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VÁŽENÍ ČTENÁŘI,
MILÍ RYTÍŘI NEPOSKVRNĚNÉ,
v našem seriálu o Desateru jsme dospěli k posledním přikázáním. Přestože jsou poslední, nejsou
bezvýznamná, protože shrnují a prohlubují všechna
předcházející přikázání. Krásně to vysvětluje Katechismus katolické církve: „Desáté přikázání zdvojuje
a doplňuje deváté přikázání, které se týká tělesné
žádostivosti. Desáté zakazuje chtivost majetku druhého, která je kořenem krádeže, loupeže a podvodu
zakázaných sedmým přikázáním. Žádostivost očí
vede k násilí a k nespravedlnosti zakázaných pátým
přikázáním. Chtivost, stejně jako smilstvo, pramení
z modloslužby, která je zakázána prvními třemi přikázáními Zákona. Desáté přikázání se týká úmyslů
srdce a spolu s devátým shrnuje všechna přikázání
Zákona“ (KKC 2534).

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.

Poslední přikázání nás učí zkoumat naše srdce
a zjišťovat, co je v našem životě nejdůležitější,
neboť „kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce“
(Mt 6,21). A co je to, po čem naše srdce touží?
Jsou to jen věci pomíjitelné, anebo klademe
na první místo nesmrtelného Boha, který nás
stvořil a určil smysl života? Snad je tento Bůh
našemu srdci hodně vzdálen a utápíme se
v nenaplněných a prázdných materiálních touhách… Ať nám v takových okamžicích spolu
s Desaterem zazní Ježíšova slova: „Hledejte
nejprve Boží království a všechno ostatní vám
bude přidáno.“

Denní modliba rytířů Neposkvrněné Panny Marie

Za redakci
br. Bohdan Heczko OFMConv
šéfredaktor Immaculaty

RYTÍŘSTVO NEPOSKVRNĚNÉ (M. I.)
je mariánské apoštolské hnutí, které založil v Římě 16. října 1917 svatý Maxmilián Maria
Kolbe. Toto hnutí usiluje o šíření Ježíšova království skrze Neposkvrněnou. Rytíři a rytířky
Neposkvrněné usilují skrze vlastní odevzdání se do rukou Matky Boží v první řadě
o vlastní obrácení a pak obrácení ostatních hříšníků, zvláště těch, kteří odešli od víry,
a těch, kteří ještě Ježíše Krista neznají.
PODMÍNKY ČLENSTVÍ V M. I.
1. Zcela se odevzdat Panně Marii Neposkvrněné jako nástroj do Jejích rukou. 2. Nosit
Zázračnou medailku. 3. Zapsat se do knihy Rytířstva Neposkvrněné v sídle kanonicky
ustanoveném. (Zápis se dělá prostřednictvím přihlášky vlastnoručně podepsané. Tu zasílejte na: Národní centrum M. I., Minoritská 1, 602 00 Brno, e-mail: info.mi@minorite.cz.)
Kdo se cítíte osloveni a chtěli byste vstoupit do M. I., požádejte o přihlášku na výše uvedených kontaktech.
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KATECHEZE PRO M. I.

MODLITBA, KTERÁ NIKDY
NEBUDE OSLYŠENA
Ježíš nikdy neodmítne prosbu o přátelství.
text: br. Bohdan Heczko OFMConv
V dětství jsme toho, s kým jsme si dokázali nejlépe hrát, často označovali za našeho nejlepšího
kamaráda. V dospělosti jsme dětská měřítka odložili, ale otázka na nejlepšího kamaráda či spíše
nejlepšího přítele zůstává. Kdo je můj nejlepší přítel?
V duchovním deníku Gabriely
Bossisové je krásná věta, která by se klidně mohla stát naší
každodenní modlitbou: „Příteli,
ve kterého věřím, dej, abych
věřila více, abych tě mohla více
milovat.“ Tuto větu vkládá Ježíš
sestře Gabriele do úst a vysvětluje, že takovou modlitbu nemůže nevyslyšet.
BLÍZKÝ PŘÍTEL
Písmo říká, že pravý přítel je
k nezaplacení, protože je věrný
v každou dobu a oblažuje život.
Varuje také před iluzorními přáteli, kteří se nás drží jen v dobách hojnosti, ale v dobách
zlých nás buď opustí, nebo zradí. Moudrým doporučením je
tedy získat si přátele zkouškou.
Pán Ježíš ve výše zmíněné modlitbě nás vede, abychom se na něj
dívali jako na Přítele. A skutečně
on je ten, který je věrný v každou
dobu. Ve chvílích radosti se těší
spolu s námi a radí nám, jak žít,
abychom mohli prožívat radost
čistou a hlubokou, a naopak
uměli se vyhýbat zrádným lákadlům světa, která ovšem končí
neštěstím. Ovšem nejlépe se přítel pozná, když je člověk v nouzi.
Přijdou životní potíže, krachy, nemoci. Lidé často i při nejlepší vůli
nedokážou pomoci, nedokážou
nás pochopit ani soucítit, jen
pokrčí rameny. Ale Ježíš je zde.

Je s námi v našem utrpení, neopouští nás, ale posiluje, a dokonce naše utrpení přijímá za své,
jak to udělal na kříži, kdy na sebe
vzal všechny naše nepravosti,
abychom my měli život věčný.
V duchovním rozměru bývá
naší nouzí hřích, do kterého se
člověk snadno zaplete. Tehdy
Ježíš – věrný Přítel se od nás neodvrací, ale spěchá s balzámem
milosrdenství a odpuštění. Byť
bývá pro nás nepříjemné přiznávat se ke svým pádům, přesto však setkání s odpouštějícím
Přítelem je obrovskou vzpruhou pro tento život a neocenitelným darem pro věčnost.
V našem životě přijde jeden
okamžik, kdy staneme před
mimořádně těžkou zkouškou
a budeme v koncích. Nikdo
této zkoušce neunikne a od
lidí nepřijde žádná pomoc – je
to okamžik smrti. Avšak Ježíš
bude s námi i zde. Nakolik jsme
se za života spřátelili, natolik se
v tomto těžkém okamžiku budeme umět na něho s důvěrou
obrátit a spolehnout se, že nás
převede ze smrti do plnosti života. Vždyť on je ten, který jako
jediný nad smrtí zvítězil.
OBTÍŽ VÍRY
Kdo by nechtěl takového Přítele? Jistě každý. Jenže zde

narážíme na obtíž. Ježíše zde
na zemi můžeme poznávat jen
vírou. Našim očím je skryt. Navíc jeho rady týkající se lidského života jsou nekompromisní.
Nikdy neřekne, že je jedno, jak
žijeme, ale dobré pochválí a zlé
odsoudí, což bývá pro naši pýchu velkou zkouškou. Proto
je na místě stále prosit o větší
víru, abychom neochabovali
a vždy mu důvěřovali.
ODPOVĚĎ LÁSKY
Dobro, které nám Přítel prokázal, je třeba opětovat podobným dobrem. Tedy věrností za
každých okolností. Tak jako my
v nouzi poznáváme přítele, on
také velmi dobře pozná, zda je
naše přátelství pravé. Ježíš nám
říká, že ten ho miluje, kdo zachovává jeho přikázání. Avšak
dnešní doba Božského Přítele
nebere moc vážně, vysmívá
se mu nebo i tupí. Dokážeme
žít podle jeho slov? Vytrváme
u něho?
Zaměřme tedy svůj pohled na
Přítele a s důvěrou prosme o posilnění naší víry, abychom ho
dokázali i více milovat. Obraťme
se také o pomoc na Pannu Marii, která celý svůj život žila pro
svého Syna, měla na mysli Boží
slova a v hodině zkoušky stála
věrně u jeho kříže.
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LETEM M. I. SVĚTEM
čili rytíři v akci
text: Jitka Navrátilová | koordinátorka M. I.
1

ZLATÁ SOBOTA V ŽAROŠICÍCH (14. 9. 2019, obr. 2, 3)
Jít na pouť do Žarošic znamená nechat se vystavit dotyku
lidové tradice, zbožnosti a moudrosti víry. To dává tomuto poutnímu místu specifické koření, jehož chuť láká věřící
i nevěřící. My víme, že tou, která zde čeká na každého z nás,
je Matka Boží, nazývána Stará, jejíž soška je ve zdejším kraji
uctívána již od 14. století. Této úctě učí i zdejší kněz, otec Josef Pohanka, pod jehož vedením dostává lidový folklor zdejší
pouti vyšší smysl a naplnění. Desítky Madonek slavnostně
přinesených krojovanými poutníky tak není jenom dodržením tradice, ale především vzdáním holdu té, která svůj život
zcela odevzdala Bohu, k němuž chce vést také každého z nás.
Byli jsme vděčni, že se mnozí z Vás vydali na tuto pouť a zastavili se na kousek řeči v našem stánku.
NÁRODNÍ SVATOVÁCLAVSKÁ POUŤ (28. 9. 2019, obr. 4)
Na konci září se pravidelně vydáváme na pouť do Staré Boleslavi ke sv. Václavovi, jehož rytířské ctnosti se zvláštním
způsobem dotýkají našich životů. U tohoto světce jsme
vyprošovali všem rytířům a rytířkám ctnosti odvahy bojovat se zlem v našich životech a vydávat pravdivé svědectví
víry. Naše velké poděkování patří všem, kteří přišli k našemu
stánku a s ochotou se ujali rozdávání časopisů mezi poutníky. Moc děkujeme. Bez Vás bychom to nezvládli.
MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ M. I. (11.–13. 10. 2019, obr. 5, 6)
Rytířstvo Neposkvrněné Panny Marie je rozšířeno na čtyřech
kontinentech. V pravidelných dvouletých intervalech se zástupci Rytířstva z jednotlivých zemí sjíždějí ke společnému
setkání v Římě. To letošní se neslo v duchu voleb, kdy byl do
čela Rytířstva zvolen prezident či spíše prezidentka, kterou se
stala Angela Morais z Brazílie, která ve funkci vystřídala otce
Rafaelle di Muro. Prosíme, abyste podle svých možností zahrnuli novou prezidentku M. I. a její výbor do svých modliteb.
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Foto: redakce Immaculaty.

MAXMILIÁNOVSKÁ POUŤ NA CVILÍN (10. 8. 2019, obr. 1)
Sv. Maxmilián M. Kolbe odešel na věčnost v předvečer Nanebevzetí Panny Marie. Na památku tohoto výročí se rytíři a rytířky, spolu se čtenáři časopisu Immaculata sjíždějí na poutní
místo Cvilín u Krnova k Panně Marii Sedmibolestné. Při vzpomínce na našeho světce jsme děkovali Matce Boží, že tak
působila v jeho životě, a vyprošovali jsme si, abychom i my
zatoužili jako sv. Maxmilián být blízko ní, aby nás mateřsky
vedla ke svému Synu. Tentokrát jsme svou vděčnost vyjádřili
růží, kterou každý z nás Matce Boží přinesl jako dar.
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TÉMA: NEBUDEŠ DYCHTIT...

KULTIVACE LIDSKÉHO NITRA
Deváté a desáté ustanovení Dekalogu
text: Mireia Ryšková
Poslední dvě ustanovení Dekalogu vyvolávají otázku, proč se znovu opakuje to, co již bylo zakázáno: krádež a narušení cizího manželství. To je však jen zdánlivé. Tato ustanovení mají totiž zcela
zásadní charakter, jsou jakýmsi shrnutím a prohloubením všeho předešlého.
Závěrečná ustanovení Dekalogu (Dt 5,21) uvádíme ve dvou
nových českých překladech:
ten první je téměř doslovný,
druhý pak velmi dobře vystihuje současným jazykem, oč
v nich jde:
„Nebudeš žádostiv ženy svého
bližního! Nebudeš dychtit po
domě svého bližního ani po jeho
poli, jeho otroku ani jeho otrokyni, jeho býku ani jeho oslu, po
ničem, co patří tvému bližnímu“
(český studijní překlad).
„Neprahni po manželce svého
bližního. Nezáviď svému bližnímu jeho dům, jeho pole, otroka,
děvečku, býka ani osla – nezáviď

svému bližnímu vůbec nic“ (Bible pro 21. století).
Dekalog se ve Starém zákoně
nalézá na dvou místech, v knize Exodus a v knize Deuteronomium v téměř totožném znění,
avšak právě tato poslední dvě
ustanovení se v těchto verzích
poněkud liší: zatímco Deuteronomium, z něhož vychází křesťanská tradice, staví ženu před
vše ostatní v domácnosti, tedy
vyděluje ji do samostatného
ustanovení, v knize Exodus
20,17 je žena jmenována jako
součást domácnosti („Nebudeš dychtit po domě svého
bližního. Nebudeš dychtit po
ženě svého bližního ani po

jeho otroku ani po jeho otrokyni ani po jeho býku ani po jeho
oslu, vůbec po ničem, co patří
tvému bližnímu.“). Změna pořadí vyjadřuje určitý kulturně
historický posun, nemá však
zásadní význam z hlediska
toho, oč jde.
Zjednodušená formulace, jak
ji mají ještě leckteří v paměti,
zněla: „Nepožádáš manželky
bližního svého, aniž požádáš
statku jeho.“ Vyjádření „nepožádáš“ už není v moderní
češtině srozumitelné. Nejde
o žádné požádání, nýbrž o zabránění zneužití nedostatků
zákona k uspokojení vlastní žádostivosti.
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NENÍ DOVOLENO
ZNEUŽÍVAT
NEDOKONALOSTI
ZÁKONŮ
Je důležité si uvědomit, že tato
ustanovení mají na mysli komplexní ochranu existenčního
základu celé společnosti, totiž
domácnosti jako její základní
jednotky, ochranu domova,
rodinného soužití a společenství. Tato poslední dvě ustanovení směřují do nitra člověka
a mají podobný význam jako
Ježíšova slova (tzv. antiteze)
v Horském kázání (Mt 5,17-48).
Mají člověka vést k tomu, aby
nepodlehl své náruživosti, touze po něčem, co mu nepatří,
a nezneužil mezery v zákoně,
aby neobcházel zákon, přestože to lze, tedy apelují na jeho
mravní zodpovědnost. Lidské
zákony jsou vždy nedostatečné
a nedokážou postihnout celou
skutečnost, a tak vychytralý
člověk je dokáže obejít, využít
jejich nedokonalosti a dosáhnout svého prospěchu, vesměs
na úkor někoho jiného nebo
celého společenství. Tato ustanovení chtějí postavit hráz takovému jednání.
K OCHRANĚ DOMOVA
A LIDSKÉ INTEGRITY
A IDENTITY
Člověk nesmí, chce-li žít ve společenství s Bohem ve zdravé
společnosti, jednat vychytrale
a „v mezích zákona“ připravit
druhého o to, co mu patří, resp.
co k němu patří, co tvoří jeho
život, jeho identitu a integritu.
Tato ustanovení se zaměřují na
domácnost jako základ tehdejší společnosti. I dnes bychom
si měli uvědomit, že domov
a rodinné společenství přes
všechny kulturně historické
proměny je něčím, co je třeba
chránit, protože bez toho nelze

zdravě žít. Dnes bychom vedle
toho vyjmenovali i jiné věci, na
nichž stojí náš život, ale princip
zůstává stejný. Není dovoleno
odloudit jinému jeho životního partnera, není dovoleno
zneužít svého postavení nebo
nedokonalosti zákona, aby se
člověk zmocnil čehokoliv, co
je majetkem (a to i duševním,
nehmotným) jiného člověka
(a tady bychom mohli mluviti
o cti, dobré pověsti, úspěchu
apod.). Ochrana celistvosti lidského života, všeho, co do něj
patří, co ho utváří, před možnostmi zákony nepostižitelného zneužití je zásadním úkolem
pro celé lidské společenství; je
jí však skutečně možné dosáhnout jen skrze morální jednání
člověka, skrze výchovu jeho
nitra. Na společenské rovině
máme dnes instituci ombudsmanů, ale ani ta nemůže stačit,
pokud cílem lidského jednání,
byť třeba všelijak maskovaným,
zůstane nezřízené uspokojování vlastního já.
DEVASTUJÍCÍ
ZÁVISTIVOST
Druhý z překladů pojmenovává
výstižně prapříčinu zvrácených
tužeb člověka, totiž závist, jež
produkuje i nezřízené bažení
po tom, co má druhý, což nakonec vede k tomu, že se toho
člověk morálně nečistým způsobem snaží zmocnit. Závist,
jež je výrazem nespokojenosti
s tím, co mám či nemám ve
srovnání s druhým, výrazem
frustrace, pocitu křivdy (možná
i oprávněného), nebo i komplexu méněcennosti, patří podle psychologů k normálním
pocitům člověka podobně jako
mnohé další (negativní) emoce.
To ovšem neznamená, že jí má
člověk podléhat. Naopak. To
mají tato ustanovení na mysli.

Nezřízená touha a závist jsou
emoce, které mohou člověka
dohnat až k nenávisti a k pustošivému jednání, z něhož nakonec nemá užitek nikdo.
BŮH MŮŽE PŘEBÝVAT
JEN TAM, KDE
VLÁDNE ÚCTA, LÁSKA
A PŘÁTELSTVÍ
Jako obranu proti tomu je třeba pěstovat vděčnost, přejícnost, velkorysost, otevřenost
k druhým a radostnost, dokonce radost a potěšení z toho, že
se druhému daří dobře. Nejlépe to vystihuje apoštol Pavel
ve svém chvalozpěvu na lásku
v 13. kapitole 1. listu Korinťanům, když říká, že láska nezávidí, nenadýmá se a raduje se
z dobra. Člověk se ve svém nitru musí naučit s úctou respektovat životní prostor druhých;
protože jedině tak je možné
dobré soužití s druhými, vytváření pospolitosti, v níž může
přebývat i Bůh.
Celý Dekalog mluví o tom, jak
se má vyvolený lid chovat, aby
v jeho středu mohl Bůh přebývat. Tato poslední dvě ustanovení jen dotvrzují, že Bůh
může přebývat uprostřed svého lidu jen tehdy, jestliže tento
lid (a každý člověk, jenž je jeho
součástí) bude poctivý ve svém
jednání a bude hledat pravé
cesty, jak vytvářet opravdové společenství, jak žít v lásce
a přátelství.
Dekalog je uzavírán ustanoveními, která chrání životní prostor člověka před jeho narušením či zničením obcházením
zákonů, jež je důsledkem závisti a nezřízené chtivosti. Jen velkorysost, úcta, láska a přátelství
jsou účinnými nástroji k jejich
ovládnutí.
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TÉMA: NEBUDEŠ DYCHTIT...

PO ČEM VLASTNĚ TOUŽÍME?
Nepokojné je lidské srdce, dokud nespočine v tobě, Bože.
text: P. Alois Křišťan SDB
Deváté a desáté přikázání, jak je známe z katechismové verze, nám zapovídají nezřízenou touhu.
Může být vyjádřena také slovy dychtit, bažit po něčem, chtít a uchvátit, co mi nenáleží, co patří
někomu jinému a já na to nemám nárok. Jde o něco jiného než někomu něco sebrat a ukrást či
svést mu ženu. To již přece pojmenovala předchozí přikázání.
PŘEDMĚT TOUHY
Myšlenka na cokoliv, co patří
jinému, nás může ovládnout
a zaměstnávat tak, až určuje veškeré naše jednání. Nejsme pak
svobodní, ale svázaní nutkavostí
získat předmět touhy. Nerozhodujeme se už svobodně, ale rozhodování určuje naše tužba.
Deváté a desáté přikázání mluví
spíše o kořistnictví. Touha sama
o sobě, i kdybychom ji nazývali
„dychtěním“, není věcí špatnou.
Může být motorem k našim dobrým skutkům, k vlastnímu rozvoji i našim vztahům vůči lidem

i Bohu. Toužit po láskyplné odpovědi je věc známá každému
zamilovanému, dychtit po Boží
blízkosti je součástí křesťanského života. Poslední přikázání cílí
na předmět touhy, pokud je majetkem někoho jiného nebo mi
prostě nepřísluší. I takové touhy
bohužel patří k lidskosti. Snad
můžeme říci, že ani apoštolové
jich nebyli ušetřeni. Vzpomeňme
na žádost, aby v Božím království
seděli jeden po pravici a druhý
po levici. Ti dva toužili po nějaké
větší moci, než by měli ostatní,
a Ježíš je upozorňuje, že baží po
něčem, co jim nepatří. Pokušení

Ježíše na poušti bylo také zaměřeno na možnou touhu po něčem, co mu nepatřilo, co nepatřilo k jeho úkolu a poslání.
BUDETE JAKO BŮH
Kde se v člověku bere touha po
něčem, co mu nepatří a jejíž naplnění mu v důsledku uškodí?
Nevím. Ale jisté je, že lidé ji prožívají od pradávna, zůstaneme-li
u zprávy o stvoření. Člověk je sice
stvořen k obrazu Božímu, ale vzápětí se u něj probouzí touha mít
zakázané ovoce, být jako Bůh.
V knize Genesis je vznik touhy líčen podnětem zvenčí: ženu láká
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něčím, co nám nepatří, domem,
který vlastní někdo jiný, ženou,
na kterou nemáme nárok. Toužíme po moci, funkcích, majetku.
Tato touha, vedoucí prapůvodně
k uklidnění v Bohu, se ale neuklidní, dychtění určuje naše jednání, až člověka dovede ke lžím,
smilstvu, krádeži, vraždám…

Foto: Poonsak Pornnatwuttikul | 123rf.com

had, žena oslovuje muže. Oba se
pak statečně vymlouvají („Žena,
kterou jsi mi dal… ta mi dala“;
„Had mě podvedl…“). Nicméně
jedli dobrovolně, neboť slyšeli:
„Budete jako Bůh…“ Ovoce bylo
lákavé pro oči a slibovalo vševědoucnost. Jsme stvořeni k Božímu obrazu, ten nemůže být špatný, ale máme v sobě touhu po
nějakém naplnění, po něčem, co
je mimo nás a co nás přesahuje.
Asi to vystihuje známý citát svatého Augustina: „Nepokojné je
naše srdce, dokud nespočine
v tobě, Bože.“ Snad tato Augustinem popsaná touha, onen
nepokoj, jenž k nám nutně patří, nás v důsledku vede a pudí
k Bohu, ke konečnému klidnému
a slastnému spočinutí. Problém
je v tom, že než přijdeme na Augustinovu moudrost, myslíme
si, že naše neklidné srdce nasytí
„ovoce lákavé pro oči”, ovoce, po
kterém budeme vševědoucí jako
Bůh. A tak toužíme srdce uklidnit

NA ÚKOR PŘÍŠTÍ
GENERACE
Dychtění a bažení má nejen
stránku osobní (po čem a po
kom toužím, co bych chtěl vlastnit), ale také stránku celospolečenskou. Ta se stává obecným
tématem naší euroamerické kultury. Ale „patří“ nám to, po čem
toužíme a co si „bereme“? Jsme
opravdu majitelé přírody a životního prostředí? Nežene nás touha po technickém pokroku s mimořádnou spotřebou, která s tím
souvisí? Nejedná se jen o touhu
po snadnějším životě? Téma
rezonuje i v církvi. Papež (nejvýrazněji v encyklice Laudato si, ale
i jinde, např. v souvislosti s amazonskou synodou) klade otázky,
zdali nedychtíme po něčem, co
máme jen ve správě. Obecně je
na místě otázka, zda nedychtíme
po „domě našeho bližního“, jímž
je příští generace. Na celosvětové dění máme asi omezený vliv,
ale aspoň vnímat podněty papeže můžeme.
Asi je dobré přiznat si neklid
a trochu jej zkoumat. Vede mě
k nějakým tužbám? Po čem hodně toužím? Jak ty tužby uspokojuji? Opravdu mě to uspokojuje?
Kde nacházím opravdový klid?
Ač přikázání mluví o „domu
svého bližního“, můžeme hledat cíl všeho našeho dychtění.
Je dobré občas udělat jednoduchou kontrolu, umět něco
pustit, něčeho se vzdát a ověřit
si, zda jsem nedychtil opravdu

nezřízeně. Umím přát bližnímu
jeho ženu, dům, když já zrovna
tak velký dům a tolik oslů a býků
nemám?
NIC POMÍJIVÉHO
NEZŮSTANE
Před lety mě zaujal jeden známý. Vášnivý muzikant v křesťanské kapele, se sbírkou gramofonových desek. Začal totiž
pochybovat, zda jej touha shánět a vlastnit desky neodvádí
od jeho lidství, smyslu a životního úkolu, zda nedychtí po
něčem, co mu „nepatří“. Chtěl
si ověřit, zda „dychtění” po deskách jej už úplně neovládá.
Sedl si k oknu a začal desky vyhazovat do parku. Bydlel v pátém patře. Postupně prý získával klid a svobodu při pohledu,
jak desky pěkně plachtí a dole
se tříští. Časem sice dospěl
k pořízení nové diskotéky, ale
již se zkušeností, že na ní nelpí.
Občas si na něj vzpomenu, protože si sám potřebuji ověřit,
zda na něčem podobném příliš
nelpím, zda umím žít bez věcí,
po kterých toužím, zda mě mé
touhy neovládají a nečiní nesvobodným. Myslím, že je dobré si
občas takový test udělat, i když
při něm nemusím zrovna něco
rozbíjet. Je také dobré se kriticky zamýšlet nad výzvami, které
hodnotí „dychtění” celé naší
společnosti. Do jaké míry je za
nimi ideologie a politické motivy a do jaké míry odpovědnost
za planetu a životní prostředí?
Nedávné podzimní svátky
Všech svatých a Dušiček nás
vedly k otázce, oč vlastně v životě jde, co nám nakonec zůstane. Až se „nabažíme“ domů
svých bližních, stejně se s ubývajícími silami postupně musíme vzdát úplně všeho...
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TÉMA: NEBUDEŠ DYCHTIT...

NIC NECHYBÍ TĚM, KDO
HLEDAJÍ HOSPODINA
Od falešných tužeb k pravé žízni našeho srdce
text: P. Jaroslav Brož
Poslední dvě přikázání Desatera nestojí na stejné úrovni jako osm předchozích. Ukazují totiž na
vlastní zdroj hříšného jednání člověka. Ale úplné světlo pro rozlišování správného a špatného
postoje srdce přináší až Ježíšovo evangelium.
9. A 10. PŘIKÁZÁNÍ
NEJSOU NA
POSLEDNÍM MÍSTĚ
Na konci Desatera stojí přikázání, která se svou povahou liší
od všech předchozích. Potíž je
už s jejich počítáním. Zatímco
katolická, anglikánská a luterská tradice přikázání „nebudeš
dychtit“ počítají jako dvě, židé
a pravoslavní a reformovaní
křesťané je spojují v jedno. Náš
katolický způsob počítání odpovídá druhé verzi Desatera (Dt
5), ve které se odlišuje dychtění
po manželce bližního od bažení
po jeho domě a dalším majetku, a tak ženu poněkud vyjímá
z ostatního vlastnictví.1
Hebrejské slovo chamad, kterým se nepatřičné dychtění
označuje, není jakákoli nahodilá
myšlenka či pocit. „Tato touha
se nechápe jako pouhá myšlenka nebo jako vnitřní plán bez
vnějších dopadů (‚přání‘), ale
spíše jako konkrétní, promyšlená příprava k uskutečnění zlého
záměru (‚touha, která se projeví skutkem‘, ‚předsevzetí něco
udělat‘, ‚odhodlání k něčemu‘).“2
DVOJÍ NÁPOVĚDA
S JEDNÍM ZÁVĚREM
Dva starozákonní příklady nám
napoví, k čemu mají poslední
dvě přikázání v Desateru sloužit. V Knize Jozue se izraelský

bojovník Akán přiznává, že proti Jozuovu zákazu ukradl část
válečné kořisti, která měla celá
patřit Hospodinu. Přestoupil
tím sedmé Boží přikázání. Jako
hlavní pohnutku svého zločinu
vyznává: „Vzplanul jsem žádostí
a vzal jsem si to“ (Joz 7,21). Jeho
žádostivost byla tedy vlastním
důvodem, proč přestoupil přikázání „Nepokradeš!“.
V druhém případě je to izraelský král Achab, který bažil po
Nábotově vinici (1 Král 21). Ve
své nezřízené touze přestoupil
osmé a páté přikázání, protože
spravedlivého vlastníka vinice
křivě obvinil a následně ho nechal zabít. Poslední přikázání
tvoří tedy jakousi ochrannou
zeď, aby se člověk včas zastavil
před těžkým zlým skutkem.
ZLÉ I DOBRÉ JEDNÁNÍ
MÁ POČÁTEK V SRDCI
Ježíš opravuje praxi svých současníků židů, kteří se snažili
chránit před nečistotou – tedy
hříchem – vnějšími ochrannými prostředky. Vyhýbali se styku s pohany, které považovali
za ztělesnění hříchu. Omývali
se, když přišli z tržiště, nesedali
s nimi u jednoho stolu a podobně. Ježíš na tuto snahu o čistý
život odpovídá poučením, že
pramenem jednání člověka,
jeho svatosti nebo hříšnosti,

je to, co je uvnitř, uprostřed:
lidské srdce. „Co vychází z člověka, to ho znesvěcuje. Z nitra
totiž, z lidského srdce vycházejí
zlé myšlenky, smilství, loupeže,
vraždy, cizoložství, chamtivost,
zlovolnost, lest, bezuzdnost,
závistivý pohled, urážky, nadutost, opovážlivost“ (Mk 7,2122). Tím obrací náš pohled na
člověka, jak ho stvořil Bůh. Lidské nitro, srdce, je pramenem
všeho dobrého i zlého.
ČLOVĚK JE
ZTĚLESNĚNÁ ŽÍZEŇ PO
NEKONEČNU
Vraťme se ale k lidské touze.
Touha je něco, co bytostně patří ke každému člověku. Písmo
svaté, které se vyjadřuje většinou konkrétním, zkušenostním
jazykem, ji přirovnává k žízni.
Pro život není nic potřebnějšího než voda. Žízeň je tedy
nejhlubším projevem každé
živé bytosti. Kdo nežízní, nežije. V tom smyslu poučuje Ježíš
Samařanku u Jakubovy studně.
Vybízí ji, aby si řekla o vodu živou. Probouzí její hlubokou –
duchovní – žízeň po Bohu, po
Mesiáši, a tím ji přivádí k plnému životu (srov. Jan 4). Jak krásně definuje člověka žalmista,
když říká: „Jako laň prahne po
vodách bystřin, tak prahne má
duše po tobě, Bože! Má duše
žízní po Bohu, po živém Bohu“
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(Žl 42,1–2). Nebo: „Má duše po
tobě žízní, prahne po tobě mé
tělo jak vyprahlá, žíznivá, bezvodá země“ (Žl 63,2). Člověka
lze tedy biblicky definovat jako
ztělesněnou žízeň. On je takový
především proto, že je stvořen
k Božímu obrazu, k podobě
Boha, který je nekonečná žíznící láska. To možná zdánlivě
odporuje pojetí Boha, který je
podle filozofů plnost dobra,
jež se hojně rozlévá a daruje,
ale samo nic nepotřebuje. Je
svrchované čisté bytí, žádná
prázdnota. Ale protože Bůh je
také čistá láska, patří k němu
to, co my zakoušíme jako neutišitelnou žízeň, žhavou touhu
spočinout v druhém. Takový je
Bůh biblického zjevení. A člověk nese jeho obraz ve své tělesné existenci jako ustavičné
nutkání jít dál, za své hranice,
až do nekonečna. Ano, člověk
je ztělesněná nekonečná žízeň.

HŘÍCH ZAVEDL LIDSKÉ
SRDCE NA FALEŠNOU
STOPU
První kapitoly Geneze nám
ukazují, co se stane, když se
lidská žízeň po autentické velikosti, po lásce, po nekonečnu,
„zblázní“. V tom je totiž podstata pokušení a pádu do hříchu.
Toužení lidského srdce, které
je dobré, se vyšine, vykolejí, sejde z cesty. Zaměří se špatným
směrem. Výstižně to vykresluje rozhovor hada s Evou v ráji.
Svůdce nám umí představit
věci v krátkodobé perspektivě.
Nasadí nám brýle, kterými vidíme jen na krátkou vzdálenost.
A tak Eva, která dosud v ráji viděla pravdivě krásu a velikost
Boží, nemá teď smysl pro nic
jiného, než vidět „strom s plody dobrými k jídlu, lákavý pro
oči, strom slibující vševědoucnost“ (Gn 3,6). Žízeň po Bohu
zaměňuje za bažení po dobrém

ovoci, po pomíjivém pohledu
na krásné ovoce a po chiméře
vševědoucnosti.
JEŽÍŠ UZDRAVUJE ŽÍZEŇ
LIDSKÉHO SRDCE
Ježíš jako Spasitel světa přišel
uzdravit srdce člověka od jedu
prvního hříchu. Jako „světlo světa“ (Jan 8,12) nám vrací
správné vidění. Uzdravuje nás
od krátkozrakosti hříchu, abychom netišili svou žízeň z falešných zdrojů, z rozpukaných cisteren, které neudrží vodu (srov.
Jer 2,13), ale nacházeli pravý
zdroj v něm a ve službě jemu.
Naší nadějí ať je tato žalmistova
vize: „Až procitnu, nasytím se
pohledem na tebe“ (Žl 17,15).

1

2

Srov. FREEDMAN, David N. The Nine Commandments.
New York: Doubleday, 2000. e-book.
Papežská biblická komise. Bible a morálka. Kostelní
Vydří: KNA, 2010, s. 36.
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TÉMA: NEBUDEŠ DYCHTIT...

K PRAMENI ŽIVÉ VODY
Jedině člověk je schopen po něčem toužit, avšak záleží na tom,
čím svou touhu ukojí.
text: S. Milada Jiřina Burgerová OCD
Karmelitánští mystici sv. Jan od Kříže a sv. Terezie z Avily nás učí, jak dát na první místo svou touhu po Bohu, neboť jedině on je schopen ukojit žízeň naší duše…
Přemýšleli jste někdy o tom,
že jen člověk je schopen po
něčem toužit? Zvířata, stromy – prostě nic ostatního stvořeného – touhy nemají, jsou
spokojeni tak, jak jsou. Je to
právě touha, která nám byla
dána jako prostředek, který
nám ukazuje na naši nenaplněnost, pomáhá nám vyjít
ze sebe a hledat něco mimo
sebe. Přejeme si, aby to, co je
předmětem naší touhy, jsme
si mohli nějakým způsobem
přivlastnit a mohlo se to stát
součástí nás samých.

JAKÉ POHNUTKY
HÝBAJÍ SRDCEM?
Po prvotním hříchu se náš život
zkomplikoval – zatímco Adam
s Evou byli stvořeni jako „homo
erectus“ (člověk vzpřímený),
a tedy jako lidé napřímení směrem k Bohu a toužící po něm,
hříšného člověka sv. Augustin
popsal jako „homo incurvatus
in se“ (člověk shrbený sám do
sebe), a tedy jako bažícího převážně po věcech pozemských.
V této situaci mohou neočištěného člověka jeho touhy mást.

Když se pravdivě zpytujeme,
zjistíme, že se v nás nacházejí
a často sváří touhy povrchnější
a touhy velmi hluboké, které sahají až k nekonečnu. Písmo nám
však dává jasné rozlišení: „Nikdo
nemůže sloužit dvěma pánům.
Buď jednoho bude zanedbávat, a druhého milovat, nebo se
bude prvního držet, a druhým
pohrdne. Nemůžete sloužit
Bohu i mamonu“ (Mt 6,24). Nemůžeme si tedy říct: do mého
srdce se vejde obojí, je v něm jak
bažení po pozemských věcech,
tak touha po Bohu… Z Písma
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je zřejmé, že jen z jedné touhy
si mohu učinit „svého pána“, za
tím jdu a to druhé zanedbávám.
PO ČEM TOUŽÍME,
TOMU SE
PŘIPODOBŇUJEME
Učitelé duchovního života a karmelitánští mystici sv. Jan od Kříže a sv. Terezie z Avily ve svých
spisech tuto myšlenku rozvíjejí – sv. Jan dokonce tvrdí, že po
čem bažíme, tomu se připodobňujeme: „Náklonnost a přilnutí
duše k tvoru činí tuto duši rovnou onomu tvoru, a čím větší
má v něm zálibu, tím víc se mu
rovná a podobá, protože láska
vytváří podobnost mezi milujícím a milovaným. Proto kdo miluje tvora, zůstává tak nízko jako
tvor, a jistým způsobem ještě
níž, protože láska nejen klade
na roveň, ale dokonce podřizuje
milujícího tomu, co miluje.“1
Známe to i z vlastní zkušenosti – když vidíme člověka, který
je závislý a tím nesvobodný
vůči nějaké stvořené věci, že
ztrácí lidskou důstojnost a často se podobá spíše „zvířátku“.
Světec nám dále vyjmenovává,
co se v nás děje, když nezřízeně bažíme po nějaké pozemské věci: „Žádosti duši unavují,
trýzní, zatemňují, znečišťují
a poskvrňují. Člověk, který má
žádosti, je stále nespokojený
a znechucený jako někdo, kdo
má hlad. Vždyť co má společného hlad, jaký působí všichni
tvorové, s nasyceností, jakou
dává Duch Boží?“2
ŽÍZEŇ PO BOHU
Proč tomu tak je? Je tomu
tak, protože Bůh do nás vložil
touhu po sobě, a jedině tato
touha nás dokáže plně uspokojit, jak píše Thierry Bizot ve
své knize Křesťan v záběhu:

„Pochopil jsem, že se všichni
rodíme s prázdnotou v srdci, s obrovským nedostatkem
lásky, s nekonečnou žízní po
něze. Snažíme se tu žízeň utišit
láskou, kterou dáváme svým
nejbližším, usilováním o to, aby
nám společnost byla vděčná.
Snažíme se tu žízeň, která nás
spaluje až do morku kostí, zahnat požitkářstvím, penězi, ale
uhasit se nám ji nikdy nepodaří. Pochopil jsem tedy, že pokud
ve mně přirozeně existuje taková žízeň, taková prázdnota, pak
existuje také zdroj, který mě
může naplnit. A že tento zdroj
není z tohoto světa.“3
ŽIVÁ VODA
Nejde o to, pozemskými věcmi
pohrdat, spíše je to tak, že když
dáme touze po Bohu ve svém
srdci první místo, všechny ostatní touhy se nám pročistí, zrelativní, dáme jim správné místo
a staneme se vůči nim svobodní. Sv. Terezie přirovnává naši
touhu k žízni a naše uspokojení
v modlitbě s Bohem napojením
živou vodou, která hasí všechny
naše „pozemské žízně“: „Voda
má tři vlastnosti: jednou je ta,
že ochlazuje, takže i když je někomu sebevětší horko, dospěje-li k vodě, ochladí se; a dojde-li
k velkému požáru, uhasí se jí.
Takže je naprosto jisté, že zháší
žádost po všem pozemském.
Jinou vlastností vody je, že očišťuje znečištěné věci. Kdyby nebyla voda k umývání, co by bylo
se světem? Jsem si jistá, že když
se z ní člověk byť jen jednou napije, zanechává (tato voda) duši
jasnou a čistou od všech vin.
Další vlastností vody je, že ukojí
a odstraní žízeň. Když Pán k Samaritánce mluvil o prameni živé
vody, řekl, že ‚kdo se jí napije,
nebude mít žízeň‘. Jak pravdivá
jsou tato slova – že nebude mít

žízeň po ničem z tohoto života, a mnohem více poroste jiná
žízeň po hodnotách života budoucího!“4
PANE, DEJ MI TU VODU!
Jak získat tuto žízeň po Bohu
a jak ji učinit svou první touhou? Uvědomit si, že dříve, než
já přicházím k Bohu, Bůh vyhledává mě a ukazuje mi svou
touhu po mně: „Bůh má soucit s těmi, kdo se s takovou námahou a za takovou cenu snaží uspokojit žízeň a hlad žádosti
u tvorů, a říká jim prostřednictvím Izaiáše (Iz 55,1- 2): „Všichni,
kdo máte žízeň žádostí, přijďte
k vodám, přijďte a kupujte mé
víno a mléko, jímž je pokoj a duchovní sladkost, aniž byste mi za
to dali nájemné nebo to odpracovali, jak činíte u svých žádostí. Proč se namáháte svými žádostmi v tom, co vás nemůže
nasytit? Pojďte, slyšte mě, a budete jíst dobro, po kterém toužíte. A takto nás volá prostřednictvím sv. Matouše (Mt 11,28- 29):
„Všichni, kdo jste usoužení a obtížení břemenem svých starostí a žádostí, pojďte ke mně a já
vás občerstvím, a naleznete pro
své duše odpočinek, o který vás
vaše žádosti připravují.“5
Otevírejme se tedy v modlitbě této Boží touze, která bude
zpětně podněcovat touhu naši,
a spolu se sv. Terezií, která měla
moc ráda evangelijní scénu Ježíše se Samaritánkou, volejme:
„Pane, dej mi tu vodu!“

1

2
3
4
5

SV. JAN OD KŘÍŽE. Výstup na horu Karmel. Kostelní
Vydří: KNA, 1999. Kniha I, kap. 4, odst. 3.
Výstup... Kniha I, kap. 6, odst. 3 a 5.
BIZOT, Thierry. Křesťan v záběhu. Praha: KNA, 2016.
SV. TEREZIE OD JEŽÍŠE. Cesta k dokonalosti. Kostelní
Vydří, KNA 2002. Kap. 19, odst. 2–8.
Výstup... Kniha I, kap. 7, odst. 3–4.
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Foto: Archiv otců trapistů.

KNIŽNÍ TIP K TÉMATU

BÝT SVOBODNÝ PRO LÁSKU
Křesťanský ozdravný proces, který hojí rány způsobené pornografií.
text: M. Samuel Lauras OCSO
Nedávno vyšla v nakladatelství Paulínky kniha Jak se osvobodit od pornografie1, vynikající manuál původem z francouzštiny. O její vydání v češtině se velmi zasazoval i opat Samuel z kláštera
v Novém Dvoře. Pro české vydání napsal burcující předmluvu, kterou zde rádi uveřejňujeme.
Pornografie je tak univerzálně
rozšířený neřád, že se žádné
společnosti, kultuře ani epoše nepodařilo před ní uchránit. V dnešní době zanechává
hluboká zranění v duších dětí
a dospívající mládeže, rozkládá manželství, oslabuje kněze
a řeholníky. Člověk má dojem,
že neušetří nikoho. Abychom
se na tuto tíživou skutečnost
mohli podívat se špetkou humoru, která nám posléze umožní v klidu se jí věnovat, přečtěme si úryvek z La Fontainovy
bajky Zvířata nemocná morem.
Ne že by všichni umírali, nikomu se však nemoc nevyhnula
(…). Chuť k jídlu je opustila; (…) Protože nebylo lásky,

nebylo ani radosti. Lev svolal
poradu a řekl: Drazí přátelé
moji (…), skončeme se sebeklamy; vyslovme neúprosně, co
praví naše svědomí.
Bajka končí špatně: tomu prvnímu, který obvinil sám sebe,
zalichotí lišák, jenž cítí ještě větší vinu než on, a nic se nemění.
Vše zůstává při starém. Zasažen
však byl každý z nich… Téměř
každý.
Statistické výzkumy jsou děsivé, ať už jde o procento dospělých postižených touto závislostí nebo o věk dětí, které
vyhledávají příslušné webové
stránky. Stojíme tváří v tvář celospolečenskému problému.

Jakým způsobem zareagujeme – nebo nezareagujeme –
bude mít vliv na budoucnost
naší civilizace. Vidět v tom jen
osobní záležitost každého jedince by bylo sebevraždou. Jde
o mnohem širší problém.
Pornografie je závislost. Jde
tedy o nemoc, již je třeba brát
vážně. Ničí člověka stejně jako
hry o peníze, činí ho nebezpečným pro druhé podobně jako
alkohol a rozkládá ho zevnitř
jako droga. Navíc ale zasahuje
tělesné vyjadřování lásky, která
je nejintimnější, nejvznešenější
a nejduchovnější stránkou lidské osoby. Závislost na pornografii člověka uzavírá do mrazivé samoty hanby a zoufalství.
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Je to právě schopnost milovat,
co z lidské osoby činí bytost
stvořenou k obrazu Božímu.
Pornografie deformuje schopnost milovat, dusí ji a mění ji
v karikaturu lásky tím, že ji redukuje na nikdy nenasycené živočišné hledání rozkoše. Právě tělo
je totiž jedinečným nástrojem
k vyjádření lásky. A samozřejmě nejen skrze sexualitu, nýbrž
i ve všech dalších vztazích, ve
kterých se projevuje něha a cit:
ve vztahu k dětem, k přátelům,
k rodičům a starým lidem,
protože i oni mají potřebu
něhy. Láska jako směřování
k druhému člověku vždycky
přesahuje toho, kdo ji chce
vyjádřit. Láska trpí, když se
tělesná touha uzavře sama
do sebe podobná pasti, která sevře a těžce zraní.
Ve Francii tato kniha umožnila už mnoha lidem vymanit se ze své závislosti. Kdo
se rozhodl, že se chce osvobodit, učinil už první krok,
krok zásadní, který mu otevírá novou budoucnost. Na
první pohled se zdá, že by
se závislostí na pornografii
měli zabývat jen zpovědníci
nebo psychologové. Nikoliv!
Týká se každého z nás, protože
nikdo není prost temných žádostí, i když nás vždycky nevedou
k prohlížení pornografických
stránek na internetu; protože
těmito praktikami je ovlivněna
celá společnost; protože osvobozování z této závislosti je skutečný boj, který nemůže nikdo vést
sám. Předností knihy je právě
to, že ukazuje, jak tato závislost
přesahuje jedince, a to jak ve své
škodlivosti, tak i ve způsobu, jakým se z ní lze vymanit.
Jsem mnich, znám Řeholi svatého Benedikta a mnišskou tradici,

a proto vím, že slovo má osvobozující sílu. A že rozhovory těžce zkoušeného člověka s někým
zkušeným jsou nástrojem, skrze
nějž v duši obou působí Duch
Boží. Zlo je temnota. Promluvit
o něm s někým naslouchajícím
znamená přenést zlo ze tmy do
světla, a to ještě dřív, než člověk
od druhého uslyšel nějakou
radu, odpověď či soucitné slovo. A světlo už svou vlastní silou
hojí rány. Křesťanský ozdravný
proces, který tato kniha nabízí,

se opírá o tuto skutečnost: Bůh-Spasitel je přítomen tam, kde
otevřené rozhovory, vedené
v rámci vztahu důvěry, umožňují vyjádřit pravdu a růst v pokoře, to znamená v realistickém
pohledu na sebe sama.
Katolická církev už víc než patnáct let prochází mravní krizí,
vyvolanou vážnými proviněními některých svých členů. Je to
vskutku církev, kdo se nachází
v této krizi? Nebo dnešní svět?
Nebo církev ve světě? Možná je
církev spíše ukazatelem a svědkem toho, co se děje ve světě:

církev, která souhlasí s tím, že
bude pokoušena na poušti, stejně jako její hlava Kristus; církev
hříšná ve svých údech, protože
jsou občany světa, ovlivněnými
jeho způsobem života, mravy
a ideologiemi. I když vývoj společnosti nás přesahuje, i když
vliv, který každý z nás na ni
má, je podobný kapce v moři,
přece věříme, že naše skutky,
znásobené silou milosti, mají
reálný vliv na naše současníky.
Chceme-li být věrní svému křtu
a solidární s lidmi, jež nás
obklopují, chceme-li, aby
se dobře žilo ve světě, který
předáme budoucím generacím, musíme vykonat první
krok: osvobodit se od toho,
co nás spoutává. Člověk sám
toho není schopen, to víme
všichni; pro Boha však není
nic nemožného. I když se to
v knize výslovně neuvádí,
navržený ozdravný proces
může prospět všem, kteří se
snaží, aby v zápase s touto
hrozbou nepodlehli.
Měl jsi odvahu koupit si tuto
knihu. Chceš se osvobodit.
Vážím si tě a… ano, mám tě
rád takového, jaký jsi, obdivuji tě, obdivuji tvé úsilí. Věz,
že existuje mnich, který se za
tebe modlí. Už nejsi sám. Budeš
bojovat. Nepředstavuj si, že tě
k vítězství dovede jedna jediná
bitva. Až budeš příště zase ležet
na zemi, podobný špatně trénovanému boxerovi, který chytil
tvrdou ránu přímo do brady,
připomeň si alespoň toto: „Existuje mnich, který mě pochopil
a modlí se za mě. Už nejsem
sám v boji, který mě čeká…“

1

JACQUINET, Eric (ed.). Jak se osvobodit od pornografie. Praha: Paulínky, 2019.
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KNIŽNÍ TIP K TÉMATU

SVĚTEC NA TRŮNĚ
Sv. Ludvík IX. – věrný syn matky církve, věrný manžel své ženy
text: Libor Rösner
Sv. Ludvík by mohl posloužit jako téma pro jakékoliv přikázání Dekalogu. Jeho víra v jediného Boha byla příkladná, nevzdal se jí ani pod pohrůžkami smrti, zvláštním zákonem zakázal ve
Francii klít a rouhat se, snad žádný panovník v celých dějinách neměl tak úzký vztah ke své matce
a Ludvíkovu poctivost obdivovali i jeho nepřátelé. V souvislosti s 9. přikázáním mimořádným
způsobem vyplouvá na povrch také jeho čistota, na niž je tento text zaměřen.
POVĚST BEZ POSKVRNY
Doboví kronikáři jej přirovnávali k judskému králi Jóšijášovi,
známému obzvláštní zbožností, co do moudrosti pak k Šalamounovi. V jistém smyslu byl
podoben i Davidovi, hovoříme-li o zbožnosti a odvaze, určitě
však ne v jeho vztahu k ženám.
Sv. Ludvík byl totiž v tomto
směru čistý jak lilie.
Nejsou žádné zmínky, že by
vedl pohoršlivý život v náruči
milenek, a to ani zmínky v podobě klevet. Zatímco o jeho
matce Blance Kastilské vypustila šlechtická opoziční klika
do světa nechutné pomluvy
osočující ji ze smilnění s papežským legátem Frangipanim,
v Ludvíkově případě se nikdo
z jeho protivníků podobné
pamflety vytvářet nenamáhal.

Buďto věděli, že by jim pro jeho
pověstnou cudnost nikdo neuvěřil, nebo se k tomuto kroku
v úctě k Ludvíkově osobě prostě nesnížili.
Příležitostí k porušení 9. přikázání měl přitom Ludvík spoustu, na francouzském královském dvoře žilo plno krásných
dvorních dam či služebných,
jež by určitě kývly byť jen na
náznak zájmu z jeho strany. A je
nasnadě, že utajit by to nešlo.
TŘI NOCI TOBIÁŠOVY
Neutajila se zato jiná skutečnost: Ludvík a jeho manželka Markéta Provensálská se
po vzájemné dohodě jeden
druhého vzdávali v adventu
a postu, ba i během některých
jiných nocí v průběhu liturgického roku. Ludvík tak uvedl

do praxe dobře míněné doporučení církve, že je nejen čas
objímat, nýbrž i čas objímání
zanechat, přemáhat tím svou
tělesnost a nepodléhat jí vždy,
byť jde o život manželský.
Královští manželé neměli společnou ložnici, jak je tomu dnes, ale
přesně v duchu uzancí panovnických či šlechtických rodin je
měli oddělené, takže manželka
k sobě svého chotě vpustit mohla, ale taky nemusela. Podobné
vpouštění sotva mohlo uniknout
vždy bdělému zraku služebnictva, stejně jako mu neunikla veřejně známá skutečnost vzájemného vzdávání se. Už vůbec by
jim neuniklo Ludvíkovo přijímání
návštěv jiných…
A to ještě netušili, že se Ludvík
a Markétou dohodli dodržet tři

BYL JEDNOU JEDEN KRÁL
Románově zpracovaný životopis francouzského krále sv. Ludvíka IX.
nás zavádí do 13. stol. Ožívají před námi skutečné historické postavy,
především světec, jenž se postupem času mění z nesmělého mladíka
v rozhodného muže, neohroženého rytíře a v jedinečný vzor panovníka
a křesťana. Máme tak možnost procházet spolu se sv. Ludvíkem celou
dobou jeho panování, od korunovace přes upevňování si pozic až po
vrcholné období jeho vlády, kdy k němu s úctou vzhlížely oči korunovaných hlav všech panovnických dvorů. Ocitneme se uprostřed lítých
bitev, nahlédneme do Ludvíkovy kající praxe či jeho rodinného života,
čímž se nám odkryje osobnost člověka, jehož bílou lněnou tuniku nestačily pohltit plameny požáru katedrály Notre Dame v dubnu 2019…
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svatební noci Tobiášovy, tj. tři
noci modliteb a zdrženlivosti,
a až po nich se stát manželi se
vším všudy. Manželi, kteří přivedli na svět 11 dětí a kteří na
to první museli čekat plných
6 let, takže se už na dvoře začaly ozývat hlasy pochybující
o Markétině plodnosti. Králi se
dokonce jeden dvořan odvážil naznačit, že by měl papeže požádat v rámci zachování
dynastie o povolení k rozvodu
a sezdat se s ženou, jež by mu
dědice trůnu povila. Se zlou se
potázal, Ludvíka ani nenapadlo
rušit Bohem svázaný vztah.
MNICH NA TRŮNĚ?
Svému příteli Janovi ze Joinvillu jednou svatý král řekl: „Ani
malomocenství není tak ošklivé
jako být ve stavu smrtelného
hříchu, protože duše, která se
v takovém hříchu ocitne, se podobá ďáblu.“
Proto se přinejmenším jednou
týdně zpovídal, zpovědník
mu ale musel být k dispozici
kdykoli, aby se mohl očistit od
malomocenství hříchu, příp.
aby mohl eliminovat puzení
k němu (třeba i v podobě myšlenek) v samém zárodku.

hony, to by mi nepředhazovali,
že mařím čas, “ potřásal smutně
hlavou, když se doslechl, co se
o něm povídá.

Ludvíkovo okolí ho za jeho zády
označovalo za mnicha na trůně.
Raději se totiž modlil, než aby
se účastnil bujarých pitek, příp.
jezdil na hony, na tuto tak oblíbenou šlechtickou kratochvíli.
Sehrával zde roli i fakt, že zachovával věrnost své manželce
a neholdoval jako mnozí z šlechticů či králů plození levobočků.
„Vyčítají mi, že se modlím a že
tak ztrácím čas, který bych prý
mohl věnovat státním záležitostem. Ale kdybych s nimi celé
dny a noci hodoval a hrál karty,
nebo kdybych s nimi jezdil na

Jakožto Bohem vyvolený král
považoval Ludvík za svou povinnost nemarnit čas a utkávat
se s hříchem nejen za svou osobu, ale bojovat proti němu i ve
svém království a pomáhat tak
poddaným, jež mu Bůh svěřil,
ve spění ke spáse. Pokud jde
o přikázání proti čistotě, byl na
ně obzvláště citlivý, snažil se
jeho přestupování potírat, co
to jen šlo, proto vyhnal prostitutky z center měst za městské
hradby – co nejdál od kostelů
a hřbitovů, aby svým neřestným počínáním spolu se svými

zákazníky neznesvěcovaly ani
sousedství posvátných míst.
A nejen to: Kdo by jim pronajal
svůj dům, přišel by o roční nájemné.
Otázka, na niž nechť si každý
odpoví sám, se tudíž přímo
vyloženě nabízí: Je vzhledem
k těmto okolnostem možné,
aby měl Ludvík tendenci vyhledávat po vzoru jiných vládců
příležitost k nějakému tomu
dobrodružství a porušování 9. přikázání? Král pověstný
svou zbožností v celém tehdejším světě, jenž byl ochoten nechat si na rty vypálit znamení,
kdyby se mu povedlo z Francie
vymýtit zraňování Boha v podobě rouhání a klení?
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ODKAZ SV. MAXIMILIÁNA

PROTI MATERIALIZMU V SRDCI
Žiadostivosť okráda blížneho o to, čo mu Boh zveril.
text: Dariusz Żuk-Olszewski
Nenásytná žiadostivosť je hriech, ktorý v človeku ničí Boží život a ako okovy ho priväzuje k pominuteľným veciam či hriešnym vzťahom. Sv. Maximilián však upriamuje našu pozornosť na hodnoty, ktoré nie sú pominuteľné. Pripomína, že ľudské srdce túži po dobre, ktoré nekončí, a iba
Boh, ktorý je tým nekonečným dobrom, môže uspokojiť ľudské túžby.
NENÁSYTNÁ
ŽIADOSTIVOSŤ
Sv. Maximilián videl veľký súvis
medzi nenásytnosťou bohatých
a utrpením chudobných. V tejto
nenásytnej žiadostivosti videl
pôvodcu tragédie mnohých rodín i rozpadu mnohých manželstiev. Kládol si za cieľ vychovávať
človeka podľa vzoru Nepoškvrnenej, aby sa stával lepším
a citlivejším na všetky potreby
svojich blížnych a žil podľa Božích zákonov a k tejto výchove
všemožne využíval najmä tlač,
ktorú vybudoval a viedol. Na jej
stránkach poukazoval na boľavé
problémy vtedajšej doby a burcoval srdcia i svedomia. V mene
Nepoškvrnenej vyzýval k čo najúčinnejšej pomoci núdznym,
najmä rodinám, ktorých rozpad
videl ako dôsledok žiadostivosti vo viacerých oblastiach.
Pranieroval márnivosť, plytvanie, vykorisťovanie a necitlivosť
sŕdc, bojoval za mravnosť vo
verejnom i súkromnom živote,
vyzýval ku kresťanskému usporiadaniu verejných záležitostí
a k hospodárstvu, ktoré bude
založené na spravodlivosti, čestnosti a láske. Takmer v každom
čísle Małeho Dziennika boli pertraktované sociálne problémy.
Svedčia o tom samotné názvy
článkov, z ktorých si môžeme
priblížiť aspoň niektoré: Pohromou spoločnosti je nedostatok
robotníckych a úradníckych
bytov1, Otvorte svoje srdcia

a prispejte svojou obetou. Blíži sa zima – najhorší nepriateľ
chudobných2, Robotník nie je
lopta... Vykorisťovanie zamestnancov musí byť prísne trestané3, Zdrap života... V pivničných
norách žijú nezamestnaní v hlade a chlade4, Návšteva na povale a v suteréne. Tisíce „divokých“
manželstiev a nemanželských
detí volá o pomoc5, Bezzemkovia a rodiny s miniatúrnymi hospodárstvami by mali využívať
akciu zimnej pomoci. Ťažké životné podmienky chudobného
vidieckeho obyvateľstva6.
Maximilián vedel, že manželstvá
a celé rodiny sú ničené hriechom – hriechom materiálnej
žiadostivosti bohatých, ale aj
hriechom telesnej žiadostivosti
podporovanej už v tom období
čoraz rozšírenejšími nemravnými filmami a tlačovinami.
Tragédie rodín, vychádzajúce
z hriechu žiadostivosti, na ktoré
sv. Maximilián poukazoval už
pred viac ako 80 rokmi, sa dnes
rozmáhajú raketovým tempom.
KLAM CHOROBNEJ
PREDSTAVIVOSTI
Takýto podnadpis si zvolil sv.
Maximilián vo svojom článku
z raného obdobia vydávania
Rycerza Niepokalanej. Predstavivosť narušenú chorobou hriechu vníma ako koreň žiadostivosti. V článku sa zamýšľa nad
tým, prečo Cirkev odsudzuje

socializmus a obzvlášť materializmus súvisiaci s marxistickou ideológiou. Práve v materializme Maximilián vidí koreň
„dychtivosti“ po tom, čo mi nepatrí. V materializmom poznačenej chorej fantázii človeka.
V článku píše veľmi ostrým jazykom, pričom hovorí o vtedajších socialistoch ako predstaviteľoch čisto materialistického,
bezbožného pohľadu na človeka. Jeho slová sú však neobyčajne aktuálne aj v dnešnej dobe,
kde sa dotýkajú veľkej časti
populácie. Ľudí, ktorí síce pripúšťajú existenciu Boha, no žijú
tak, ako by Boha nebolo. Žijú
tak, akoby všetko končilo smrťou, a preto si „užívajú“ život naplno a chcú si z neho odtrhnúť
čo najviac, bez ohľadu na to, či
tým ubližujú, alebo neubližujú
iným. V článku sv. Maximilián
píše: „Zrak socialistu (materialistu), ktorý si uvedomuje svoj
cieľ, sa teda neupiera za hrob,
neprenikne mimo čisto materiálny svet. Zamurovaný v hmote
vidí celé svoje šťastie v zvieracom užívaní si sveta, v lepšom
prípade sa možno zamýšľa nad
vedou a umením.
Nie je to vari málo pre človeka,
ktorého myseľ preniká atmosféru, hviezdy a letí do diaľav,
ktorého rozum, stále túžiaci po
poznaní príčin, sa dostáva až
k prvotnej príčine a poslednému cieľu všetkých vecí, ktorého
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srdce, túžiace po sláve, šťastí,
čím viac z nich získava, tým viac
po nich prahne a zároveň cíti,
že nič určené hoci najširšou
hranicou túto túžbu nedokáže
naplniť? Nie je to tak, že srdce
túži po dobre, avšak po dobre
nekonečnom?
Spýtajme sa
sami
seba,
či by sme
chceli nášmu
šťastiu vymedziť hranice.
A vari títo ľudia s tak úzkym myslením, uzavretí
v
hrubom
materializme,
môžu
ľudstvu zvestovať šťastie?
Vari dokážu
ľudstvo urobiť šťastným materiálnymi prostriedkami? Vari
zasypú každého zlatom, zahrnú
slávou a dajú mu možnosť užívať si každú rozkoš?“7
MATERIÁLNE VECI
NEUROBIA ČLOVEKA
ŠŤASTNÝM
Vo svojom uvažovaní nad žiadostivosťou,
vychádzajúcou
z materialistického pohľadu na
svet, Maximilián ďalej pokračuje: „Už som uviedol, že všetko,
čo svet môže dať, ešte človeku
nepostačuje. Všetky tieto dobrá majú svoje hranice, dokážu
sklamať a vzbudzujú túžbu po
väčšom, trvalejšom šťastí a keď
toto chýba, dušu prenikne presýtenie, nuda a akási temnota.
Duša totiž cíti, že si pomýlila
cestu ku šťastiu, ak je však ešte
schopná zamyslieť sa.“8 Žiaľ,
zdá sa, že v dnešnej dobe sme
svedkami chronickej neschopnosti a možno najmä neochoty

mnohých našich súčasníkov zamyslieť sa nad pravým šťastím
presahujúcim horizont nášho
pozemského života, ku ktorému je človek povolaný Stvoriteľom.
FALOŠNÁ ROVNOSŤ

Materialistický pohľad na život
vzbudzuje nezriadené túžby
po tom, čo mi nepatrí, aj pod
rúškom rovnosti každého človeka. „Mám právo na to, čo
má môj sused.“ Pod rúškom
rovnosti dychtí súčasný človek
po majetku iného. Pod rúškom
rovnosti a odstránenia sociálnych rozdielov všetkých boli
nie tak dávno sedliakom ukradnuté polia, ktoré ich živili, pod
rúškom rovnosti boli drobným
živnostníkom ukradnuté ich
podniky, ktoré zabezpečovali
z generácie na generáciu dôstojný život celej rodiny, pod
rúškom rovnosti bol nie tak
dávno Cirkvi ukradnutý majetok, vďaka ktorému pomáhala
tým, ktorí si pomôcť sami nevedeli. Sv. Maximilián vo svojom
texte vysvetľuje, čo je skutočná rovnosť pred Bohom a čo
je rovnosť falošná, ktorá vedie
k hriechu: „Všetci sme si pred
Bohom rovní, lebo všetci sme

dielom jeho rúk, všetci sme vykúpení Krvou Bohočloveka, pre
každého z nás je tento Boh definitívnym cieľom, všetci žijeme
iba preto, aby sme mu predložili dôkaz našej vernosti a tak
si zaslúžili mať Ho na veky po
smrti. V tomto všetkom jestvuje
rovnosť. Ale
je na zemi
možná rovnosť v každom ohľade?
Bolo by to
možné iba
vtedy, keď by
mohli všetci jestvovať
spolu v tom
istom čase a
(prísne) na
tom
istom
mieste a za
takých istých
podmienok,
tak prirodzených. A je to fyzicky nemožné. Líšime sa vekom,
miestom narodenia, schopnosťami, náklonnosťami, zdravím,
pracovitosťou, prezieravosťou,
rozličnými udalosťami v živote,
činnosťou. Všetko to pochádza
z prirodzenosti vecí, čiže nemožno to zmeniť. V rodine musia byť rodičia a deti, musia byť
predstavení i podriadení.“9
Nech nám tieto slová sv. Maximiliána, ktoré nás sprevádzali
uvažovaním o Desatore, pomáhajú lepšie uskutočňovať našu
vernosť Božím prikázaniam.

Mały Dziennik. Vydanie zo dňa 19. 9. 1936.
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TÉMA: NEBUDEŠ DYCHTIT...

TĚŠIT SE Z DOBRA DRUHÉHO
Nebudeš dychtit po manželce svého bližního ani po ničem, co mu patří.
text: P. Karel Skočovský
K původnímu přikázání „Nebudeš dychtit po manželce svého bližního ani po ničem z jeho majetku“ by dnes možná Ježíš dodal: „Ale já vám říkám: ‚Proste o to, abyste se dokázali těšit z toho,
že váš bližní má hezčí manželku, víc lajků na sociálních sítích a chytřejší telefon, než máte vy.‘ “
KE KOŘENI HŘÍCHU
Poslední dvě přikázání Desatera
nás odkazují k prameni hříchu,
který se rodí v neuspořádaných
touhách srdce, v tom, co zde
nazývám dychtění. Touha sama
o sobě jistě není dobrá ani špatná. Rozhodující je, kam nás směruje. Zápal pro věci Boží, žízeň
po pravdě, tíhnutí k upřímné
a nezištné pomoci druhým, úžas
nad krásou stvoření a volání nepoznaných dálek, to všechno
jsou ozvěny naší vrozené touhy po nebi, po patření na Boha.
Člověk bez touhy připomíná
orla, co se nikdy nenaučil létat
a jen naprázdno plácá křídly na
dvorku mezi slepicemi.
ROZBITÝ KOMPAS
Touha, co ztratí svůj pravý směr
a táhne nás všude jinde než
k Bohu a k nebi, je ovšem jiná věc.
Dychtění probouzí iluzorní fantazii a vede ke srovnávání s druhým. Srovnávání rodí závist a nepřejícnost a otevírá dveře jiným
závažným hříchům: škodolibosti,
nenávisti, krádežím, cizoložství,
vraždě. Ne nadarmo vybízí Boží
slovo člověka k tomu, aby utnul
hřích při kořeni. Dychtění a jeho
„děti“ totiž rozbíjejí jednotu mezi
lidmi a znemožňují žít v přátelství, vzájemně obohacujícím
společenství.
ČASY SE MĚNÍ, SRDCE
ČLOVĚKA NIKOLI
Pro každou novou generaci tato dvě přikázání mohou

představovat poněkud odlišnou výzvu. V naší bohaté společnosti už možná nebudeme
tolik dychtit po sousedově jídle a pití, po jeho domě či autě,
protože téměř všichni máme co
jíst, kde bydlet a i ten náš vrak
do práce či do supermarketu
nějak dojede. Můžeme ale dru-

Touha sama o sobě
jistě není dobrá ani
špatná. Rozhodující
je, kam nás směruje.

hým závidět například zdraví,
děti, schopnosti, oblíbenost ve
virtuálním i skutečném světě
nebo ten nejnovější mobilní
telefon se třemi fotoaparáty na
každé straně.
OKÉNKO DO
KNĚŽSKÉHO ŽIVOTA
Někdy před nás život v této
oblasti klade naprosto nečekané výzvy. Můžu upřímně říci,
že mne pohled na spokojený
manželský pár naplňuje velkou
radostí. S Boží pomocí jsem se
naučil radovat z toho, že má někdo manželku, jakou opěvuje
Píseň písní, a já „jen“ tu Nevěstu Církev, co je o dvacet století
starší, než já. Tu „moji“ jsem si
ale zamiloval a už bych to bez

ní ani nevydržel. A těším se, až
se jednou zvedne její závoj (což
je význam slova apokalypsa),
zjeví se celá její krása a mně se
v tu chvíli podlomí kolena. Už
aby to bylo!
Jenže pak přijde každodennost,
která dokáže pořádně prověřit,
jak to s tím naším kompasem
máme. Například u mne. Hned
naproti mně v knihovně, kam
chodívám skoro denně, sedává jeden mladý manželský pár.
Muž jak bohatýr a žena jako obrázek. Na první pohled je i slepému jasné, že se mají opravdu
rádi a jeden druhého si moc
váží. Kde je ta výzva? řeknete si.
Je to prosté: on ten bohatýr je
totiž ukrajinský řeckokatolický
kněz s manželkou. Člověk by
mu málem záviděl. Ale člověk
mu nezávidí. Učí se z toho těšit
a chválit ze všech sil Hospodina, jako vždycky předtím.
Určitě bude každý z nás postaven v životě před situace, kdy
se ručička našeho kompasu pořádně rozkmitá a my budeme
na tenkém ledu mezi dychtěním rozbíjejícím lásku a touhou, která je naplněná láskou
k druhým a k Bohu. Naštěstí
víme, že ručička kompasu vždy
míří na sever, tedy ke Kristu.
Když půjdeme podle jeho kompasu, i přes výkyvy můžeme držet správný směr.
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Věřící na Ukrajině jsou schopni neuvěřitelných obětí, aby mohli
navštívit bohoslužby.
text: Václav Štaud

Foto: ID 70655217 © Casfotoarda - Dreamstime.com

Dychtění po věcech pomíjivých duším lidí mnoho užitku nepřináší. Jiné je to ale u hodnot vedoucích k živému Bohu. Nedávno nám český kněz po návratu z návštěvy rozsáhlé ukrajinské farnosti
vyprávěl tento příběh:
KONTAKT SE
STVOŘITELEM
V Sovětském svazu se z domů
Božích staly sklady či agitační
střediska a většinu katolických
chrámů soudruzi rovnou zbořili. V mnoha západoukrajinských
městech a obcích proto katolíkům kostel citelně chybí. Ani
celé století od bolševické
revoluce nedokázalo z lidí
odstranit potřebu kontaktu se Stvořitelem přímo
v jeho stánku. Věřící touží,
v tomto případě můžeme
užít i silného slova dychtí, po kostelích. A dělají
všechno, aby je znovu získali. Také v jedné z obcí navštívené farnosti si prostí
vesničané postavili vlastní
kostelík a plní jej do posledního místa vždy, kdy
sem může vzdálený pan
farář přijet.
SYSTÉM ŽIDLE
Tamní kněz také představil svému českému příteli
jednu z žen, která se dlouhá léta netajila mimořádnou touhou: Dožít se kostela, který kdysi v dětství tolik
milovala. Znovu, byť by to bylo
v závěru života jen na krátký
čas, chtěla mít možnost účasti
na bohoslužbách. Tomu věnovala mnoho modliteb, postila
se a ve prospěch chrámu dávala vše, co jí z malých finančních

zdrojů zbývalo. Současně ale
stárla a trápily ji nemocné nohy.
Dnes, na prahu životní stovky,
dokáže udělat ve své domácnosti jen pár nezbytných kroků.
Když došlo na svěcení kostela,
požádal kněz několik farníků,
vlastnících auto, aby podobně

SVĚDECTVÍ

NAPLNĚNÁ TOUHA

sebou, opírala se o ni, a vždy po
několika krocích usedla k odpočinku. Cestě, která zdravým
lidem trvá jen desítky minut,
ona obětovala plné čtyři hodiny
času. Nehledě na bolesti a nekonečnou únavu. I takovou podobu může mít dychtění po živém
Bohu.

NAVZDORY
ŽIVLŮM
Tímto
neuvěřitelným
způsobem stařenka nepřestala do svého kostela
chodit ani v dalších měsících. Příliš touží po mši
svaté. Nechce se spoléhat na dobrodince, kteří
jí nabízejí svezení, a raději
vychází sama s několikahodinovým předstihem.
Svého kněze překvapila
ještě jednou. Bylo to v minulé zimě, kdy v místě
napadlo tolik sněhu, že
pan farář přemýšlel, zda
je vůbec rozumné vyjet,
aby v závějích nezapadl.
Předpokládal, že farníci
Ukrajinská žena, ilustrační fotografie
za takových okolností na
bohoslužby
nepřijdou.
postižené seniory ke kostelu Když po značném úsilí přijel
přivezli. Když se ale vydali pro před kostel, prokřehlá babička
zmíněnou ženu, chybělo jí jen už tam na něj se svojí židličkou
pár posledních kroků. Protože čekala. V duchu se uklonil síle
nemá žádné chodítko, pomůc- její víry a byl upřímně šťastný,
ku, jakou užívají postižení lidé že nezůstal doma. Že nezměru nás, pomohla si stařenka sys- né úsilí této ženy nebylo vynatémem židle. Poponášela ji před loženo marně.
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Světice přinášející svobodu našemu národu
text: P. Martin Weis
Svatá Anežka Přemyslovna, zvaná též jako Anežka Česká, je v těchto dnech vzpomínána v souvislosti s jejím svatořečením, které dle slov starobylé legendy přineslo našemu českému národu
v listopadových dnech roku 1989 dar svobody. Podívejme se na její postavu ve světle z trochu
jiného úhlu pohledu a položme si otázku: „Čím hořelo srdce Anežky Přemyslovny?“
DĚTSKÉ SNY
Životní osudy královské dcery
Anežky nebyly lehké, již ve věku
tří let se stala, jak bylo tehdy smutným zvykem, pouhou šachovou
figurkou na poli sňatkové diplomacie svého otce Přemysla Otakara I. Nejdříve byla zasnoubena
se stejně nezletilým polským
knížetem a poslána na vychování
do polského ženského cisterciáckého kláštera v Třebnici, kde byla
vychovávána
cca tři roky. Zde
v tichu klášterního prostředí
si nejspíše poprvé položila
otázku, zda její
srdce má planout pro otcem určeného
snoubence, či
pro jiné vyšší
ideály. Dříve
než mohla nalézt odpověď,
její snoubenec
zemřel a otec
poslal Anežku
na další výchovu do kláštera premonstrátek
v Doksanech. Historici uvádějí, že
již tehdy projevovala Anežka sklony k řeholnímu způsobu života.
IDEÁLNÍ SNOUBENEC
PRO ANEŽČINO SRDCE
Král Přemysl Otakar I. uvažoval
o politicky velice výhodném

zasnoubení Anežky s císařovým synem Jindřichem, a tak
Anežka jako poslušná dcera
musí opustit Čechy a tentokráte je poslána na dvorskou
výchovu do Vídně. Anežčino
srdce čím dál tím více začíná
horovat pro Krista, jako nejvyšší
„Idol“ svého srdce. A co se nestane? Císařův syn Jindřich zasnoubení s Anežkou zrušil. Ale
ani smrt krále Přemysla Otaka-

ra I. a nástup na trůn Václava I.
nevysvobodily Anežku ze sňatkové diplomacie. Opět je nabízena jako na tržišti její ruka.
Anglický král Jindřich III., bývalý snoubenec Jindřich VII. a dokonce ovdovělý císař Fridrich II.
žádají o sňatek s Anežkou, což
pro Anežčina bratra Václava I.

bylo velice výhodné. Ale Anežka se již definitivně rozhodla
pro Krista, dokázala se vzepřít
nátlaku svého okolí a volí pro
své srdce jen a jen Krista.
SRDCE PRONIKNUTÉ
BOŽÍ VELEBNOSTÍ
Služebník Boží Josef Hlouch,
ve svém rozjímání na 2. března
(v ten den se dříve slavil svátek
Anežky České) píše, jak velká
je milost být proniknut vědomím
Boží velebnosti:
„Takové duše jsou
zvlášť krásné, jejich bytost dýchá
duchem pokoje
a úcty, mluví krásou klanění, jako
byste slyšeli z nitra chrámu srdce
stálé Sanctus...“
Ano,
Anežčino
srdce jen plane
láskou k Bohu, její
srdce jen dychtí
po vyšších milostech. To ale
neznamená, že by v jejím srdci nebylo místa pro potřeby
jejího okolí. Anežka se zapsala
do podvědomí našeho národa
zejména svými skutky milosrdenství, kdy v obdobích hladu
a epidemií pomáhala s neutuchající horlivostí v péči o nejpotřebnější.
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NAŠE SVĚTLA

PLANOUCÍ SRDCE ANEŽČINO

SVATÁ ANEŽKO,
PROVÁZEJ NÁS
I NADÁLE
V letošním roce si připomínáme 30. výročí svobody
v naší zemi. Toto výročí spojujeme s výročím kanonizace sv. Anežky České, kterou
13. listopadu 1989 v Římě
svatořečil papež Jan Pavel II.
Událost jejího svatořečení se
stala velkým impulzem pro
věřící naší země a byla předzvěstí základních změn, které
následovaly.
Anežka Česká žila ve velmi těžké a složité době. Inspirována životem svatého Františka a svaté Kláry se zřekla
všeho, co vyplývalo z jejího
postavení královské dcery,
a v blízkosti Krista, svého Krále, žila pro druhé, především
pro potřebné lidi. Světlo naděje z ní vyzařující proměňovalo její okolí od doby, kdy
žila, až do naší současnosti.
Dnes děkujeme Bohu za její
roli v pádu komunistické totality a můžeme z celého srdce
prosit: „Svatá Anežko, provázej nás i nadále.“
Ze slov biskupa Vojtěcha
Cikrleho ke 30. výročí svatořečení sv. Anežky České
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NA SLOVÍČKO S BRATREM MENŠÍM

DOZRÁVÁNÍ
SVATOSTI
Rozhovor s o. Zdzisławem Kijasem OFMConv,
autorem řady knih, relátorem pro svatořečení
zeptala se: Jitka Navrátilová
Jste autorem řady knih. Kde
berete náměty?
Píši knížky, protože rád mluvím s lidmi. Téměř všechny mé
knihy vznikly ze setkání s nimi,
nebo ze situací, v nichž jsem se
ocitl. Snažím se, aby knihy zrcadlily teologii zbožštění. Podle
slov knihy Numeri Pán povolal
každého z nás, aby se stal synem Božím. To je teologický
předpoklad, na kterém stavím
příběhy, o kterých píši.
Zbožštění? Jak tomu rozumět?
K tomu je člověk povolán. Když
vezmeme vážně text o stvoření
člověka k obrazu Božímu v knize Genesis, pak pochopíme, že
naším povoláním je neustálé
dorůstání k Boží dokonalosti. Ale
protože je Bůh nedosažitelný,
člověk by se měl snažit o neustálý růst. Pro křesťanství platí
zásada, že v duchovním životě
neexistují prázdniny. Rosteme
na základě svých zkušeností,
prožitků, mezilidských vztahů,
které máme prohlubovat a neustále rozvíjet. Teologie v této
souvislosti hovoří, že obraz je
jako místnost. Jde však o to, zda
je tato místnost vězeňskou celou, nebo z ní vytvořím salon,
prostor pro setkání, zábavu či
rozhovory. To už je na mně. Dokážu-li o tento obraz pečovat,
zkrášlovat ho a pracovat na něm
tak, aby se blížil obrazu Božímu, stávám se div ne andělem.

Pokud člověk nesměřuje k Bohu,
je pro něj tento obraz koulí
u nohy, která z něj dělá nešťastného, depresivního, hněvivého
a démonického jedince.
Které situace vám významně
pomohly, abyste vyrostl a duchovně zkrášlil svůj obraz?
Krátce po vysvěcení, bylo to
v červnu, jsem jel se svým farářem na nákup. Když jsme se
vrátili, říkal mi: „Víš co, je horko,
necháme ten nákup být a půjdeme se vykoupat. Až se vrátíme,
tak něco uvaříme.“ Tak jsme šli
do jednoho zatopeného lomu
a skočili do vody. Každý z nás
plaval jiným směrem. Najednou
jsem se začal topit. Nevím už,
jestli to byla křeč, panika, nebo
jsem tam skočil uřícený. V tu
chvíli jsem se v duchu pokřižoval
a šel jsem ke dnu s vědomím, že
je konec. A náhle mě někdo z té
vody vytáhl. Ukázalo se, že na
břehu byl mladý hoch, který skočil do vody a zachránil mě. Vytáhl
mě na břeh a pak zmizel. Nikdy
jsem ho už nepotkal. Tehdy jsem
si uvědomil, že Bůh nad námi bdí
a posílá nám anděly, kteří nás zachraňují a povzbuzují k dobrému
jednání. Nabyl jsem přesvědčení,
že Bůh není ode mne vzdálen,
není cizí. Přestože ho nevidím, je
stále v mém životě přítomen.
Každý den se setkáváte s lidmi. Jak do těchto setkání
vstupujete jako kněz?

Kněz je tady proto, aby ukazoval cestu. On sám není tou
cestou, ale cestu má ukazovat.
Takovou, která vede k jeho
Mistru, protože on je také Mistrem každého člověka. To je
jeho úkol. Kněz není světcem,
ale je povolán k tomu, aby ke
svatosti spěl. A navzdory jeho
slabostem ho Bůh používá,
aby ukazoval cestu. I já se o to
snažím. Nejsem si jist, že vždy,
protože znám své hříchy. Když
se snažím vést druhé k dobrému, tak neříkám, že já jsem
takový, že už jsem k tomu dospěl, ale ukazuji, že je možné
k tomu dospět. Když se mně
něco nepodaří, možná se to
podaří jiným, kteří půjdou tou
cestou.
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Otec Zdzisław Kijas při práci

Foto: Archiv o. Zdzisława Kijase OFMConv

Kdy jste poznal Boha vy? Zažil jste nějaké osobní setkání
s Bohem?
Víra je něčím krásným a náročným zároveň. Čím déle žiji, tím
více si to uvědomuji. A taky si
stále více uvědomuji pravdivost slov apoštola Pavla, že ten
poklad uchováváme v nádobách hliněných. Neměl jsem
zkušenost být nevěřící a pak
uvěřit. Měl jsem ale mnohokrát
vědomí Boží přítomnosti. Jako
třeba v raném dětství, když mi
bylo asi sedm měsíců a já si vylil na hlavu vařící mléko. Tehdy
jsme bydleli daleko od města, tak si má maminka musela
poradit sama. Zavinula mě do
osušky, do které rozbila několik

vajec. Pak v panice vyběhla ven
a volala o pomoc. A zničehonic
projížděla kolem sanitka. To
bylo velmi neobvyklé, protože
jsme bydleli v horách, daleko
od města. Já tehdy z toho šoku
ztratil hlas. Až do svých 4 let
jsem nemluvil a vypadalo to,
že ani nikdy mluvit nebudu. Do
svých 16 let jsem v létě nemohl
vyjít ven bez pořádných slunečních brýlí. Měl jsem poškozené
spojivky, neměl jsem vlasy. Byl
jsem tedy holohlavý, nemluvil
jsem a špatně viděl. Ale rok co
rok jsme s maminkou chodili na
jedno mariánské poutní místo,
tam byla studánka, a ona mi
říkávala: „Promývej si oči a pros
o zrak.“ Mé uzdravení považuji
za zázrak. Denně strávím 10–11

hodin u počítače, a to, aniž bych
používal brýle. 15 let žiji v Itálii
a můžu se pod tamním sluncem procházet bez problémů
a bez slunečních brýlí.
Teologická studia jste dokončil v Římě, pak jste se vrátil do
Polska a v roce 1991 se vaším
působištěm stalo Česko. Nejdříve Brno a pak Opava. Vzpomínáte na naši republiku?
Aby ne! Např. když jsem byl
v Brně, kde se vstávalo velmi
brzy, protože první mše svatá byla sloužena již 5.10 ráno
a večer se chodilo kvůli tomu
brzy spát a kde byl přísný režim
pod taktovkou otce Norberta
Škrdlíka. Tehdy jednu neděli
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večer za mnou přijeli z Polska
dva spolubratři. My už ale měli
v šest večer kompletář v chóru.
Tak házeli kamínky do okna.
Otevřu okno a vidím ty dva, jak
tam stojí a volají: „Otevři, otevři!“
„Ne, my už spíme“, volám na ně.
To byl červenec. „Nedělej si srandu, v šest už spíte?“ „Ano, my už
spíme.“ Nakonec jsem přece
otevřel a uvedl je dovnitř. Měli
hlad, tak se ptali na večeři. „My
už večeřeli ve čtyři,“ říkám. Přesto jsem ale zaklepal na dveře kuchyně, kde spávala sestra Marie.
Vyšla v županu a já na ni: „Máme
návštěvu. Mohla byste připravit
nějaké jídlo?“ To bylo tak čtvrt
na sedm a ona na to: „A co tak
v noci jezdí?“ Zažil jsem zde
spoustu nezapomenutelných
situací, které mi doposud vyvolávají úsměv na tváři.
Zdá se, že náročná formace se
vyplatila. Kromě jiného jste
i členem komise pro svatořečení. Co je náplní vaší práce?
Mým úkolem je starost o tzv.
positio, spis, který má doložit
heroičnost ctností adepta na
blahořečení anebo to, že jeho
smrt byla mučednická. To se
sestavuje na základě materiálů
sebraných na rovině diecéze.
A na jakých případech teď
pracujete?
Má poslední práce se týkala
sedmi řeckokatolických rumunských biskupů, kteří byli

2. června beatifikováni. Myslím,
že mám na kontě už 250, možná 300 beatifikovaných.
To asi musíte přečíst mnoho
podkladů.
Nejsem na to naštěstí sám, ale
mám spolupracovníky. U těch
rumunských biskupů bylo
50 000 stran dokumentů, a ještě výpovědi svědků. Proto ty
procesy trvají tak dlouho. Měl
jsem jiný proces, kde bylo 365
svazků dokumentů. Jsou samozřejmě případy, kde je těch
svazků méně, třeba dva tři –
jako u bl. Anny Kolesárové, mladé dívky, která po sobě nezanechala žádné písemné záznamy.
Jednalo se o mučednictví. To
šlo o krátké positio.
Hlavními postavami vašich
knih jsou nezřídka ženy. Které ženy vás v životě nejvíce
ovlivnily?
Kněz se nejčastěji pohybuje
mezi ženami. Jsou přece nejčastějšími účastnicemi mší svatých.
Jsou přítomností tvůrčí, krásnou
a dobrou, ať už řeholnice, vdané,
nebo svobodné, dávají církvi mateřskou tvář. Potkal jsem spoustu
dobrých žen, ať už svou maminku nebo ženy, které mě doprovázely skrze modlitbu, katechetky
nebo pečovatelky o nemocné…
Zvlášť vzpomínám na maminku.
To byla moudrá žena, náročná
a pracovitá. Prožila válku, neměla
tudíž možnost studovat, ale byla

ženou, která nám dávala prostor,
ale současně i dost vyžadovala.
Zemřela rok po mém vysvěcení
v 58 letech.
V čem je pro vás sv. Maxmilián výzvou?
O sv. Maxmiliánovi jsem napsal
knihu „Život jako dozrávání svatosti“. Nikoliv ke svatosti. Často
říkáme, že musíme dozrávat
k něčemu – ke svatosti, k dokonalosti, k moudrosti. To vše
v nás je, jen tomu musíme dát
možnost se rozvinout. Svatost
není dodatkem k životu, ale je
životem, je jeho kvalitou. Jablko
nepadá na jabloň z nebe, ale vyrůstá z ní. Stejně je to s životem.
Každý z nás v sobě nese zárodek svatosti. Tvrdím, že život je
dozráváním svatosti. Pán nám
v tom dozrávání pomáhá, stejně jako životní události, kterými
procházíme. Každý z nás si však
musí uvědomit, že jeho svatost
musí dozrávat. V tomto ohledu
vynikal sv. Maxmilián. Nic mu
nebylo zatěžko. Když se něčeho
vzdával, nechápal to, že si něco
odříká, nýbrž že něco získává. My
to míváme jinak. Např. se neradi
postíme, ale rádi shazujeme kila
a jsme kvůli tomu schopni jakékoliv oběti. Rezignujeme však na
umrtvování, které cílí k dosažení
něčeho většího. Při umrtvování
získáváme dobrý vztah s Bohem
i pěknou postavu. My však rezignujeme na umrtvování, protože k naší škodě nám jde jenom
o postavu.

NA PRVNÍ POHLED
Když se setkáte s otcem Zdzisławem, na první pohled vás překvapí jeho empatie, s jakou přistupuje k lidem, se kterými se potkává. Neobyčejná emoční inteligence, díky níž se dokáže naladit
na vlnu druhého a vnímat jeho potřeby, přirozená lehkost, s jakou dokáže odpovědět nebo neodpovědět na otázky pro něj nepříjemné, dává tomuto knězi specifické charisma. Po setkání
s ním se však může stát, se stanete součástí příběhů jeho knih, jak o tom sám hovoří.
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text: Grzegorz Górny | překlad Radomír Malý
Komunismus je úplným opakem křesťanství. Pius XI. o něm říká, že je to největší blud všech dob.
Nese v sobě absolutní popření Desatera, což je vidět v každém přikázání. Každá z deseti vět, které
dostal Mojžíš na hoře Sinaj, nachází svůj opak v komunistickém systému.
IX. NEPOŽÁDÁŠ MANŽELKU SVÉHO
BLIŽNÍHO!
„Sexuální revoluce“, kterou bolševici uvedli do života, přeje pohlavní nevázanosti. Manželská věrnost byla uznána za buržoazní přežitek. Tento
pohled v Rusku našel své vyjádření v dekretech
a zákonech. A zákony – jak postřehl už Aristoteles – formují mravy. To působí, že narůstají souhlas
i možnosti ke zradě manželského partnera.
Mnoho komunistických vůdců jde příkladem takového jednání. Vladimír Lenin dlouhá léta podváděl
svoji ženu Naděždu Krupskou s manželkou Alexandra Armanda Inessou. Alexandra Kollontajová si
vybírá za své sexuální partnery ženaté muže. Josef
Stalin má mnoho souložnic; často jsou to ženy kremelských funkcionářů, jako např. Dora Chazanová –
manželka Andreje Andrejeva, kterou ale sex s diktátorem stejně neuchránil od pozdější smrti v lágru.

pokojnými reformami – je nezbytná ozbrojená
revoluce. Masy ukřivděných budou ale schopny
zahájit krvavé povstání pouze tehdy, když budou
motivovány hněvem a nenávistí. Proto je nutno
odmítnout – slovy komunistů – všechny křesťanské postuláty, bláboly o pokoře, milosrdenství
nebo odměně po smrti. To jenom oslabuje třídní
boj a bere mu sílu. Je třeba vyvolávat závist vůči
bohatým a chtíč po jejich hmotných statcích.
Formou realizace sociální spravedlnosti může
být pouze braní bohatým a dávání chudým.

BOLŠEVICKÉ ANTIDESATERO

KOMUNISTICKÉ
ANTIDESATERO (IX, X)

V bolševické praxi tento příkaz dostává brutální
podobu – masových loupeží a krádeží, spojených s násilím a vraždami. Neudivuje proto, že
děti v základní škole se učí číst a psát ze slabikáře,
v němž lze najít veršovánky obhajující krádež cizího soukromého majetku: „Máme domy, máme
lány kulaka. Máme sady kulaka. Na kulaka!“
Zpracováno na základě knihy GÓRNY, Grzegorz.
Tajemnice Fatimy. Warszawa: Rosikon Press, 2016, s. 155.

Foto: wikipedia.org

X. NEPOŽÁDÁŠ ŽÁDNOU VĚC
BLIŽNÍHO SVÉHO!
Marxisté hlásají, že jedním ze základních motorů
dějin je třídní boj. Celou historií se táhne konflikt
mezi vrstvami vykořisťovatelů a vykořisťovaných, mezi bohatými a chudými, buržoazií a proletariátem, kapitalisty a dělníky. Tuto historickou
nespravedlnost nelze podle marxistů zlikvidovat
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Foto: www.cirkevnituristika.cz

POUTNÍ MÍSTA

ZA PANNOU MARIÍ
HUMBERSKOU
Cíl mariánských ctitelů je v péči kanonie premonstrátů v Nové Říši.
text: Václav Štaud
Humberk je méně známé poutní místo s půvabným okolím jižního cípu Vysočiny. Mariánští ctitelé sem na poutě přicházejí vícekrát za rok, nyní se již schyluje k poslední, dušičkové slavnosti.
Humberk vznikl podobně jako řada podobných míst z vděčnosti uzdraveného šlechtice. Tady šlo
o člena vlivného, původně italského rodu Thurnů.
DOKONALE
UZDRAVENÉ OČI
Hrabě Karel Maxmilián, vzdálený příbuzný jednoho z vůdců stavovského povstání, byl
na rozdíl od Jindřicha Matyáše Thurna, který zemřel roku
1640 jako uprchlík v Estonsku,
katolíkem. Náš příběh začíná
o dvanáct let později, když se
Karlova ovdovělá maminka
Maxmiliána z Lichtenštejna
nastěhovala spolu se synem
do zámku v Krasonicích nedaleko Želetavy. Mladý hrabě zde
byl v sedmnácti letech postižen nespecifikovaným očním

neduhem a podle dobových
záznamů se lékaři reálně obávali oslepnutí. Písmák, který zaznamenal historii rodu, vypráví
o chlapcově živém snu. Viděl
prý v něm menší kopec se starou lípou, na níž visel obrázek
Panny Marie a nedaleko vyvěral
pramen. Mladík to místo opravdu našel, pravidelně zde na kolenou vyprošoval své uzdravení
a omýval si nemocné oči. Slíbil,
že pokud se uzdraví, postaví
Matce Boží kapli. K údivu jeho
lékařů nemoc opravdu postupně ustoupila a šlechticův zrak
byl pak již trvale zdravý.

LIDÉ SE UČILI
DĚKOVAT
Svůj slib splnil Karel Maxmilián
Thurn roku 1664, kdy nechal
vybudovat malou kapli s věží
a zvonem. Vykonal také pouť
do Itálie, z níž do kaple přivezl
obraz Panny Marie s Dítětem.
Později se stal významným
politikem, nositelem Řádu zlatého rouna, který mimo jiné
vynikl jako moravský zemský
hejtman. S manželkou, Annou
Dorotheou de Souches, dcerou maršála a hrdiny obrany
Brna proti Švédům, měli dvanáct dětí, z nichž Jan Křtitel
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Matyáš se stal olomouckým
kanovníkem a na nějaký čas byl
i proboštem brněnské kapituly.
Celá tato rodinná větev Thurnů
šla prostým lidem příkladem
a pravidelně přicházela do
kaple na vršku, který nazvala
Humberkem, děkovat Bohu za
všechny milosti a prosit Pannu
Marii o další přímluvy. Odrazem
této zbožnosti se staly poutě,
které na tato místa začali pravidelně konat obyvatelé Krasonic
i širokého okolí. Kaple nestačila a brzy se dočkala rozšíření.
Přišel však rok 1784 a s ním císařský zákaz poutí. Mariánská
kaple byla ponechána svému
osudu a rozbitými okny profukoval severák. U zamčených
dveří sice jednotliví lidé nepřestávali hledat pomoc a radu nebeské Matky, trvalo však plných
70 let, než mohlo dojít k obnovení svatyně i poutí. Tomuto
procesu už významně pomohli
členové nedalekého premonstrátského kláštera v Nové Říši.
PANNĚ MARII
S LÁSKOU
„Byl to právě člen našeho konventu a krasonický duchovní
správce P. Emmanuel Dressler,
kdo vyřídil v brněnské konzistoři povolení opravy kaple a organizace nových poutí. Znovuvysvěcení opravené kaple
se pak uskutečnilo v roce 1858
za veliké účasti lidí ze širokého
okolí,“ vypráví současný opat
novoříšské kanonie premonstrátů Marian Rudolf Kosík.
Davy lidí, které na poutě přicházely, však nutily řeholníky
k zamyšlení nad stavbou nové,
prostornější kaple. Na jaře roku
1901 došlo k poklepu na základní kámen a už v září byla
novogotická kaple hotová. Jak

zachytili kronikáři, dílo se tak
dobře dařilo proto, že všichni,
kdo se na něm podíleli, pracovali s hlubokou úctou k Bohu
a s láskou k jeho Matce. Každý
den začínali modlitbou před
mariánským obrazem, stejně tak před jídlem nebo když
z obce uslyšeli hlas zvonu. A nikomu prý nevyšlo z úst špatné
slovo.
O oblibě Matky Boží Humberské svědčí účast deseti tisíc
věřících při svěcené nové kaple. Obřad vykonal opat z Nové
Říše Josef Pavel Karásek a pak
v krátké době navštívili kapli
brněnští biskupové František
Bauer a jeho nástupce Pavel
Huyn. Oba vyjádřili obdiv nad
její krásou.
NĚKDO JE ŠTĚDRÝ,
JINÝ KRADE
Nekonaly se žádné sbírky. Rok
před stavbou totiž kraj postihlo neštěstí v podobě krupobití,
které zničilo téměř kompletní
úrodu, panovala nouze. Kapli si přesto lidé zaplatili sami.
Krasonický farář Černý, který
budování řídil a vedl si pečlivé
záznamy, píše, že během roku
1901 mu věřící na tento účel
přímo na faru přinesli 8 202 zlatých a půl krejcaru. To stačilo na
celou stavbu a ještě přes 200
zlatých zůstalo na Fondu kaple
humberské.
Oltář poutní kaple vytvořil
řezbář Josef Svoboda z Velké
Bíteše a umístil sem kopii původního obrazu Panny Marie.
Protože je kaple cílem opakovaných zlodějských útoků,
zůstává nyní historický obraz
z roku 1672 v bezpečí kaple
novoříšského kláštera a bratři
před ním denně konají svoje
modlitby.

Kaple byla poprvé vyloupena už
v září 1777, pak v letech 1827,
1828 a 1831. Velkou škodu udělal neznámý nenávistný pachatel
v září 1861, kdy okradl milostný
mariánský obraz o mnoho votivních darů, rozbil několik soch,
a ještě roztrhal oltářní plachtu.
Také oltářní obraz byl několikrát
poškozen. Při posledních dvou
krádežích roku 2000 ještě zmizelo několik dřevěných soch.
Na svatokrádežích se podílel
i c.  k. vojenský erár, který na
humberské věži v roce 1917
ponechal jediný maličký zvon
a ze dvou velkých udělal stroje na zabíjení lidí. Stejný osud
čekal za druhé světové války
zvony nově pořízené. Dnes tak
vstříc poutníkům může znít
hlas jediného menšího zvonu
z roku 1952…
HLAVNÍM KAZATELEM
STOJAN
Z umělecké výzdoby kaple stojí za zmínku vnější mosazný
reliéf Panny Marie od sochaře
Josefa Axmana. V roce 1935 jej
požehnal novoříšský opat Pavel
Souček, který o necelých osm
let později zemřel s dalšími
čtyřmi spolubratry krutou smrtí
v Osvětimi.
Průčelí kaple zdobí ještě pamětní deska, připomínající významného humberského poutníka
Antonína Cyrila Stojana. Pozdější olomoucký arcibiskup rád
na Novoříšsko přijížděl za svým
přítelem a spolupracovníkem,
pozdějším opatem Norbertem
Františkem Drápalíkem. Při poutích na Humberku býval Stojan
slavnostním kazatelem.
Poutě tu byly zakazovány opětovaně. Začalo to za císaře Josefa, pokračovalo za nacistické
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POZVÁNÍ
K NÁVŠTĚVĚ
Správci humberského poutního
místa, novoříšští premonstráti,
zvou poutníky nejen sem, k Matce Boží, ale i do svého domova.
Starý klášter, jehož dějiny sahají
do počátku 13. století, nyní připravují na devítisté výročí premonstrátského řádu. S celou
církví je oslaví v roce 2021. „Chceme proto dál pokračovat v prezentaci duchovního i hmotného
dědictví našeho kláštera,“ slibuje
opat Marián Rudolf Kosík.

Po dobu oprav zůstaly letos
pro turisty otevřené jen dva

okruhy, kterým dominovaly
opatský kostel sv. Petra a Pavla
a nádherná barokní klášterní
knihovna z počátku 17. století
pod originální freskou malíře
Ignáce Mayera.
Téměř celá prelatura, bývalé reprezentační prostory kláštera,
budou sloužit k obdivu veřejnosti už v příštím roce. Původní
podobu z počátku 18. století
letos postupně dostala opatská
kaple, stará pracovna, bývalá

ložnice opata a rovněž tak i jeho
slavnostní přijímací místnost.
V
prostorách
prelatury, kde
po dlouhá desetiletí bez citlivé
údržby hospodařila armáda,
bylo nutné udělat řadu oprav
včetně restaurování původních
podlah.
Bývalá obrazárna se pak změnila v klenotnici.
„V prostorných
a přehledných
vitrínách uvidí
návštěvníci výběr monstrancí,
kalichů, relikviářů a dalších liturgických předmětů z majetku
našeho kláštera nebo z našich
premonstrátských farností. Jedná se o exponáty od gotiky až
po moderní dobu. O několik
vzácností jsme sice v totalitních dobách přišli, ale většinu
cenností se podařilo zmapovat,
požádat o ně a získat zpět. Jedná se o expozici velmi cennou
a tomu také odpovídá několikanásobné zabezpečení,“ loučí se
opat Kosík.

Foto: klasternovarise.cz

okupace a ani totalitní komunistický režim poutím nepřál.
Lidé ale zůstali
mariánské tradici věrni a vždy
se při nejbližší
příležitosti
vraceli. Hlavní
ze současných
poutí je na počátku září, kdy
slavnostní mši
svatou na prostranství před
kaplí pravidelně
přichází celebrovat biskup
Pavel Posád, rodák z blízkého
Budkova.

Poutě na Humberku se konají v tomto pořadí
• Jarní slavnost je o první květnové neděli.
• Letní slavnost je o srpnové neděli blízké slavnosti Nanebevzetí P. Marie.
• Hlavní pouť bývá v září v blízkosti svátku Narození P. Marie, kdy přijde několik procesí, družičky přinesou ozdobený milostný obraz a lidé z okolních farností mají vlastní mariánskou
sochu. Nechybí ani starobylá pobožnost před obrazem P. Marie, nazývaná Poklonou.
• Růžencová slavnost je o první říjnové neděli.
• Dušičková pouť, která každý mariánský rok na Humberku uzavírá, je slavena vždy na pokraji měsíce listopadu.
Více informací a kontakty jsou na www. http://www.klasternovarise.cz/
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MARIINA
PÍSEŇ
Anděla Janoušková

Velebím Pána nebe i země,
Foto: Surasit Pitukpongphutorn | Dreamstime.com

duch můj v něm zaplesal.
Vždyť lidskou ubohost snímá ze mne
můj Bůh, má spása a Král.

Stvořitel veliké věci činí,
duch můj v něm zajásal.
Smilovává se nad nejmenšími
můj Bůh, má síla a Král.

Jsem radost lidského pokolení.
Pyšným Bůh vládu vzal.
Lačné však sytí a chystá jim zemi

Foto: ID 17577865 © Eti Swinford | Dreamstime.com

můj Bůh, má láska a Král.

Maria Panno, Matko Slova. Panna Maria v poezii českých
básníků nové doby. Výbor uspořádal Mojmír Trávníček. Olomouc:
Matice cyrilometodějská, 2005.

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

4|2019|č. 162

Foto: ID 97917179 © Paulus Rusyanto | Dreamstime.com

MODLITEBNÍ ÚMYSL M. I.

STÁRNOUCÍ CÍRKEV?
Úmysl M. I. na říjen: Aby církev neustále obnovovala a posilovala svůj
misijní zápal.
text: P. Jacek Pędziwiatr
Jeden kněz už hodně pokročilého věku řekl: „Jako mladý
kněz jsem chtěl obrátit ke Kristu celý svět. Roky šly dál. Stal
jsem se farářem a šlo mi jen
o to, abych dokázal získat pro
Krista své farníky. Nyní jsem
v důchodu a budu rád, když já
sám zůstanu Kristu věrný.“
Církev zestárla. Postupně pohasl misijní zápal, vychladla
touha „lovit“ lidi pro Krista. Toto
tvrzení jsem nevymyslel já, hovořil o tom již v roce 1990 Jan
Pavel II. v encyklice Redemptoris Missio: „Vnitřní a vnější
potíže ochromily misijní rozmach, pokud jde o nekřesťany.
O této skutečnosti musí uvažovat všichni, kteří věří v Krista.
V dějinách církve bylo plnění

misijního poslání vždy znakem
její životní síly, tak jako jeho
opouštění bylo naopak znamením krize víry“ (č. 2).
Skutečnost vnitřního problému stárnutí církve se již netýká
pouze zlaicizovaného Západu,
ale roste jakoby plevel i v tradičně katolických zemích. Vyučování náboženství ve školách
se vytrácí, víra se stává plytkou,
úsilí o poctivý křesťanský život,
účast na bohoslužbách a praktikování víry jde stranou.
Ne tak tomu bylo se sv. Maxmiliánem. Ten se po návratu
z římských studií dostal kvůli
chabému zdraví do léčebny
v Zakopaném. Jedna z ošetřujících sester vzpomínala: „V touze

zpříjemnit pobyt nemocným
organizoval pro ně náboženské
přednášky, v nichž odpovídal na
jejich otázky a námitky. Svým
taktem a přístupem k nemocným si je získal tak moc, že se
k němu ve velkém počtu hrnuli
i ti, kteří se dříve vyhýbali zpovědnici a nyní odcházeli spokojeni a šťastní a jejich příklad
přitahoval zase další.“
Obnovit misijní úsilí znamená
pro církev totéž, co omládnout,
obnovit původní zápal a horlivost, jíž nestojí v cestě ani
osobní zdravotní problémy (jak
tomu bylo u sv. Maxmiliána),
ale naopak se stávají výbornou
příležitostí, kdy můžeme vyjít
vstříc lidem toužícím po dobré
Novině.
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UČITELKA
Úmysl M. I. na listopad: Aby byla Neposkvrněná pro každého věřícího
příkladem lásky a poslušnosti Božímu slovu.

Foto: Archiv

text: P. Jacek Pędziwiatr
Pan prezident v rámci celonárodních setkání s voliči poctil
svou přítomností další obec.
Byl posazen na důstojné místo
za stolem přikrytým krásným
ubrusem se státními znaky a
květinami. Do sálu přivedli skupinu poctěných
a zároveň nervózních občanů. Hejtman doprovázející prezidenta je začal
postupně představovat:
„Toto je starosta obce
a jeho sekretář, zde je ředitel místní školy, lékař
zdravotního
střediska,
majitel stavební firmy,
ředitelka mateřské školy,
vedoucí sdružení zahrádkářů, předseda sboru
hasičů. A máme tady ještě významné osobnosti
pocházející z naší obce:
známá herečka, umělecký řezbář, rektor vysoké
školy…“
„A kdo je tato žena?“ přerušil ho pan prezident
ukazuje na starší ženu.
„To je jejich učitelka,“ odpověděl hejtman.

Snad je to, jak by řekl psycholog, otázka projekce. Protože
jsem „učitelským“ dítětem, tak
se mi stává, že se dívám na Marii nejen jako její dítě, ale také
jako její žák.

„Udělejte všechno, co vám řekne!“ Říká se, že tato její slova,
protože byla poslední, která
v Písmu řekla, představují její
závěť. Já vnímám tato slova
jako žák ve škole na konci hodiny, kdy paní učitelka zadává domácí úkoly.
Nejspíš to bude trochu
naivní srovnání, když
řeknu, že církev je jako
škola, v níž Pán Ježíš je
ředitelem a Panna Maria učitelkou. Škola učí
a vychovává. Církev pak
je společenstvím lásky a
místem naslouchání Božímu Slovu.

Evangelium nám předává jen
málo Mariiných slov. Téměř
všechna jsou řečena k Pánu.
A jen jedno je řečeno lidem:

Podívejme se na sebe.
Každý má své místo a
význam v církvi: papež,
biskup, kněz, každý věřící.
Panna Maria je učitelkou
nás všech, a to bez výjimky. Dobrou učitelkou: neříká mnoho slov, ale místo
toho je nedostižným vzorem a příkladem k následování.
Moc bych se chtěl tomu všemu
naučit.

ÚMYSLY MODLITEB M. I.
ŘÍJEN

Aby církev neustále obnovovala a posilovala svůj misijní zápal.

LISTOPAD

Aby byla Neposkvrněná pro každého věřícího příkladem lásky a poslušnosti
Božímu slovu.

PROSINEC

Aby rozjímání tajemství Božího Narození obnovilo srdce každého věřícího.
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BIBLICKÝ KOUTEK

CO MÁ SPOLEČNÉ ASLAN
S HOSPODINEM?
Je možné přizpůsobit si Boha?
text: br. Patrik Rygiel OFMConv
Uprostřed všeho toho veselí se Aslan tiše vytratil. Když si toho králové a královny všimli, neřekli
nic. Pan Bobr všechny včas varoval. „Bude přicházet a odcházet,“ řekl. „Dnes ho uvidíte a zítra už
možná ne. Nerad se nechává poutat – a samozřejmě se musí starat i o jiné země. Na tom není nic
špatného. Občas se tu zastaví. Ale nesmíte ho k ničemu nutit. Je divoký, nezapomeňte. Není to
žádný ochočený lev.“1
Možná někomu přijde zvláštní
začínat článek v Immaculatě citací z pohádky. Někdy nám však
pohádky zjevují hlubší pravdu
o tom našem světě i o nás samých. Zvláště pak, pokud sám
autor je erudovaným filozofem.
A proto mi odpusťte, že se nebudu zabývat zápletkou (doporučuji Vám přečíst si celou
sérii Letopisů Narnie), ale soustředím se jen na vybraný fragment. Řeknu jen tolik: celé toto
Lewisovo dílo, Letopisy Narnie,
je vlastně jednou velkou alegorií křesťanství, a Aslan, velký
Lev, syn Císaře za Mořem, je
v podstatě Narnijským Bohem,
majícím mnoho společného
s naším Pánem, Ježíšem Kristem – včetně toho, že se obětoval za zrádce a na konci světa
bude soudit všechny rozumné
tvory.
JEHO DOBROTA
A VELIKOST
Ale proč o tom píši. Mezi naším
Bohem a Aslanem je ještě jedna podobnost – Aslan se stará
o dobro hlavních hrdinů, je jim
stále nablízku, podobně jako
i nám Hospodin. To však může
některé vést k jistému kamarádíčkování se s Bohem: „však
on mě i tak má rád“, „však on
mi odpustí“, „není se čeho bát“.

Nechci tím samozřejmě popírat
Jeho lásku k nám, jen poukázat
na to, že přikázání lásky, které
nám dal, nás vyzývá také k zodpovědnosti, vděčnosti a úctě.

bázeň, který nebere ohled na
osobu a nepřijímá úplatek, ale
zjednává právo sirotku a vdově,
miluje hosta a dává mu chléb
a šat“ (Dt 10, 17-18).

Máme si všímat Jeho dobroty
a lásky, samozřejmě, ale nezapomínejme také na nekonečný
rozdíl mezi námi a Ním. A pokud se skutečně neobrátíme
k Němu celým srdcem, celou
myslí a celou svou silou, nemáme důvod hovět si bez obav.
Podobně se vyjadřuje prorok
Jeremiáš (před babylonským
zajetím) těm, kdo si mysleli, že
Bůh přebývá v jejich středu, na
Chrámové hoře, a proto se nemusí o nic starat, neboť Hospodin nedovolí znesvětit svůj Příbytek: „Nespoléhejte na klamná
slova: ‚Je to chrám Hospodinův,
chrám Hospodinův, chrám Hospodinův.‘ Jestliže napravíte své
cesty a své skutky, budete-li
mezi sebou zachovávat právo,
(…) a nebudete-li chodit ke své
škodě za jinými bohy, pak vás
nechám přebývat na tomto místě, v zemi, kterou jsem dal vašim
otcům na věky věků. Ale vy spoléháte na klamná slova, jež nejsou k užitku“ (Jer 7, 4-8). Pamatujme, že „Hospodin, váš Bůh,
je Bůh bohů a Pán pánů, Bůh
veliký, všemocný a vzbuzující

TOUHA PO JEHO
BLÍZKOSTI
Hospodin chce, abychom se
připodobnili Jemu. Říká: „Já
jsem Hospodin, který jsem vás
vyvedl z egyptské země, abych
byl vaším Bohem. Proto buďte
svatí, neboť já jsem svatý“ (Lev
11, 45). Jinými slovy, máme se
přizpůsobit Bohu, protože jen
to je naše naděje a poslední
cíl, a ne přizpůsobit si Boha
podle našich žádostí, protože
tím zmaříme sebe, zpronevěříme se daru bytí. A jedině
on je vhodným – smím-li se
tak vyjádřit – předmětem tužby našeho srdce, neboť on je
stvořil a on jediný je schopný
vyplnit každou tužbu našeho
srdce. V Něm je naše dobro. Tak
jako světlo je dobrem pro oko
a zvuk pro ucho, tak Hospodin
je dobrem pro naše srdce i duši.
A také i toto nám ukazuje
Aslan. Těm, kteří Ho znají, působí radost už samotné jeho
jméno a mají ohromnou radost,
když k nim přijde a promluví si s nimi, nebo jim pomůže
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v bitvě či dovolí dětem zadovádět si s Ním. A když odejde,
naplní je jeho odchod smutkem: „‚Je pryč!‘ řekl kouzelník.
‚A ty i já jsme z toho nešťastní.
Vždycky to tak je, nemůžeš ho
zadržet, není to ochočený lev.‘ “2
A podobně i Hospodin naplňuje
sladkostí duše, k nimž se přiblíží a zachvátí je smutek, když se
vzdálí. Svědčí o tom mnozí mystici nebo kniha Píseň písní. A velký mudrc říká: „Není nic lepšího
než bázeň před Hospodinem,
a nic sladšího, než dbát na Hospodinova přikázání“ (Sir 23,25).
A proto jsou nesmyslné všelijaké snahy přizpůsobit si Boha
a Jeho Přikázání, rozřeďovat
Jeho nauku, řka „jsou jiné časy,
co platilo před sto lety, teď neplatí“. Kdo tak uvažují, kráčejí
na hraně propasti a táhnou
za sebou mnohé. Nedejme se
však jimi strhnout a bojujme za

našeho Boha. On jediný nás zná
a jedině při Něm se můžeme stát
plněji lidmi. Pamatujme také, že
se náš život nekončí smrtí, ale
pokračuje dále ve věčné blaženosti, kam se doufáme dostat.
NAŠE NADĚJE
A tak jako se Kristus stal člověkem, aby pozvedl naši padlou
přirozenost, tak také my jednou budeme mít skrze Krista
účast na Boží přirozenosti. Jak
vysvětluje velký filozof Boëthius (sv. Severin), který říká:
„Protože se lidé stávají blaženými dosažením blaženosti, a blaženost sama je božstvo, je zřejmé, že se lidé stávají blaženými
dosáhnutím božstva. Avšak tak
jako se lidé dosažením spravedlnosti stávají spravedlivými
a dosažením moudrosti moudrými, právě tak je nutné, aby se
lidé dosažením božstva stali
bohy. Každý blažený je tedy
bůh. Od přirozenosti je ovšem

jen jeden Bůh, avšak nic nebrání tomu, aby jich bylo co nejvíc
prostřednictvím účasti.“3
Cožpak to není skutečnost, po
které hodno toužit? Mějme
tedy stále na zřeteli Boží dobrotu, Boží Království – naši pravou
vlast, kam doufáme přijít, a podle této naděje měňme i svůj
život. Nesnažme se „ochočit si“
Boha omlouváním si hříchů či
opovážlivostí, anebo také přílišným lpěním na okamžicích
Jeho zvláštní blízkosti. On je na
tom i tak nezávislý, a bude dělat, co uzná za vhodné pro naši
spásu. Buďme si vědomi jeho
svobody, a ušetříme si mnohá
zklamání.
1 LEWIS, Clive S. Letopisy Narnie: Lev, čarodějnice
a skříň. Praha: Fragment, 2015, s. 193.
2 LEWIS, Clive S. Letopisy Narnie: Plavba Jitřního
poutníka. Praha: Fragment ve spolupráci s Albatros
Media, 2015, s. 175.
3 BAHNÍK, Václav. Boëthius: Filozofie utěšitelkou.
Praha: Vyšehrad, 2012, s. 99.
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HISTORICKÝ SERIÁL

NÁMĚSTKOVÉ KRISTOVI (22)
Papežství v epoše jansenismu a osvícenství
text: Radomír Malý
Osmnácté století bylo spojeno s osvícenskou filozofií, která se nenápadně, ale systematicky šířila
především ve Francii a ničila víru lidu. Osvícenci kladli hlavní důraz na lidský rozum, který podle
nich je v rozporu s katolickým dogmatem. Byli buď deisty, nebo ateisty. Ti první, mezi něž řadíme
Voltaira a Diderota, uznávali sice existenci Boha, ale tvrdili, že on sice svět stvořil, avšak více se
o něj nestará, proto se ani nemohl v osobě Ježíše Krista zjevit lidem. Kristus byl podle nich pouhý
vynikající filozof na stejné úrovni s Buddhou, Mohamedem, Konfuciem a dalšími zakladateli světových náboženství, a žádný Bůh. K ateistům mezi osvícenci náleželi Bayle, d’Alembert a d’Holbach. Hlasateli osvícenských myšlenek se staly hlavně lóže svobodných zednářů, proto papežové
18. století museli vystoupit ostře proti nim.
JANSENISMUS
Osvícenství předcházel jansenismus. Jednalo se o herezi uvnitř
katolické církve. Jejím původcem byl na počátku 17. století profesor v belgické Lovani
a pozdější biskup Cornel Jansen,
který ve smyslu nauky Luthera
a Kalvína popíral, že by člověk
hřešil svobodně a dobrovolně.
Lidská přirozenost prý nemůže
nic jiného dělat, než hřešit, proto spasena bude jen nepatrná
část lidí, a to těch, kteří si spásu
zaslouží svými kajícími skutky
a askezí. Člověk proto musí žít
v neustálém strachu, v postech
a sebezáporu, být vážný a z ničeho se neradovat.
Jansenismus se rozšířil v Belgii,
Holandsku a zejména ve Francii, kde ženský klášter v Port
Royal u Paříže se stal centrem
tohoto náboženského hnutí.
Jeho negativní vliv na zbožnost
lidu, z níž se téměř vytratil pojem milujícího a milosrdného
Boha, který nechce člověka
zatratit v pekle, ale spasit, byl
značný. Proto papežové museli reagovat. Již Innocenc X.
r. 1653 odsoudil jansenismus
jako blud, Klement XI. (1700 až
1721) vydal potom r. 1713 bulu

Unigenitus, v níž jansenismus
zavrhl jako zhoubné učení. Někteří jansenisté spolupracovali
s osvícenci v ideovém boji proti
katolické nauce a papežství,
konkrétně v Rakousku, kde vysoký hodnostář dvora Marie
Terezie Gerard van Swieten, vyznavač jansenismu, systematicky prosazoval ve státě osvícenskou ideologii a omezoval vliv
Říma na rakouskou církev.
Jansenismus v průběhu 18. století zanikl, udržel se pouze
v Holandsku, kde vznikla samostatná, od katolické církve
odloučená náboženská denominace tohoto vyznání, jež se
později stala zárodkem tzv. starokatolické církve.
PAPEŽOVÉ A SVOBODNÉ
ZEDNÁŘSTVÍ
Vážným problémem pro církev i pro samotné papežství
se stalo svobodné zednářství,
založené r. 1717 Jamesem Andersonem v Anglii. Zednářské
lóže byly hlavním inspirátorem
osvícenství a aktivním šiřitelem této filozofie. K tomu jim
maximálně napomohl systém
přísného utajení. Nikdo ze zednářů nesměl prozradit jména

svých lóžových spolubratří, což
umožnilo zednářstvu proniknout až na nejvyšší politické,
vzdělávací, kulturní a finanční
posty. Mnozí zednáři se dostali i na vysoká místa v církevní
hierarchii, především ve Francii
a v Rakousku.
Papežové museli okamžitě zasáhnout, neboť ve Francii, ve
Španělsku a v německy mluvících zemích zednáři často zveřejňovali anonymní publikace
vyzývající ke konečné likvidaci
Katolické církve. Největší nepřítel katolicismu ve Francii Francois Arrouet Voltaire se ostentativně k zednářství hlásil. Proto
Klement XII. (1730 až 1740) jako
první papež v dějinách vydal r.
1738 bulu proti zednářům pod
názvem „In Eminenti“, v níž
píše mimo jiné: „Ustanovujeme a nařizujeme odsoudit
a zakázat shromáždění, sdružení, sjezdy, konvence či jiné,
které obsahují termín ‚svobodozednářský‘... Zároveň přikazujeme neudržovat žádné styky s takovými sdruženími pod
trestem exkomunikace, která
bude naložena na bedra všech,
kdo neuposlechnou toto naše
nařízení… Nikdo s výjimkou
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toho, kdo se nachází na smrtelné posteli, nemůže být z hříchu
příslušnosti k zednářské lóži
rozhřešen od kněze či biskupa,
neboť toto právo přísluší pouze
biskupu římskému.“
Členství v zednářské lóži bylo
tedy podle papeže Klementa XII. zlem tak obrovských rozměrů, že rozhřešení mohl udělit pouze římský pontifik. Téměř
všichni nástupci Klementa XII.
až do Pia XII. (1939 až 1958)
vydávali protizednářské dokumenty. Již nástupce
papeže Klementa Benedikt XIV. (1740 až 1758)
v bule „Providas“ r. 1751
označil svobodné zednářství jako „zaslouženě
se těšící špatné pověsti“
a dodal, že členství v této
sektě „vede ke zlu a nepravostem“. Podobně Benediktův nástupce Klement XIII. (1758 až 1769)
v encyklice „Christianae
Republicae“ r. 1766 odsuzuje „troufalost nepřátel,
lidí odsouzeníhodných,
kteří se oddali mýtům,
aby vzkřísili z popela
absurdity bezbožnosti,
které byly již tolikrát pohřbeny…“ Spolu se zednářstvím odsoudili papežové
v těchto dokumentech i osvícenské myšlenky stavějící rozum nad Boha.
PONTIFIKÁT
BENEDIKTA XIV.
Papež Benedikt byl nepochybně nejvýznamnějším a také
nejvzdělanějším
pontifikem
18. století. Jmenoval se občansky
Prospero Lambertini a byl před
svým zvolením arcibiskupem
v Bologni. Pracoval též v kongregaci pro svatořečení a vedl
kanonizační proces druhého

patrona české země sv. Jana Nepomuckého. Zde se ukázal jako
přísný posuzovatel faktů, dlouho
váhal, než udělil souhlas k prohlášení generálního vikáře Jana
z Nepomuku svatým. Vadila mu
zejména nejistota, jestli pražský
generální vikář Jan z Pomuku,
zavražděný králem Václavem za
hájení práv Církve, a Jan Nepomucký, mučedník zpovědního
tajemství, jsou jedna a tatáž
osoba. Povrchní kronikář Václav Hájek z Libočan v 16. století
totiž napsal, že jde o dva různé

r. 325 až do tridentského let
1545 až 1563. Za jeho pontifikátu započal také rozsáhlý
archeologický průzkum křesťanských i antických pamětihodností města Říma.

Jako papež zpřísnil pravidla pro
blahořečení a svatořečení s tím,
že zázraky na přímluvu kandidátů cti oltáře musí být důkladně prověřeny příslušnými lékařskými i jinými odborníky.
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Dvacet tisíc kilometrů v letadle na cestě na misie do Peru
text: S. M. Anežka Novoměstská OSF
Milé děti, každá cesta do neznáma je pro nás dobrodružstvím.
Nevíme, co nás čeká. Když se
však necháme s důvěrou vést milujícím Bohem, nemusíme se bát.
Přišel den, kdy se bratři Zbyšek
a Jarek vydali na misii do daleké
země Peru. Byl konec listopadu 1988. Venku mrzlo a na letišti
byl sněhový poprašek. Čekala je
dlouhá cesta: vzdušnou čarou
11 tisíc kilometrů, ve skutečnosti však museli urazit
dvojnásobek. Letadlo letělo
přes Rusko a Irsko, pak nad Atlantickým oceánem do Kanady,
dolů na jih na Kubu a odtamtud
teprve do Peru.
Po pěti dnech strávených
na cestě konečně přistáli
na sluncem rozpáleném
letišti v Limě, hlavním
městě Peru. Když vycházeli z letištní haly, Jarek překvapeně ukazoval na skupinku lidí, která čekala venku. Nad hlavou drželi velký
papír s jejich jmény. Když bratry
uviděli, hrnuli se k nim a přátelsky je vítali a objímali. „Poslal nás
místní pan biskup,” vyprávěli.
„Včera mu volal někdo z Říma, že
přijedete. Je to zázrak! Vždyť kvůli
teroristům se na biskupství nikdo z cizí země nemůže dovolat.“
Z letiště jeli společně do domu
sv. Josefa na druhé straně města.
Ten se stal pro bratry prvním domovem v nové zemi. Zůstali tam
několik týdnů, aby se mohli trošku rozkoukat v novém prostředí
a poznali blíž místní obyvatele.
Když chodili po hlavním městě,
viděli veliký rozdíl mezi chudými

a boháči! Výstavná čtvrť ve středu
města byla obklopena nesčetným množstvím ubohých chatrčí, v nichž bydlely tisíce a tisíce
chudých lidí. Zvířata bohatých
měla mnohdy lepší stravu než
chudí lidé.

Jeden kněz, také misionář z Polska, je pozval do své farnosti na
okraji města. „Moji farníci nemají
často ani to nejnutnější k životu,“ vyprávěl jim. „Chybí jim jídlo
a voda, elektrika i topení. A navíc tu řádí partyzánská skupina,“
dodal smutně. „Říkají si Sendero
Luminoso. Jsou to teroristé. Násilím se snaží chudé vyprovokovat
k nepokojům a k revoluci.“ Po
chvíli se však znovu rozzářil: „Je to
zvláštní. Přes svou chudobu si lidé
nikdy nestěžují a jsou radostní.
Však uvidíte.“ Při návštěvě několika chudých rodin i při mši svaté
bratři zažili opravdu přátelské společenství. „Cítili jsme se tam jako
doma,“ psal Zbyšek druhý den
do dopisu rodičům. „Zažíváme
tu úžasnou otevřenost a srdečnost, která je pro místní obyvatele

typická.“ Chudí lidé si úplně získali
srdce obou bratří. Nyní ještě víc
toužili, aby jim mohli přinášet Boží
naději a lásku a pomáhat jim.
Na začátku nového roku se bratři vydali na další cestu. Letadlo
je přeneslo 400 km na sever do
města Chimbote. Na letišti je
čekal místní pan biskup. Vítal je
s otevřenou náručí jako milované bratry. „Nějaký čas zůstanete u mne, abyste se na
svoji službu lépe připravili,“
řekl jim, když seděli u večeře
v jeho skromnému domku.
„I já jsem se kdysi chtěl stát
františkánem a pracovat v misiích mezi chudými lidmi.“ S velikou trpělivostí a láskou jim
pak vyprávěl o životě v horách, kam se chystali! Mluvil o tom, jak tam lidé žijí
a co nejvíce potřebují. Radil
jim, jak se mohou přiblížit k těm
nejchudším a sloužit jim. „Budou
vás pozorovat, jestli žijete pravdivě a máte otevřené srdce. A když
vám něco nabídnou, nikdy to
neodmítněte,“ nabádal je. „Tím si
získáte jejich důvěru a přátelství.“

Ilustrace: Vítězslav Koutník

PRO DĚTI

CO NÁS ZA OCEÁNEM ASI ČEKÁ?

Během několika dalších měsíců
se bratři trénovali ve španělštině a místním indiánském jazyce
a naučili se od zkušených misionářů mnoha důležitým věcem
pro práci ve své budoucí farnosti
v horách. Už se tam moc těšili!
Milé děti, Pán Bůh nás zve na cestu, kterou pro nás připravil, a je
na ní vždycky s námi. Nemusíme
se bát. S jeho pomocí můžeme
splnit i ty nejnáročnější úkoly.
Vždyť on se o nás stará.
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BOUŘE KVŮLI KOLEJNICÍM
Jak se Marek učil vystačit si s tím, co má.
text: Jana Lokajová
Marek listoval v katalogu
z hračkářství. Narazil v něm na
vláčkovou dráhu se spoustou
příslušenství, jako třeba mosty,
depa, točny, nádraží, značky,
a dokonce svítící semafory. Na
chvilku se zasnil a pak zavolal:
„Mamííí, pojď se podívat!“

pocit, svrběly ho ruce a byl
vzteklý. Neměl rád, když mu
máma něco zakazovala, a ještě
víc nesnášel, když mu nechtěla koupit něco, co podle svého
názoru bezodkladně potřebuje

něco chceš, ještě neznamená, že to taky musíš
mít. Myslím, že parkoviště, značky, pouliční osvětlení,
depo a točna ti stačí. Další věci
už kupovat nebudeme. Navíc

Z kuchyně vykoukla maminčina hlava a Marek jí hned dychtivě ukazuje: „Podívej, tuhle
dráhu bych chtěl. Koupíš mi ji?“

a hlavně ukrutně chce. Maloval
si ve svých představách, jak staví dráhy s přejezdy, u kterých
blikají světla, buduje několikaúrovňové kolejnice a předvádí je svým kamarádům. Nikdo
by na ně nesměl sahat, to se
ví. Mrzutost ho nechtěla přejít
a trápila ho až do večera, kdy se
domů vrátil tatínek.

jsi se zachoval k mámě zle, a to
mě nazlobilo ze všeho nejvíc.“

„To nevím,“ na to povídá maminka: „Máš tu už plnou krabici kolejnic a takovou dráhu si
z nich hravě postavíš.“

„Ale mami, dívej se na ty mosty a semafory. Já mám jen pár
pilířů a semafory vůbec žádné.“
„To je možné, ale krabici plnou
kolejnic už máš,“ trvá na svém
maminka.
„Mami, Pavel mosty už také má
a rodiče mu koupili ještě nádraží. Já ho chci taky. Ty mě nemáš
ráda,“ zaútočil Marek.
„Tak to by stačilo,“ odpověděla
máma, „už o těch kolejnicích
nechci slyšet ani slovo.“ A smutně se vrátila ke své práci.

Marek ještě chvíli brblal pod
vousy a pak ještě nakvašeně
kopl do poblíž ležící hračky.
Ovládl ho hrozně nepříjemný

„Slyšel jsem, žes byl dnes na
maminku nějaký neurvalý,“ otevřel odpolední roztržku táta.
„Tati, já potřebuju semafory ke
kolejnicím a taky potřebuju
mosty a máma mi je nechce
dovolit. Chápeš? Já je nutně
chci!“ vysvětloval Marek.
„Tak potřebuješ, nebo chceš?“
ujišťoval se táta.

„Ale tati…,“ skáče mu do řeči
Marek.
„Budu rád, když se naučíš, že ne
všechno musíš nutně mít jen
proto, že to chceš. Koneckonců,
můžeme spolu vyrobit světlo

z žárovky a baterky. To si můžeš
postavit k přejezdu jako signalizaci.“
„A to bys uměl, tati?“ valí oči
Marek. „To bych uměl,“ potvrzuje táta. „A teď se běž omluvit
mamince,“ dodává. Marek se

Marek se jen na okamžíček zarazil a znovu spustil: „Potřebuju
je, bez nich je celá dráha k ničemu.“

chvíli rozmýšlel, nakonec ale
poslechl. Zlostné svrbění ho
přešlo a vystřídalo ho těšení na
to, jak bude s tátou vyrábět.

„Aha. Tak teď mě chvíli poslouchej. Ty máš tolik součástek
dráhy, že na některé z nich nesáhneš, jak je rok dlouhý. Kdybychom ti měli koupit všechno,
co chceš, za chvíli bys měl v pokoji tolik věcí, že už by sis ani
neměl kde hrát. A navíc to, že

Stejně jako táta v tomto příběhu nás i Bůh učí odlišovat to,
co potřebujeme, od toho, co se
nám jen zachtělo, aby nám to
nakonec nebylo ke škodě. I Bůh
nás učí, aby dobré vztahy s lidmi pro nás měly větší váhu než
majetek a bohatství.
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PODĚKOVÁNÍ
❧ Děkuji

Pánu Bohu, Panně
Marii a také paní MUDr. Jindřišce Burešové za pomoc mému
bratru během jeho nemoci.
čtenářka Ludmila

❧ Chci

veřejně poděkovat
Panně Marii, jejímu Synu Ježíši
Kristu, sv. Janu Pavlu II. a sv. Antonínovi. Je tomu 7 let, kdy jsem
vážně onemocněla. Podstoupila jsem ozařování a chemoterapii. Po celou dobu nemoci mne
provázel časopis Immaculata,
který byl pro mne a pro další
pacienty v nemocnici povzbuzením.
vděčná Anežka z Valašska

❧ Plním svůj slib a tímto dě-

kuji Panně Marii za ochranu
a přímluvu při závažné operaci
srdce. Vše dobře dopadlo. Děkuji Ti, naše Nebeská Maminko. Moc Tě dál prosím o Tvou
ochranu a pomoc pro celou
rodinu.
vděčná rytířka Anna

❧ Chci

poděkovat sv. Josefu
a Andělu strážnému za ochranu naší rodiny.
čtenářka Anna

❧ Vážná

nemoc ochromila život syna a tím i můj počátkem
tohoto roku. Situace se zhoršovala každý měsíc a vyvrcholila
o těchto prázdninách. Po celou
dobu jsem se velmi modlila
a často se cítila jako „prázdná
nádoba“, která už neví, jak dál.
Když bylo nejhůř, začala jsem se
modlit novénu k P. Marii rozvazující uzly a opravdu se začaly
rozmotávat situace a chvíle beznaděje zázračným způsobem.
Bůh mi poslal do cesty anděly
v podobě mých dalších dětí
a jejich partnerů, kteří s opravdovou nezištností a šlechetností
pomohli k řešení. Nemůžu napsat, že je všemu trápení konec,

že je vše již vyřešeno, máme
před sebou ještě velký kus cesty,
ale nyní vím, že Bůh opravdu na
přímluvu Panny Marie pomáhá.
Modlím se dál za všechny dobrodince, za celou rodinu a vztahy v ní, za odpuštění, usmíření
a obrácení. Děkuji za vyslyšení
a pomoc v krizové situaci.
vděčná rytířka Helena

❧ Vážení přátelé a čtenáři Im-

maculaty, v květnovém čísle
jsme prosili o modlitbu za Kristýnku, která před rokem podstoupila transplantaci srdce
a letos onkologicky onemocněla. Všem, kteří jste na ni mysleli, patří veliký dík! Radujte se
a děkujte s námi, Kristýnka se
uzdravila. Pán je velký! Děkujeme a zůstáváme s vámi spojeni
v modlitbách.
za všechny přátele Jana

❧ Chtěla

bych touto cestou
poděkovat Bohu a Panně Marii
za úspěšnou operaci zubů osmiček, která vypadala komplikovaně. A za vzornou pooperační péči. Děkuji vřele panu
doktoru Královi, Bronišovi a celému týmu Fakultní nemocnice
v Olomouci. Vše se brzy zahojilo bez problémů. Dále můj dík
patří paní doktorce Bialkové.
čtenářka Anna

❧ Chci poděkovat za ochranu

Panny Marie naší snachy při
nelehké operaci, kterou musela
podstoupit v tak mladém věku,
s prosbou o Boží požehnání
a ochranu andělů strážných do
dalších let.
čtenář Josef

❧ Můj

synovec utrpěl na dovolené velmi těžký úraz na kole.
Ležel na jednotce intenzivní
péče v Českých Budějovicích. Po
čtrnácti dnech byl převezen do
nemocnice v Jihlavě. Nic nesměl

dělat, jen ležel, trápily ho silné
bolesti hlavy. Helma, kterou měl
v době úrazu na sobě, byla roztříštěná na kusy. Kdyby ji neměl,
dopadl by velmi špatně. Byl pátek odpoledne a moje sestra mi
volá, jestli se nechci připojit na
návštěvu do nemocnice. Přemýšlela jsem, co mám vzít s sebou. Měla jsem doma vodu ze
Svatého Hostýna a trochu vody
z Lurd. Přišly jsme na pokoj a já říkám: „Vodou z Hostýna se můžeš
umýt, té mám dost. Ale tu z Lurd
vypij.“ Usmál se a udělal to. Ve
skleničce zůstala kapka lurdské
vody, kápla jsem mu ji na čelo.
Pak jsem pověděla příhodu z mé
druhé poutě do Medžugorje.
Setkali jsme se s vizionářkou Vickou a ta nám ve svém svědectví
vyprávěla, jak ji Panna Maria držela za ruku. Poslouchala jsem
a říkala jsem si, že bych se moc
té její ruky chtěla dotknout.
Vicka ukončila své svědectví
a odcházela. Začalo se na ni
tlačit velké množství poutníků.
Já jsem stála nedaleko od ní,
ale neměla jsem šanci. Otočila
jsem se a odcházela. Ulice byly
plné. Najednou se dav začal rozestupovat, protože něco jelo.
Ustoupila jsem dozadu, co to
šlo. Přijelo černé auto, které zastavilo těsně vedle mě. Stáhlo se
okénko a Vicka mi z auta podala
ruku a ještě někomu za mnou.
Auto se zase rozjelo. Až doma
mi došlo: „Dotkla jsem se ruky,
kterou držela Panna Maria!“
Po skončení tohoto vyprávění
jsem synovci položila ruku na
čelo. Jaké prosby mi a mé sestře (mamince) probíhaly hlavou,
už ani nevím. Rozloučily jsme se
a odjely. Druhý den brzy ráno
zvoní telefon. Sestře volal syn
z nemocnice. Bolesti hlavy přešly, může chodit! Za pár dní ho
propustili domů. Čekalo ho ještě pár kontrol v nemocnici. Jeho
ošetřující paní doktorka mu říká,
že je chodící zázrak. Jak se říká:
proste a bude vám dáno.
vaše rytířka Věra
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❧ Chtěla bych poděkovat Panně Marii za její pomoc a útěchu.
Jsem vděčná, že jsem se uzdravila a můžu se opět modlit
v kostele před obrazem Matky
Boží ustavičné pomoci.
čtenářka Ludmila

❧ Chtěla bych poděkovat Pan-

ně Marii za ochranu při těžké
operaci.
Ludmila

❧ Ráda bych veřejně poděko-

vala Pánu Bohu, Panně Marii
a všem našim nebeským pomocníkům za pomoc v životě.
Božím zásahem se mi podařilo vyřešit situaci, když mého
starého tatínka podvodným
způsobem přehlásili k jinému
odběrateli energií a tak mu
způsobili pokuty několikanásobně vyšší, než má důchod.
Pokut byl zproštěn v celé výši.
Také moc děkuji za pomoc, že
syn zvládl dostudovat učební obor a vyučil se. Prosím teď
pro něj o dar víry, naděje a lásky, obnovení oddanosti Bohu
a Panně Marii a za dobré zaměstnání, aby jeho život byl
k Boží cti a chvále.
vděčná rytířka Ludmila

O MODLITBU PROSÍ:
❧ Prosím o modlitbu za vážně
nemocnou kamarádku Miroslavu a celou její rodinu.
čtenářka Ludmila

❧ Prosím o modlitby za staré
nemocné rodiče a dar víry pro
dospívající děti.
čtenářka Kateřina

❧ Prosím o modlitby a posilu

v mé těžké a komplikované nemoci.
Jarmila

❧ Dobrý den, ve vašem dvou-

měsíčníku Immaculata ráda čtu
prosby a poděkování za vyslyšení proseb. Chtěla bych Vás

i já poprosit o modlitbu k Pánu
Bohu a Panně Marii pro svou
dceru, aby se jí podařilo otěhotnět. Taky pro syna, aby i on
měl šťastnou rodinu. Pro druhou dceru, aby se brzo uzdravila, vdala se šťastně a měla také
rodinu. Děkuji.
čtenářka Jitka

❧ Prosím o modlitbu za man-

žela, kterému se moc zhoršil
zrak.
čtenářka Marie

❧ Prosím o modlitbu za mou
přítelkyni Ludmilu a jejího
muže Tomáše. Za místo, kde
bydlí a za vyřešení jejich těžké
situace.
čtenářka Helena

❧ Prosím o modlitbu ve velmi

těžké finanční situaci. Pán Bůh
zaplať.
Marta

❧ Prosím o modlitby za mého

pětiletého syna, který má problémy ve školce, aby se vše
s pomocí Panny Marie, sv. Josefa a sv. Dominika vyřešilo.
čtenářka Ludmila

❧ Srdečně Vás zdravím a prosím o modlitbu za mne i za
všechny pacienty v psychiatrické léčebně. Vzpomínám a jsem
s vámi spojen v modlitbě.
Jiří, rytíř Panny Marie
Z DOPISŮ ČTENÁŘŮ:
Malé ohlédnutí a osobní vzpomínka na pana doktora Hejla:
Bylo to krátce po návratu ze
svatořečení naší Anežky České a pan doktor Hejl měl u nás
přednášku. Nejprve o pouti do
Říma, hlavně pro ty, kteří se nemohli pouti zúčastnit. Potom
ale pokračoval na téma Hnutí
pro život a ochranu nenarozených dětí. Říkal: „Víte, když za
námi přijde maminka v nesnázích a chce jít na potrat a když

se nám podaří jí její úmysl rozmluvit, tak každou poprosím,
až se jí dítě narodí, aby mi poslala jeho fotografii.“ Pak nám
ukazoval fotografie těch dětí
a dodal: „Když k nám pak přicházejí maminky, ukazuji jim
ty fotografie a říkám: Tyhle děti
se neměly narodit. Ty ženy mají
v očích slzy, když si je prohlížejí, a většinou odcházejí s tím,
že si svoje děťátko nechají. Je
to smutné, ale ne beznadějné.
V budoucnu bychom tady měli
být jen my a Romové. Protože
Romové a křesťané děti nezabíjejí.“
rytířka Věra
Letošní Velikonoce byly pro
mne hrozné. Celý život jsem
se bála o svou dcerku Janičku
(příští týden by jí bylo 39 let),
přežila jsem s ní různé životní
kříže, až mi ji v minulém roce
zabil neopatrný řidič. Vždy jsem
se modlila k Panně Marii, aby ji
ochránila ode všeho zlého, a teď
se stalo toto… Asi by ji čekalo
jinak něco hrozného, jinak si to
neumím vysvětlit. Zanechala mi
dvě vnučky (3 a 9 let a zetě 32
let). Mně je 69 let a svůj seniorský věk mám plný hoře a bolesti. Na Velký pátek v 15.00 hodin
jsem stála s holčičkami u jejího
hrobu, zapálila jsem svíčku,
vnučky dávaly kytičky, ale moje
vnitřní bolest byla tak hrozná, že
jsem usedavě plakala a holčičky
se na mne dívaly. Pak večer jsem
sledovala Křížovou cestu z Vatikánu na TV NOE, která mne
ujistila o tom, že se mé holčičce
daří dobře. Ale co já a my všichni, kteří jsme ji milovali? Snažím
se porozumět, být vděčná, ale
ta každodenní bolest je tu stále.
Proto prosím Vás a všechny rytíře a rytířky, pomozte mně a celé
rodině toto hoře překonat svými modlitbami. Děkuji.
vaše rytířka Magdalena

❧
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ZPRÁVY
• Vatikán: Dne 10. září t. r. v odpoledních hodinách zemřel Otec
Josef Koláček SJ, bývalý vedoucí
české redakce Vatikánského rozhlasu. Requiescat in pace! Jen pár
dnů před odchodem na věčnost
1. září oslavil své 90. narozeniny.
Pocházel z Bystrce u Brna (dnes
městská část Brno-Bystrc), po
vstupu do řádu Tovaryšstva Ježíšova byl novicem na Velehradě,
kde ho zastihla násilná komunistická likvidace řádů a řeholních
kongregací r. 1950. Komunistický
režim ho zařadil do oddílů PTP,
tj. politicky nespolehlivých pro
vojenskou základní službu, kteří
vykonávali nejtěžší fyzické práce.
Poté byl zaměstnán jako dělník
ve Zbrojovce, počátkem r. 1968
tajně přijal kněžské svěcení. Po
okupaci naší země sovětským
vojskem v srpnu r. 1968 emigroval a po řádové formaci v rakouském Innsbrucku byl pověřen
r. 1971 řízením české redakce Vatikánského rozhlasu. V této funkci
setrval až do svého odchodu do
důchodu r. 2001. Jeho pohřeb
se konal 12. září v kapli sv. Františka Borgiáše v římské rezidenci
generálního představeného Tovaryšstva Ježíšova. Přeložil řadu
náboženských knih z italštiny,
francouzštiny, španělštiny a němčiny do češtiny a je také autorem
23 životopisů českých i zahraničních světců. Mezi nimi vynikají
především spis „Martin Středa“
o statečném jezuitském obránci
města Brna proti Švédům r. 1645,
dále „Magnificat z Nového světa“
o biskupovi americké Filadefie
sv. Janu Nepomuku Neumannovi, jenž pocházel z jihočeských
Prachatic, a „Moravské exultet“
o mladé katolické dívce z Napajedel Aničce Zelíkové, která zemřela na těžkou chorobu v 17 letech

a své utrpení obětovala mimo
jiné i za děti zabité umělým potratem. Několik publikací věnoval P. Koláček českým jezuitským
misionářům v zámoří, např. knihu „Šimon Boruhradský“. Za svou
činnost obdržel r. 2010 Pamětní
medaili České biskupské konference a r. 2012 Cenu města Brna
za zásluhy v oblasti žurnalistiky
a publicistiky.
Podle radiovaticana a jiných zdrojů
zpracoval -rm-

• Brazílie: Prezident Jair Bolsonaro
oznámil na Twiteru, že jeho vláda
připravuje zákon o zákazu ideologie gender na školách, což se má týkat především tzv. sexuální výchovy a propagace homosexualismu.
Toto oznámení vyvolalo bouřlivou
kritiku levicové opozice.
LifeSiteNews 10. 9. 2019

• Maďarsko: Počet katolických
škol se v této zemi od r. 2010
zdvojnásobil. Oznámil to místopředseda vlády Zsolt Semjen.
Do 1 067 mateřských, základních
a středních škol chodí celkem
220 tisíc dětí. Církevní školy jsou
všeobecně kladně hodnoceny
pro svoji vysokou kvalitu.
www.kath.net, 7. 9. 2019

• Velká Británie: Katolická
agentura „Benedict
Centre“
zjistila na základě statistického
výzkumu, že až polovina osob,
které se prohlašují za ateisty
nebo agnostiky, věří v existenci
tajemných nadpřirozených dobrých nebo zlých sil, a že všechny
významné události jsou jimi
naprogramovány. Agentura to
hodnotí jako návrat k pohanství
starých Řeků a Římanů v antice.
LifeSiteNews, 5. 9. 2019

• Velká Británie: Ve Skotsku je
stále ještě mnoho víry a putování relikvií sv. Terezie z Lisieux to

dosvědčuje – tak komentují skotská média, vlnu zájmu, jakou vyvolala přítomnost nejmladší učitelky církve na severu Britských
ostrovů. Po tři týdny putovaly relikvie sv. Terezičky po všech skotských katolických diecézích. Na
všech etapách cesty přitahovaly
velké zástupy věřících a zejména
mnoho mladých. V Motherwel, na
prvním zastavení pouti, se shromáždilo 20 tisíc věřících. V pondělí navštívily relikvie také největší
skotské vězení v Glasgow. „Byl tu
Nelson Mandela, princezna Anna
a spolu s nimi premiéři a poslanci
parlamentu, ale nikdo na vězně
nezapůsobil tak jako sv. Terezie
z Lisieux,“ říká zaměstnanec věznice William McGurk.
www.radiovaticana.cz, 19. 9. 2019

• Indie: Vláda státu Himachal
Pradesh prosadila zákon zakazující křesťanským denominacím
evangelizaci. Nazývají ji „nucení
ke konverzi“ a stanoví za ni trest
vězení od pěti do sedmi let.
www.pch24.pl, 19. 9. 2019

• Německo: V Limburgu v tamní katedrále byl 15. září prohlášen blahoslaveným německý
kněz Richard Henkes, mučedník nacismu. Narodil se r. 1900
v Ruppachu, vstoupil do řádu
pallotinů a r. 1925 přijal kněžské svěcení. Od r. 1931 působil
ve Strahovicích na Hlučínsku na
území tehdejší Československé
republiky jako kazatel a exercitátor. Po připojení obce k nacistickému Německu v r. 1938
odvážně vystupoval proti bezbožné hitlerovské ideologii,
r. 1943 byl zatčen a odvezen do
koncentračního tábora Dachau.
Tam 22. února r. 1945 zemřel,
když se dobrovolně přihlásil po
vypuknutí epidemie tyfu k ošetřování nemocných a nakazil se.
ČTK 18. 9. 2019, GK 8/2019
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Národní centrum Rytířstva Neposkvrněné
zve na duchovní cvičení nejen pro rytíře Neposkvrněné

Každodennost
S Pannou Marií
Český Těšín 22.–24. 11. 2019

Exercicie vedou: P. Adam Rucki | br. Bohdan Heczko OFMConv | Jitka Navrátilová, Ph.D.
PROGRAM:
Pátek:
17.30
ubytování
18.30
večeře
20.00
mše svatá

Sobota:
Program během dne

(mše svatá, přednášky, sdílení, modlitba,
příležitost ke svátosti smíření, adorace)

Exerciční dům, Masarykovy sady 24, 737 01 Český Těšín

Přihlášky: tel.: 733 249 240, e-mail: edum.tesin@gmail.com

Neděle:
Dopolední program
(přednáška, svědectví, mše sv.)
12.00
oběd a zakončení

Cena

1 500 Kč

Bratři, když vejdou do jakéhokoliv domu,
ať nejprve řeknou: POKOJ TOMUTO DOMU!
(z řehole sv. Františka)

Foto: Archiv
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