitelem Matky Boží.

LifeSieNews, 20. 6. 2019

• Německo: V  letošním roce od 
dubna do června bylo spácháno 
30 vandalských útoků na katolic-
ké i  evangelické kostely. V  Aku-
mu například neznámí útočníci 
zapálili místní katolický chrám, 
v Diedorfu vytloukli v evangelic-
ké modlitebně okna a počmárali 
zdi rouhačskými nápisy, v Caldro-
nu v evangelickém kostele spálili 
bibli položenou na oltáři apod.

www.kath.net, 21. 6. 2019

• Francie: Pařížský arcibiskup 
Michel Aupetit prohlásil, že po 
požáru katedrály Notre Dame 
ve Svatém týdnu přistoupilo ke 
svátosti smíření podstatně více 
lidí než v  předchozích letech, 
někteří z nich nebyli u zpovědi 
už více než třicet roků. Arcibis-
kup Aupetit také oznámil, že se 
setkal s premiérem a upozornil 
jej, že Notre Dame není jenom 
významnou kulturní památ-
kou, jak vláda stále zdůrazňuje, 
ale je na prvním místě koste-
lem, kde se lidé klanějí Bohu.

www.kath.net, 17. 6. 2019

• Středoafrická republika: 
Kardinál Diendome Nzapalaiga, 
nejvyšší představitel Katolické 
církve v  této zemi, si stěžoval 
v  médiích, že v  celé Africe sílí 
počet teroristických útoků proti 
křesťanům, kteří jsou unášeni, 
mučeni a  vražděni. Věřící ale 
nesmějí podlehnout pokušení 
oplácet svým nepřátelům stej-
nou mincí, Kristus nás přece učí 
přemáhat zlo dobrem a na násilí 
odpovídat láskou, řekl kardinál.

KNA, 13. 6. 2019

• Rakousko: V  Alberschwende 
se konaly slavnosti u  příležitos-
ti 100. výročí narození tamního 

slavného rodáka Hermanna 
Gmeinera, rakouského lékaře 
a  zakladatele vesniček SOS. Byl 
to praktikující katolík, pocházející 
z 9 dětí, který se účastnil II. světo-
vé války jako voják wehrmachtu 
a poznal spoustu válečných sirot-
ků. To ho přivedlo k přesvědčení, 
že pro psychické i  fyzické zdraví 
dítěte je rozhodující, aby mělo 
domov a rodinu, jež o ně s láskou 
pečuje. Když chybějí vlastní rodi-
če, tak je důležité mít zástupné 
pěstouny, kteří je budou milovat 
tak, jako by bylo jejich vlastní. Dr. 
Gmeiner zemřel r. 1986. Jeho ves-
ničky SOS, to znamená domky 
s několika dětmi a dobrovolnou 
matkou, která se o ně stará a vy-
chovává je, byly po válce zřizová-
ny na celém světě.

www.niedziela, 23. 6. 2019

• Francie: 42letý Vincent Lam-
bert utrpěl r. 2008 havárii na mo-
tocyklu. Od té doby je v kómatu, 
leží v nemocnici v Remeši, nere-
aguje na podněty okolí a přijímá 
potravu do žíly pomocí přístrojů. 
Jeho manželka žádala eutanazii 
odpojením manžela od apara-
tury. Jeho rodiče ale, praktikující 
katolíci, se vyslovili proti. Fran-
couzští obránci života již léta brá-
ní právo Vincenta na život, proti 
odpojení od aparatury se vyslovil 
i papež František. Odvolací soud 
v  Paříži nakonec po složitých 
soudních tahanicích rozhodl ve 
prospěch života Vincenta Lam-
berta, ale ministerstvo zdravot-
nictví, které požaduje eutanazii, 
se obrátilo na Kasační soud, jenž 
definitivně rozhodl pro odpojení 
pacienta od přístrojů a jeho smrt 
hladem a  žízní. Toto rozhodnutí 
vyvolalo rozhořčení obránců ži-
vota, rodiče Vincenta oznámili, že 
pokud lékaři remešské nemocni-
ce provedou odpojení od apara-
tury, budou je žalovat.

www.pch24.pl, 29. 6. 2019

• Eritrea: Komunistická vláda 
této africké země zavřela 22 ka-
tolických klinik, prý „kvůli pod-
vratné činnosti“. Ty obsluhovaly 
ročně cca 40 tisíc pacientů. Or-
ganizace sledující pronásledo-
vání křesťanů ve světě Open 
Doors poukazuje na rostoucí 
násilí úřadů této země proti vy-
znavačům Kristovým.

www.pch24.pl, 29. 6. 2019

• USA: Některé státy na jihu 
země výrazně omezily právo na 
na potrat. Nejdále zašla Alaba-
ma, jejíž parlament v květnu za-
kázal potrat za všech okolností 
od okamžiku, kdy lékaři zjistí, 
že bije srdce plodu. Téměř stej-
ný zákon nyní odhlasoval i par-
lament státu Georgia. Katoličtí 
biskupové i ochránci nenaroze-
ného života tuto novou situaci 
přivítali.

Glaube und Kirche, 6/2019

• Řím: Dne 25. května 2019 ge-
nerální kapitula Řádu menších 
bratří konventuálů (minoritů) 
zvolila nového generálního 
ministra. Stal se jím Carlos Al-
berto Trovarelli OFMConv. Do 
čela Řádu minoritů byl zvolen 
jako 120. nástupce sv. Františka 
z Assisi. Před ním úřad zastával 
Ital otec Marco Tasca. Mezi čle-
ny 202. generální kapituly byl 
přítomen také provinciál české 
provincie minoritů otec Stani-
slav Gryň OFMConv.

• ČR: V červnu se konala v čes-
kých a  moravských diecézích 
kněžská svěcení. Celkem bylo 
na kněze vysvěceno 18 mužů. 
Z pražské arcidiecéze byli 4, z br-
něnské 2, z olomoucké 2, z ost-
ravsko-opavské 2, z  litoměřické 
1 a z různých řeholních komunit 
bylo vysvěcených 5  kandidátů. 
Mezi nimi je také jeden člen na-
šeho řádu minoritů. 

Fo
to

: A
rc

hi
v 

br
at

ří 
m

in
or

itů

https://immaculata.minorite.cz/objednejte-si/
http://www.kath.net/
http://www.kath.net/
http://www.pch24.pl/
http://www.pch24.pl/


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

ŘÁD MINORITŮ PŘIJÍMÁ NOVÉ KANDIDÁTY

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

slovenská kustódia:
P. Jaroslav Cár OFMConv
e-mail: povolanie@minoriti.sk
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Slova života a spásy
Všichni, kteří milují Boha celým 
svým srdcem, celou svou duší, 
celou svou myslí a  celou svou 
silou a milují své bližní jako sami 
sebe, mají v  nenávisti svá těla 
s  jejich neřestmi a  hříchy, při-
jímají tělo a  krev našeho Pána 
Ježíše Krista a  přinášejí plody 
hodné pokání: Ó jak blažení 
a požehnaní jsou ti muži a ženy, 

když toto činí a  v  tom vytrva-
jí, neboť na nich spočine Duch 
Hospodinův a učiní si u nich pří-
bytek a domov, a jsou dětmi ne-
beského Otce, jehož skutky činí, 
a  jsou snoubenci, bratry a mat-
kami našeho Pána Ježíše Krista. 
Snoubenci jsme tehdy, když 
v Duchu Svatém se spojuje věr-
ná duše s naším Pánem Ježíšem 

Kristem. Jeho bratry jsme, když 
plníme vůli nebeského Otce. 
Matkami pak jsme, když ho no-
síme ve svém srdci a  ve svém 
těle díky božské lásce a čistému 
a  upřímnému svědomí; rodíme 
ho skrze svaté konání, které má 
druhým svítit jako vzor.

sv. František z Assisi

Dne 22. června 2019 v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně z rukou otce biskupa Vojtěcha Cikrleho přijali dva naši bratří svěcení. Br. Petr Macháček 
přijal kněžské svěcení a br. Patrik M. Rygiel přijal jáhenské svěcení. Našim bratřím přejeme hojnost Božích milostí a ochranu Panny Marie.
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https://immaculata.minorite.cz/objednejte-si/


Ptáci si usedají k odpočinku při sobě rovných

a pravda se druží s těmi, kdo o ni usilují. 
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