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

VÁŽENÍ ČTENÁŘI, 
MILÍ RYTÍŘI NEPOSKVRNĚNÉ,
odevzdáváme toto číslo Immaculaty k  tisku 
v poslední listopadový pracovní den. Nevíme 
však, zda jej do Vánoc kvůli „dárečkovému“ 
shonu na poště obdržíte včas. Doufáme, že se 
to podaří.

Tímto číslem uzavíráme náš „seriál“ o Desate-
ru. Které z deseti přikázání je největší? Všech-
na jsou důležitá a  tvoří jeden celek. Když se 
jistý znalec Zákona ptal Ježíše, které přikázání 
je největší, uslyšel v  odpovědi slova o  lásce 
k Bohu a bližnímu. Z této odpovědi pak vznik-
la katechetická formule: „Miluj Boha nade 
všechno a bližního jako sebe.“ Ze samotných 
přikázání by se mohlo zdát, že naše víra nám 
jen něco přikazuje a zakazuje, avšak zmíněná 
Ježíšova odpověď ukazuje na jádro Desatera. 
Je jím láska. Je to obrovský prostor, ve kterém 
se můžeme rozvíjet a prožívat hlubokou náplň 
života. Příkazy „nesmíš, musíš“ slouží jako uka-
zatele cesty, které nás varují před rizikovými 
místy, abychom v životě nehavarovali a láska 
aby byla chráněna. Svatý Augustin kdysi řekl: 
„Miluj a dělej, co chceš.“ Ano, vyhýbáme-li se 
rizikovému chování, pak cokoliv bychom dě-
lali, pohybujeme se v prostoru lásky.

Milí čtenáři, přeji Vám bezpečnou životní ces-
tu a radost z objevování nádherného prosto-

ru přikázání lásky.

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

Ó Maria, beze hříchu počatá, oroduj 
za nás, kteří se k Tobě utíkáme, 

i za všechny, kdo se k Tobě neutíkají, 
a zvláště za nepřátele Církve svaté a za ty, 

kdo jsou Ti svěřeni.

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

Kdo se cítíte osloveni a chtěli byste vstoupit do M. I., požádejte o přihlášku na výše uvedených kontaktech.
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POKLAD NEJCENNĚJŠÍ
K čemu přilnulo naše srdce?
text: br. Bohdan Heczko OFMConv

V evangeliu Pán Ježíš říká zajímavou větu: „Kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.“ Zamysleme 
se i my a zkoumejme, kde se asi nachází to naše srdíčko, protože tam se bude nacházet i náš po-
klad. A který poklad stojí za to, abychom u něho mohli ponechat své srdce, tedy celý svůj život?

Ze života svatého Antonína 
Paduánského je znám jistý pří-
běh. Když byl pohřbíván jeden 
boháč, který přišel k  velkému 
majetku díky lichvě, sv. Anto-
nín prohlásil, že jeho srdce není 
v rakvi, ale ve skříni, kde měl li-
chvář uložené zlaté mince. Jaký 
byl údiv lidí, když pak otevřeli 
skříň s  penězi a  skutečně tam 
našli lichvářovo srdce.

Lichvář si zvolil za svůj poklad 
zlato, avšak když přišla hodi-
na smrti, nezachránilo ho. Ale 
nejen bohatství může být po-
kladem, u  kterého setrvává 
naše srdce. Pro jiného je jeho 
pokladem zdraví, tělesná zdat-
nost a  síla, ale jak víme, roky 
běží a dříve nebo později přijde 
stáří a s ním i nemoci a slabost. 
Každý nový rok ukusuje z  po-
kladu tělesné síly kousíček po 
kousíčku, až nezbude vůbec nic. 
Pro někoho dalšího může být 
pokladem sláva a  věhlas. Různí 
lidé se drží na vrcholu slávy, čer-
pají z toho mnoho prospěchu, 
avšak nakonec přece jen přijde 
konec. Poklad slávy není s  to 
zajistit trvalý úspěch. V  dnešní 
době velkých technologických 
úspěchů bychom mohli za svůj 
poklad považovat technické vy-
moženosti, jež umějí tak skvěle 
nahradit těžkou lidskou práci, 
která se dříve musela s  velkou 
námahou vykonávat ručně. 
Avšak naše zkušenost ukazuje, 
že všechno rychle jednak zasta-
rává, ale i přináší nové problémy 

a komplikace. A mohli bychom 
vyjmenovávat další a  další věci 
a  znova docházet k  závěru, že 
nic z  toho není schopno zajis-
tit našemu životu trvalé štěstí, 
pokoj, radost, smysl, po čemž 
tak silně toužíme. I věci mravně 
dobré a chvályhodné, u kterých 
člověk může setrvávat bez výči-
tek svědomí, nakonec tak nějak 
nestačí. Vždycky dojdeme k ně-
jakému limitu a zklamání.

K  jakému pokladu tedy při-
lnout srdcem, aby náš život byl 
v  bezpečí, aby měl otevřenou 
perspektivu šťastné věčnosti? 
Celá zeměkoule za všechny 
své dějiny nezná jiného hrdinu, 
který by překonal nepřekona-
telný „limit“ smrti, než je Ježíš. 
A  nepřekonal ho tak, aby nám 
pyšně ukazoval, jaký je „borec“ 
a  my na něho vůbec nemá-
me… Naopak, pokorně a s lás-
kou vstoupil do naší smrti, vzal 
na sebe naše prokletí hříchů 
a  přinesl nám ospravedlnění 
a  zmrtvýchvstání. Nikdo jiný 
nevzal na sebe náš dluh hříchů, 
nikdo jiný za nás nepoložil ži-
vot a nikdo jiný nám nepřinesl 
zmrtvýchvstání k  šťastné věč-
nosti. On je ten poklad, u něhož 
má setrvávat naše srdce. Když 

všechno jiné zklame, on bude 
stát u nás a bude nám otevírat 
novou cestu, i  kdybychom už 
leželi v hrobě. On je Přítel, který 
své přátele nikdy neopouští, ale 
naopak připravuje jim místo ve 
svém království.

Zbývá tedy otázka, zda my jsme 
jeho přátelé a zda jsme ho ne-
opustili. Odpovězme si každý 
upřímně na otázku, kde je můj 
poklad, a hned budeme vědět, 
jak to s naším přátelstvím je.

Pokud zjistíme, že čestné první 
místo v  našem srdci zaujímá 
něco jiného než náš Přítel  – 
Spasitel, zdroj a cíl života, před-
ložme mu to v  modlitbě, aby 
nás uschopnil vidět věci v pra-
vém světle a dal nám sílu opou-
štět to, co pomíjí, a přimknout 
se k tomu, co je trvalé. Každý 
den můžeme začít pozváním 
Ježíše do svého života: „Ježíši, 
který jsi zvítězil nad smrtí a kte-
rý mi dáváš život dnes, zvu Tě 
do mého života. Veď mě, abych 
den prožil tak, aby byl oslavou 
mého Stvořitele a byl k prospě-
chu mému bližnímu.“

Milí rytíři a  rytířky Neposkvr-
něné, přeji Vám i sobě, aby nás 
Neposkvrněná naučila setrvá-
vat srdcem u Spasitele. Potom 
všechny jiné věci budou na 
svém správném místě a  bu-
deme je dobře užívat ke slávě 
Boží a  k  našemu prospěchu 
a spáse. 
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Kde je tvůj poklad, 
tam bude i tvé 
srdce.

(Mt 6,21)
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LETEM M. I. SVĚTEM
čili rytíři v akci
text: Jitka Navrátilová | koordinátorka M. I.

REKOLEKCE V ČESKÉM TĚŠÍNĚ (22.–24. 11. 2019)
O posledním víkendu končícího církevního roku se sjeli rytíři 
Neposkvrněné Panny Marie do exercičního domu v  Českém 
Těšíně. Společně s otcem Adamem Ruckim jsme vedli duchov-
ní cvičení zaměřené na „Každodennost s Pannou Marií“. Pro-
střednictvím přednášek, mší svatých, adorací a modliteb jsme 
se snažili otevřít naše srdce a mysl, abychom alespoň trochu 
poodhalili tajemství pokorného života Matky Boží a jejího Syna 
Ježíše. Při formování našich rytířů Neposkvrněné vycházíme 
z předpokladu, že porozumět Panně Marii znamená rozumět 
více Pánu Ježíši. Matka Boží pro nás představuje cestu, jak se 
více sjednotit s Kristem. Na přednáškách jsme si také Pannu 
Marii představili jako misijní vzor pro naše „rytířské“ poslání.

STAV RYTÍŘSTVA NEPOSKVRNĚNÉ ZA ROK 2019
Svatý Maxmilián  M. Kolbe měl ve svém životě vizi: Získat 
pro Neposkvrněnou celý svět. Naše Národní centrum M. I. 
se k této vizi připojuje. Usilujeme, abychom pro Matku Boží 
získali rytíře, kteří se jí zasvětí, aby mohli získávat další duše 
pro nebeské království. Letos se přihlásilo dalších na 200 ry-
tířů a rytířek, kteří odevzdali Matce Boží své životy, aby se tak 
disponovali pro její misijní dílo. Na příkladu mnohých z Vás 
vidíme, jak usilujete o naplnění této vize. Někdy to děláte tím, 
že roznášíte letáčky o Rytířstvu po kostelích, nemocnicích či 
na jiná místa. Jindy propagujete časopis Immaculata nebo 
rozdáváte zázračné medailky. Možností, jak naplňovat misijní 
poslání, je více a do značné míře závisí na Vaší ochotě a krea-
tivitě. Zvláště bychom chtěli poděkovat za každého z  Vás, 
kteří nás podporujete svými modlitbami. V redakci i v Národ-
ním centru jsme si vědomi, že bez Vašich modliteb a Božího 
požehnání bychom nebyli schopni zvládat nároky tohoto 
poslání. I my Vás zahrnujeme do našich modliteb. Na úmysl 
živých členů M. I. je v Krnově u bratří minoritů sloužena mše 
svatá vždy o  první sobotě. Na úmysl zemřelých pak je tato 
mše svatá sloužena o druhé sobotě v měsíci.

SLAVENÍ NOVÉNY PRVNÍCH SOBOT
I v příštím roce bude organizovat Národní centrum Rytířstva 
Neposkvrněné pobožnost prvních sobot. Budou probíhat 
od ledna do září v kostele svatých Janů u minoritů v Brně. 
Zahájení bude vždy v 8.00 mší svatou, po které bude násle-
dovat krátká minilekce o vybraném aspektu ze života Mat-
ky Boží. Součástí slavení této novény bude také 15minutové 
rozjímání a modlitba růžence. Více informací najdete na pla-
kátku na konci časopisu. 
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MŮŽE BÝT LÁSKA PŘIKÁZÁNA?
Přikázání lásky není rozkazem, ale spíše pozváním ke vztahu lásky.
text: o. Jacek Ciupiński OFMConv

Odpověď člověka na Boží lásku zjevenou skrze Ježíše Krista se nemůže vztahovat pouze k Bohu, 
ale nutně zahrnuje i lásku k druhému člověku.

KTERÉ PŘIKÁZÁNÍ JE NEJVĚTŠÍ?
Jednou přišel k Ježíši jistý znalec Zákona a zeptal 
se: „Které je první ze všech přikázání?“ Ježíš odpo-
věděl: „První je toto: Slyš Izraeli, Hospodin, náš Bůh, 
je jediný Pán. Proto miluj Pána, svého Boha, celým 
svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí 
a celou svou silou. Druhé je toto: Miluj svého bliž-
ního jako sám sebe. Žádné jiné přikázání není větší 
než tato“ (Mk 12,29-31).

Ježíš ve své odpovědi spojil dvě přikázání lásky, 
která byla tazateli dokonale známá. První, týkající 
se lásky k Bohu, najdeme v knize Deuteronomium 
(Dt 6,4-5). Druhé, vztahující se k lásce k bližnímu, je 
zapsáno v knize Leviticus (Lv 19,18). Ježíš, třebaže 
byl požádán o  uvedení pouze jediného, nejdůle-
žitějšího přikázání, k němu připojuje druhé. To, že 
je obě uvádí vedle sebe, nemusí nutně znamenat 
snahu postavit je na stejnou úroveň z pohledu dů-
ležitosti. Jejich spojení však způsobilo, že se svým 
způsobem slily v přikázání jediné. V tomto duchu 
byla tato Ježíšova odpověď interpretována v celé 
křesťanské tradici. Takto k  ní přistupoval i  sv. Jan 
Pavel  II. ve svém kázání při mši svaté ve Varšavě 
9.  června  1991, během které beatifikoval františ-
kána o.  Rafala Chyliňského. Řekl: „Toto největší 
přikázání je jediné a zároveň dvojí: zahrnuje Boha 
i člověka. A mezi lidmi – zahrnuje bližní i sebe sa-
mého. V tomto přikázání se Bůh setkává se svým 
obrazem, kterým je každý člověk.“

JE MOŽNÉ LÁSKU PŘIKAZOVAT?
Zde může vzniknout jistá pochybnost. Může být 
láska přikazována? Copak láska není a  nemá být 
svobodným úkonem milujícího vůči milovanému? 
Může snad být vynucována přikázáním? Copak 
nás může někdo skrze rozkaz nutit k lásce? Taková 
pochybnost se může zrodit v srdcích těch lidí, kteří 
pohlížejí na přikázání Boží jako na svévolné naříze-
ní Boha (Pána) člověku (služebníkovi, nebo co hor-
šího, otroku), za jehož nesplnění hrozí trest. Avšak 
toto přikázání není ani tak závazkem, jako spíše 
pozváním ke vztahu lásky k Bohu.

Tuto pravdu nám vysvětluje sám Ježíš během Po-
slední večeře, když říká svým učedníkům: „To je mé 
přikázání: Milujte se navzájem, jak jsem já miloval 
vás. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své 
přátele položí svůj život. Vy jste moji přáteli, když 
děláte, co já vám ukládám. Už vás nenazývám slu-
žebníky, protože služebník neví, co dělá jeho pán. 
Nazval jsem vás přáteli (…). To vám přikazuji: Miluj-
te se navzájem“ (J 15,12-17).

Dokonalou interpretací Ježíšových slov z  Posled-
ní večeře je První list svatého Jana, ve kterém mi-
lovaný Ježíšův učedník poukazuje především na 
skutečnost, že Bůh je láska a že ho mohou poznat 
jedině ti, kteří milují, neboť láska pochází od Boha 
(srov. 1 J 4,7-8).

To je totiž nejdůležitější pravda naší víry, že láska 
se projevuje ne v tom, že my milujeme Boha, ale 
v tom, že On si zamiloval nás, a poslal svého Syna 
jako smírnou oběť za naše hříchy (srov. 1 J 4,10).

ODPOVĚDĚT LÁSKOU NA LÁSKU
Proto nikdy nemůžeme považovat přikázání lás-
ky za útok na naši svobodu, ale právě naopak, za 
pobídku ke kladné odpovědi na lásku, kterou jsme 
byli obdařeni skrze Boha. A to od prvního momen-
tu stvoření světa. Bůh totiž všechno stvořil s myš-
lenkou na člověka, kterého jako jedinou bytost na 
tomto světě stvořil k obrazu svému a tento obraz 
také obdařil rozumem a svobodnou vůlí. Dar rozu-
mu a svobodné vůle je právě tím, díky čemu člověk 
může svého Stvořitele poznat a v naprosté svobo-
dě k němu přilnout. Stejně tak může Boha odvrh-
nout, odvrátit se od něho a  směřovat k  něčemu 
jinému. A to se také stalo na úsvitu času. Člověk po-
koušený hadem odvrhl pravdu o sobě jako o stvo-
ření milovaném Stvořitelem a rozhodl se „být jako 
Bůh“ (srov. Gen 3,5). Zhřešil, Bohu se však nevyrov-
nal a pouze zpřetrhal s Bohem vztah lásky, která je-
diná mu mohla poskytnout úplné štěstí. Zničil také 
vztah s druhým člověkem, který od té doby přestal 
být někým blízkým a stal se konkurentem.
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Bůh však láskou zůstal a toužil člověka láskou ob-
klopovat. Proto ho nenechal samotného, ale ne-
ustále ho doprovázel a zjevoval se mu, až v určitém 
momentu historie, když „se čas naplnil“,w poslal 
na zem svého jediného Syna. Boží Syn se stal člo-
věkem ne proto, aby nás ponížil, ale proto, aby nás 
spasil, aby obnovil vztah lásky mezi Bohem a lidmi. 
Zároveň nám ukázal, v  čem spočívá pravá láska. 
Z lásky k Otci se stal dokonale poslušným a z lásky 
k člověku dal svůj život, aby vykoupil hřích, zvítězil 
nad smrtí, obdařil člověka důstojností Božího dítě-
te a otevřel mu brány nebe.

LÁSKA TOUŽÍ BÝT OPĚTOVÁNA
Člověk, který si uvědomuje všechno to, co Bůh pro 
něho z  lásky učinil, dokáže na to vše odpovědět 
pouze láskou. A tato láska se nemůže týkat pouze 
Boha. Bůh totiž miluje nejen mě, ale všechny lidi 
a učinil z nich moje bratry a sestry. Jak by bylo mož-
né milovat Otce a nemilovat jeho děti? Proto sv. Jan 
píše: „Kdokoliv miluje samotného Dárce života, mi-
luje rovněž toho, který od tohoto Dárce život obdr-
žel“ (1 J 5,1). Láska k lidem je navíc určitým testem 
a  důkazem, že milujeme Boha: „Kdo neprokazuje 
lásku bratru, kterého vidí, nemůže milovat Boha, 
kterého nevidí“ (1J 4,20).

Musíme si však také uvědomit, že láska, o které zde 
mluvíme, není jen cit. Boží láska k nám je aktivní. 
A  taková musí být i  naše láska k  Bohu a  k  našim 
bližním, neboť „každý, kdo tvrdí, že v Něm (Bohu) 
zůstává, by měl dělat to, co On dělal“ (1J 1,6). Proto 
„nemilujme slovem a  jazykem, ale činem a  prav-
dou“ (1J 3,18). „Láska, kterou prokazujeme Bohu, 
se projevuje tím, že plníme Boží přikázání“ (1J 5,3).

Proto, drazí bratři a  sestry, „ať vás netíží žádný 
dluh, kromě dluhu vzájemné lásky. Kdo totiž 
projevuje lásku svému bližnímu, ten splňuje vše, 
co zákon vyžaduje. Taková přikázání jako: Nezci-
zoložíš, nezabiješ, nepokradeš, nepožádáš man-
želku bližního – a  všechna ostatní jsou shrnuta 
v tom jediném příkazu: Miluj bližního svého jako 
sebe samého“ (Řím 13,8-9). Přikázání Desatera, 
která zde sv. Pavel vypočítává, však v sobě mají 
něco negativního v tom smyslu, že pouze zaka-
zují konat, co je špatné. Přikázání lásky je otevře-
no nekonečnosti dobra, svatosti, k  níž nás Bůh 
zve: „Ve svém chování se také staňte svatými, ná-
sledujte příkladu Svatého, který vás povolal, pro-
tože je psáno: Buďte svatí, protože já jsem svatý“ 
(1Petr 1,15-16). 
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MYSTICKÁ MODLITBA SRDCE
Trojiční Srdce miluje trojiční láskou!
text: s. Kateřina Klosová | Centrum Aletti, Olomouc

Jak uchopit, představit si Boží Srdce, jeho Trojjedinost? Bůh ve své Trojici miluje. Celá jeho čin-
nost je jen láska. Může toho člověk dosáhnout? V jednom lidském srdci se v jistém čase zrodila 
tato slova: „Když mě budete skutečně milovat, pak už se mě nebudete na nic ptát. Budete přebý-
vat ve mně a já budu přebývat ve vás.“ Jak lze prakticky naplnit tuto touhu Božího Srdce?

SRDCE – TO 
NEJVNITŘNĚJŠÍ, CO JE 
V ČLOVĚKU
Na křesťanském Východě „du-
chovní život“ znamená účast 
na životě Ducha Svatého, který 
sídlí v srdci člověka. Pouze v na-
šem nitru, v nitru srdce, je mož-
ný vzájemný styk s Bohem, který 
je citlivý k srdci člověka. Tam se 
odehrává pravá duchovní zku-
šenost, bez níž neexistuje nábo-
ženství ani etika. Abychom lépe 
pochopili pojem srdce, jak se 
zachoval na Východě a u západ-
ních mystiků, musíme se vrátit 
k  jeho biblickému významu. 
V  Písmu svatém lidské „srdce“ 
myslí, rozhoduje se, je místem 
vnitřního života, a také místem, 
kde sídlí Boží zákon a  probíhá 
kontakt s  Bohem. Analogicky 
bychom mohli použít jako spo-
lečný základ výraz: vnitřní člo-
věk. Tento pojem má vyjadřovat 
základní lidskou zkušenost, tedy 
že člověk ve skutečnosti není 
tím, čím se navenek jeví, ale tím, 
čím je uvnitř, skrytě.1

PROBODENÉ SRDCE 
JEŽÍŠE KRISTA
„Bůh je Láska!“ píše sv. apoštol 
Jan (srov. 1 J 4,8) a mnozí klasici 
duchovního života doplňují, že 
jde o nejkrásnější a nejvýstižněj-
ší definici Boha. Jedinou činnos-
tí věčné Lásky je věčné milová-
ní. Miluje ten, kdo má srdce na 
pravém místě. „Teologie srdce 
vychází z  muže s  probodeným 

Srdcem,“ říká Karel Rahner. Srd-
ce našeho Pána je Srdce probo-
dené. Když Ježíš skonal, vytrysk-
la z jeho Srdce Krev a Voda (srov. 
J  19,34). Srdce druhé Božské 
Osoby se stává pramenem, ze 
kterého vyvěrá živá Voda a Ho-
řící Krev na odpuštění hříchů, 
tedy Boží milosrdenství: pramen 
očištění a  požehnání pro srdce 
každého člověka, což se nám 
se vší vážností a silou potvrzuje 
v činnosti církve – v každé svá-
tosti smíření.

ROZTRŽENÉ SRDCE 
NEBESKÉHO OTCE
Nebeský Otec, který s  velikou 
láskou ve své moudrosti ne-
ustále plodí Syna, má Srdce, 
které cítí vše, co se dotýká Oso-
by jeho Syna a  zároveň srdce 
každé lidské osoby. Když Pán 
Ježíš zemřel na kříži, „chrámová 
opona se roztrhla vpůli od sho-
ra až dolů“ (srov. Mt 27,51). Tuto 
událost můžeme vnímat jako 
symbol Otcova Srdce. Od této 
chvíle je jeho Srdce roztržené. 
Již není žádná zábrana vejít do-
vnitř. Konečně má každý volný 
přístup do Božího království, do 
Srdce, které žhne láskou a kte-
ré v odpověď na lidskou zlobu, 
tvrdost a nedůvěru nabízí jako 
lék své věčné Otcovství!

Bůh stvořil na počátku člověka, 
Adama a Evu, ke svému obrazu 
a  z  lásky (srov. Gen 2,22). Záhy 
však přicházejí jejich dva synové: 

Ábel a  Kain. První jako symbol 
lidí, kteří se nechají vykoupit, 
druhý jako ten, který dobrovol-
ně a  vědomě odmítá lásku ne-
beského Otce. Srdce milujícího 
Otce je trháno od první chvíle, 
kdy stvořil člověka z lásky.

ROZDRCENÉ SRDCE 
DUCHA SVATÉHO
Duch Svatý je Láska mezi Ot-
cem a  Synem. Slovo láska je 
v dnešním světě jedno z nejví-
ce zprofanovaných slov. Pojem 
láska dnes znamená vše, jen 
ne to, čím skutečně je. Kdyby-
chom dělali anketu a  ptali se 
lidí, které náhodně potkáváme 
na ulicích, co znamená slovo 
láska, kdo z nich by odpověděl, 
že Láska je Osoba, že Láska je 
Bůh? A  to je jeden z  důvodů, 
proč je Srdce třetí Božské Oso-
by úplně rozdrceno, rozmetáno 
na prach, až na „tekutinu“, kte-
rá vyvěrá a  teče ze spojených 
Srdcí Otce i  Syna. Srdce Du-
cha Svatého je „tekutá“ Láska, 
která protéká každým lidským 
srdcem, které se mu s důvěrou 
otevírá. Tato Láska uzdravuje, 
naplňuje, žehná a  proměňuje 
zevnitř. Chce proměnit srdce 
člověka, aby mu potom moh-
la svěřit své dary, své plody ke 
službě druhým.

SJEDNOCENÍ LIDSKÉ 
A BOŽÍ BOLESTI
Když si Trojjediné Srdce Boží 
představíme jako Srdce jediné, 
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můžeme vnímat, že Srdce, kte-
ré na kříži probodli, se postup-
ně stává Srdcem roztrženým: 
podobně, jako když má člověk 
tělesnou ránu a  neléčí ji, stá-
le se zvětšuje, až se roztrhne. 
Z  jediného Srdce Otce i  Syna 
potom skrze roztržení začíná 
„vytékat“ Srdce Ducha Svaté-
ho, ona „tekutá“ Láska. Aby se 
i  naše srdce mohlo prakticky 
sjednotit se Srdcem Božím, 
můžeme ve svém osobním ži-
votě hledat, která bolest mé 
srdce probodává, co je pro mě 
tak těžké, že to mé srdce přímo 
trhá, a  v  čem, a ve  které udá-
losti mého života se mé srdce 
cítí úplně zdrcené, rozdrcené? 
Když hlouběji pochopím, že 
svou bolest mohu sjednotit 
s Boží bolestí, že Pán nadále trpí 
ve svém stvoření, nadále proží-
vá vše se svou Nevěstou Církví, 
dostane má bolest nový smysl 
a  hlubší rozměr. Možná lépe 
pochopíme, že skutečná láska 
je vždy také obětí.

MYSTICKÁ MODLITBA 
SRDCE
Ve všech staletích se lidé pta-
jí, jak se mají modlit. Pseudo-
-Makarius říká, že je potřebné 
udělat vše, co je v našich silách. 
Na druhou stranu Jan Zlatoús-
tý zdůrazňuje, jak je důležité 
uvědomovat si vlastní hranice 
a  nutnost Boží pomoci. Ctnost 
nezávisí pouze na nás samot-
ných, ale i na milosti shůry. Od-
tud také praktická rada Teofana 
Zatvornika: „Pracujte ze všech 
sil, avšak nechte na Pánovi, 
abyste uspěli.“ Když se naučíme 
bránit zlým podnětům  – myš-
lenkám, které na nás stále dotí-
rají, přichází poté další stadium, 
označované jako zralé. V  něm 
s úžasem zjistíme, že z nitra vy-
bublávají (do myšlenek nebo 
citů) podněty. Srdce začíná tiše 

hovořit, tzv. ševelit. Odkud se 
to bere?! ptáme se. Hesychasté 
říkají, že je to z  Ducha Svaté-
ho, který má v  srdci svůj trůn. 
V  těchto momentech, kdy se 
učíme rozeznávat a  dešifrovat, 
srdce ševelí a  vybublává z  něj 
řeč Ducha  – modlitba srdce! 
Ať bdíme, nebo spíme, srdce 
mluví. A  toto je ona modlitba 
v praxi, mystická modlitba srd-
ce: křesťan se modlí v Duchu, je 
veden Duchem. Modlitba v nás 
takto formulována Duchem 
vždy dojde až k Bohu.2

NÁVRAT DO OBJETÍ 
TROJICE
Čím více poznáváme Trojiční 
Osoby, tím více vrůstáme do 
Trojice samotné, přímo do její-
ho lůna. Duch Svatý přesazuje 
z pokladnice Ježíšova Srdce do 

srdcí svých přátel vše, neboť 
Láska dává vše a nic si nepone-
chává. Takto obdarováni se stá-
le více stáváme Nevěstou jedi-
ného Ženicha Ježíše Krista. On 
je do nás stále věrněji obtisk-
nutý, my stále více sáláme jeho 
čistotou, pokojem, pokorou, 
a jeho tichostí. On je stále více 
v nás a my v něm, proto s ním 
můžeme na oltáři svého srdce 
vše a  všechny neustále oběto-
vat Otci tak, jako Panna Maria 
s  jejím Synem Ježíšem. Každá 
duše se tak stále více stává po-
svátným ohněm, který Bůh vlo-
žil na oltář srdce člověka. 

1 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Modlil se tváří k východu. 
Velehrad–Řím: Refugium, 2010, s. 244–245.

2 Srov. tamtéž s. 241–243.
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KDO JE MŮJ BLIŽNÍ?
Bůh blízký člověku nás posílá, abychom byli služebníky jeho 
milosrdné lásky.

text: P. Jaroslav Brož

Biblický pojem bližního se rodí v Izraeli, kterému je blízko Bůh. Pojem Boží rodiny se skrze Ježíše 
rozšiřuje na všechny lidi. Ježíšovi učedníci jsou služebníky této Boží všeobjímající lásky ve světě 
s respektováním svých omezených možností. Nemohou vytvořit nebe na zemi, ale mohou pomá-
hat všem vykročit na cestu k prameni lásky.

BŮH UPROSTŘED 
IZRAELE
Pojednání na téma „kdo je můj 
bližní“ otevírám poněkud neob-
vykle. Když se řekne „bližní“, ur-
čitě se každému vybaví nějaký 
člověk. Někomu člověk obecně, 
jinému zase nějaká konkrétní 
osoba. Proto snad může znít ne-
obvykle, když v  této souvislosti 

začnu mluvit o  Bohu. V  Páté 
knize Mojžíšově, Deuterono-
miu, klade Hospodin Izraeli do 
úst tato slova: „Což se najde jiný 
veliký národ, jemuž jsou jeho 
bohové tak blízko, jako je nám 
Hospodin, náš Bůh, kdykoli 
k  němu voláme?“ (Dt 4,7). Bib-
lický Bůh je Bůh blízký. Je tedy 
prvním „bližním“. Na poušti se 

rozhodl přebývat ve stanu po-
dobném tomu, v  jakých žily iz-
raelské rodiny. Tento Bůh si ale 
nechce nechat svou blízkost 
pro sebe. Jeho blízkost je vý-
chovná. Chce učit Izraelity, aby 
si vážili jeden druhého, aby se 
stávali jednou rodinou. A  když 
chce jejich svobodě po vyji-
tí z  Egypta dát trvalou formu, 

https://immaculata.minorite.cz/objednejte-si/
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uzavře Hospodin se svým lidem 
smlouvu. Tato smlouva není nic 
jiného než založení rodinné po-
spolitosti – s Bohem jako Otcem 
a  mezi členy národa navzájem. 
Jejím znamením byl rituál s krví 
obětovaného zvířete: její polo-
vina byla vylita na Boží „stranu“, 
k oltáři, a druhou polovinou byl 
pokropen lid. Bůh a  Izraelité se 
stali „pokrevně“ příbuznými, 
spojuje je jeden život, protože 
krev je symbolem a  nositelkou 
života. To má dva důsledky. Za 
prvé se mají lidé stávat podob-
nými Bohu, protože vzájem-
ná láska touží po sjednocení. 
V tomto smyslu je třeba chápat 
Boží požadavek: „Buďte svatí, 
neboť já Hospodin, váš Bůh, 
jsem svatý“ (Lv 19,2). A za druhé 
platí, že tato „svatost“ se praktic-
ky uskutečňuje láskou k  bližní-
mu. Proto záhy Bůh žádá: „Bu-
deš milovat svého bližního jako 
sebe samého“ (Lv 19,18). For-
mou biblické svatosti je tedy lás-
ka. A protože je to postoj, který 
má obsáhnout celého člověka, 
nelze z  této lásky vyloučit nic, 
co je Bohu drahé. A Bohu leží na 
srdci celé stvoření a každý tvor, 
zejména člověk. Vždyť ho stvo-
řil a má v něm „kus“ sebe sama, 
svoji podobenku, svůj obraz.

IZRAEL NENÍ UZAVŘENÁ 
SPOLEČNOST
Někdy se v  souvislosti se staro-
zákonním Izraelem mluví o jeho 
výlučnosti. Svádí k  tomu ne-
správně chápaný pojem vyvole-
ní. Izraelité byli a  jsou skutečně 
Boží vyvolený lid. A  tento dar 
stále trvá, vždyť „Boží dary a jeho 
povolání jsou neodvolatelná“ 
(Řím 11,29). Během dějin, zejmé-
na v  babylónském vyhnanství, 
si Izrael stále víc uvědomoval, 
že jeho vyvolení je dar i  úkol, 
privilegium i  poslání. Izraelské 
zákonodárství počítalo s právem 

přistěhovalců, tedy cizinců, kteří 
chtěli z různých důvodů dočasně 
pobývat v  pospolitosti Božího 
lidu. Měli být přijímáni jako čle-
nové rodiny. Izaiášova kniha kon-
čí velikou vizí misie mezi pohany, 
kteří se mají stát součástí Božího 
lidu: „Přivedou také ze všech pro-
národů všechny vaše bratry jako 
obětní dar Hospodinu… na mou 
svatou horu do Jeruzaléma“ (Iz 
66,20–21). A  víme, že v  době 
Ježíšově bylo také pohanům 
umožněno, aby se podíleli na 
zbožném životě Izraele. Napří-
klad jeden římský setník nechal 
vystavět v Kafarnaum synagogu 
(Lk 7,5). O  Kornéliovi z  Cesare-
je se zase praví, že měl podíl na 
židovských modlitbách a  dával 
almužny, což bylo Židy považo-
váno za významný skutek zbož-
nosti (Sk 10,2). Přesto tu byly ješ-
tě závažné bariéry, které bránily, 
aby se nežidovské národy mohly 
stát plnohodnotnými členy Boží-
ho domu.

JEŽÍŠ OTEVÍRÁ DVEŘE 
VŠEM
Ježíš žil na tomto světě jako syn 
Izraele. Je ale pozoruhodné, že 
on, který přichází s ambicí spa-
sit celý svět, nepřekročí hranice 
své vlasti. A přece tím, že když 
svým vtělením přijal všechna 
lidská omezení, učinil rozho-
dující krok ke spáse všech. On, 
Boží Syn, se stal člověkem. Jistě, 
člověkem určité kultury, urči-
té doby, určitého náboženství 
a určité společenské třídy. Jako 
konkrétní člověk nemohl být 
vším. Ale rozhodující je, že se 
stal člověkem. Tím otevřel ces-
tu do rodiny Božích dětí všem 
lidem bez rozdílu. Proto může 
svatý Pavel směle prohlásit, 
že v Kristu už „není rozdíl mezi 
židem a  pohanem, otrokem 
a svobodným, mužem a ženou“ 
(Gal 3,28; srov. Kol 3,11).

SRDCE OBJÍMAJÍCÍ 
VŠECHNY LIDI
Ježíš svou touhu obejmout 
Boží láskou celé lidstvo a  kaž-
dého člověka předává skrze 
Ducha Svatého každému své-
mu učedníkovi. Tím dostává 
nové srdce, ne z  kamene, ale 
z „masa“. Srdce živé, které přijí-
má druhého člověka jako milé-
ho hosta – v Kristu. Není v tom 
nějaká přezíravost konkrétního 
člověka, jako bychom své bliž-
ní zneužívali k tomu, abychom 
si „pácháním“ dobrých skutků 
na nich vydobyli nebeskou bla-
ženost. Znamená to přijímat 
v člověku, který právě stojí pře-
de mnou, toho Krista, který „mě 
miloval a  za mě se obětoval“ 
(Gal 2,20).

BIBLICKÝ REALISMUS 
SLOUŽÍCÍ LÁSKY
Ježíš nás tedy učí, abychom 
měli ve svém srdci místo pro 
všechny. Má-li však být naše 
láska opravdová, projevova-
ná nejen slovy, ale účinnou 
službou (srov. 1 Jan 3,18), brzy 
zjistíme, že naše možnosti jsou 
velmi omezené. Připadáme si 
chudí a  slabí na to, abychom 
naplnili touhu srdce milovat 
všechny lidi. Ale i  s  tím Bůh 
počítá. Vždyť nás takové stvo-
řil. Podle řádu stvoření a podle 
druhu našeho povolání nám 
posílá bližní, kteří jsou ti „naši“ 
bližní. Jim se v  dané chvíli 
máme věnovat celým srdcem. 
Matka Tereza říkávala manže-
lům a  rodičům: „Láska začíná 
doma, u  členů vlastní rodiny.“ 
Sama pak dostala klíč k rozpo-
znávání toho, komu se mám 
věnovat nejdřív: vždy tomu, 
kdo je v dané chvíli „nejchudší 
z chudých“. A to s vědomím, že 
největší chudobou na tomto 
světě není materiální bída, ale 
to, že lidé neznají Ježíše. 
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I VRAH KNĚZE JE MŮJ BLIŽNÍ
Važme si každého duchovního, který se přihlásí k náročné službě 
vězeňského kaplana.

zeptal se: Václav Štaud

Desatero je přirozenou, Stvořitelem danou regulací lidského jednání. A zatímco Bůh je soudcem 
milosrdným, na opačné straně institucí spravedlnosti se nachází vězení jako nekompromisní od-
pověď společnosti na překračování zákonem daných hranic. S vězením a vězni má u nás mnoho 
zkušeností jezuitský kněz František Lízna. Během totality sám pětkrát odsouzený, od změny reži-
mu je duchovní posilou vězňů. Nyní ochotně odpovídá na otázky Immaculaty:

Věznění lidí má zpravidla 
trojí smysl. Spravedlivě tres-
tat, bránit společnost před 
pachateli a  vést je ke změně 
špatného jednání a smýšlení. 
Je ten poslední cíl vůbec reál-
ný? Jsou vězni, se kterými 
jste se stýkal, ochotni přiznat 
vinu a třeba i něco napravit?

Každý z nich je jiný, mají za se-
bou různé bolesti i radosti, trp-
ké osobní příběhy a  originální 
zkušenosti. Není mým úkolem 
jim připomínat napáchané zlo, 
lidem ve vězení je místo toho 
třeba pomáhat, aby našli ces-
tu zpět, k  dobru. A  hlavně je 
nesoudit, protože to už udělal 
soud.

Záleží hodně na službě vě-
zeňských kaplanů?

Mnoho let jsem chodil za věz-
ni na hrad Mírov. Od dveří mojí 
fary ve Vyšehorkách je to čtyři 
tisíce osm set metrů. Když jsem 
sám končil v této službě, bylo to 
pro nedostatek sil a  taky kvůli 
určitým problémům s vedením 
věznice, velmi těžce jsem za 
sebe sháněl náhradu. Podařilo 
se to a  já jsem šťastný, že tam 
někdo jiný přichází, naslouchá 
bolestem vězňů a  modlí se 
s  nimi. Nesmírně si vážím kaž-
dého kněze nebo jáhna, který 

se v  naší zemi přihlásí k  této 
náročné službě. Slyšel jsem ná-
zor, že to nelze dlouho vydržet, 
že po pěti či šesti létech přijde 
vyhoření. Moje zkušenost je 
výrazně pozitivnější. I  když to 
někdy trvá dlouho, než člověk 
pochopí, jak má s vězni hovořit, 
aby jim opravdu pomohl.

Na vězně působíte dál, nyní 
už hlavně písemnou for-
mou…

Pomáhám jim, jak mohu. V po-
slední době se ke mně upíná 
například vězeň středního 
věku, který mimo jiné zavraždil 
vlastní matku. Svých činů lituje, 
a tak cítím povinnost jej pode-
přít. Už je to sedm roků, co jsem 
jel poprvé na hřbitov, abych 
jeho mamince zapálil svíč-
ku. Další prosba zněla, abych 
navštívil tatínka. Tak zvoním 
u bytu a říkám starému muži, že 
jeho syn se chce omluvit za to, 
co udělal, prosí za odpuštění. 
„Nikdy mu neodpustím, nikdy,“ 
rozeřval se na mě ten člověk 
a  zabouchl dveře. Odsouze-
ný zůstal na celém světě sám. 
Uvažuji, co by udělal Pán Ježíš. 
Nechal by jej úplně padnout? 
Zbytečná otázka! Bůh je dobrý 
a my se musíme chovat stejně. 
Když si přečtete poslední do-
pisy, které mi ten vězeň poslal, 

uvidíte, jak přemýšlí zmateně. 
Za ta léta mám mnoho zkuše-
ností s  psychicky narušenými 
lidmi, stát se může ledacos. 
A  protože nejrychlejší pomoc 
v  krizové situaci bývá hmotná, 
dopisem jsem mu slíbil, že brzy 
pošlu balík. Odpověděl radost-
nějším tónem, vánoční dárek 
už se připravuje. Vím, co vězni 
potřebují. Tabák, nějakou klo-
básu a  taky sladkost. Uvidíme, 
co bude dál.

Věříte všem vězňům, kteří 
mluví o  obrácení a  třeba od 
toho čekají hlavně vánoční 
balíček?

Někdy se taky sám sebe ptám, 
jestli to nepřeháním. Zda ne-
jsem až příliš laskavý k  lidem, 
kteří si to možná nezaslouží 
a své pokání jen úspěšně hrají. 
Ale kdo byl k  nám víc laskavý 
než Kristus přibitý na kříži? Ti, 
co jej tam dostali svými intri-
kami, chtěli mít od něho pokoj, 
příliš jim zatěžoval svědomí. 
Podle Krista spočívá naše prv-
ní povinnost v  lásce k  Bohu 
a bližnímu. Ta láska má být bez 
podmínek! Proč by nám jinak 
Pán Matoušovým prostřednic-
tvím tak jednoznačně vzkazo-
val: „Měl jsem žízeň a  dali jste 
mi napít, byl jsem na cestách 
a ujali jste se mě?“ A na stejném 

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


13

5-6|2019|č. 163

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

PODPOŘIT

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

PODPOŘIT

místě stojí i  slova „Byl jsem ve 
vězení a přišli jste za mnou.“

Jsou návštěvy u  vězňů do-
dnes tak moc důležité?

Myslím, že v  tom se mnoho 
nezměnilo ani ve svobodné 
společnosti. Každý potřebu-
je dobré slovo, alespoň závan 
přátelství. Vzpomínám, jak vel-
ký význam měly návštěvy, které 
do vězení přicházely za mnou. 
Nebylo jich mnoho. Když tam 
někdy pustili maminku, sedě-
li jsme za stolem a  mezi námi 
policajt. Sledoval, co děláme, 
co říkáme. Jednou mě kterýsi 
z  nich dovolil, abych na chvíli 
podržel v ruce její maličký kříž. 
Musel jsem jí ho vrátit, ale i  to 
bylo pro mne posilou.

Vydrží vězeňské přátelství 
dlouho?

Ano, na mojí faře mají bývalí 
vězni pořád otevřené dveře. 
Jeden z  nich, spoluvězeň, se 
kterým jsem byl zavřený v Plzni 
na Borech, tady žije už 14 let. 
Ve vězení věděl, že jsem politic-
ký vězeň, a  velice mi pomáhal. 
Byl méně sledovaný, a  tak přes 
něho bylo možné pašovat do-
pisy ven. Ve vězení to byl dobrý 
člověk a  je dobrý stále. Jiný se 
mnou stával v neděli na chodbě 
a kryl mě, když jsem tiše na pa-
rapetu okna sloužil mši svatou. 
Vypadalo to, že se spolu díváme 
ven. Nemusel mně pomáhat, 
a přece to dělal, i když riskoval. 
Opravdový přítel.

Nenajdou se mezi nimi výjim-
ky tak zlé, že si nezaslouží ani 
pozornosti církve?

Mohu odpovědět případem 
kněze z  Dubu nad Moravou, 

velikého dobráka P. Cyrila Vr-
bíka. V  říjnu 2002 byl surově 
zavražděn a jeho vraha Dušana 
Kazdu poslal soud na doživo-
tí. V  duchu vidím, jak to tehdy 
pokračovalo. Laskavý kněz Cyril 
určitě poklekl před nebeského 
Otce a prosil za odpuštění jeho 
vrahovi. Soudce naopak konsta-
toval, že pachatel-recidivista trpí 
neléčitelnou poruchou osob-
nosti. Všimněte si slova trpí. 
Pro mne to znamenalo děsivou 
představu, co toho člověka 
čeká. Ano, zaslouží trest, třeba 
i velký, ale jen ten, kdo sám byl 
ve vězení, dovede pochopit tíhu 
doživotního rozsudku.

V tomto případě přece šlo do-
slova o bestiální zločin…

Ale úplně všechno vyjasněno 
nebylo. Kazda přijel v  noci do 
Dubu ukradeným vozem, který 
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P. František Lízna
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se mu porouchal právě před 
farou. Nebyla to tedy připra-
vená úkladná vražda, ale jaké-
si podivné hnutí mysli. Snad 
drogy? Pachatel se pak sám 
přihlásil na policii a  ke všemu 
se přiznal. U soudu se ani nepo-
kusil ulehčit si nějak situaci. Jak 
si to všechno vysvětlit? Přišel 
jsem na soudní jednání, abych 
případu víc porozuměl, ale ne-
podařilo se mi to. Napsal jsem 
potom Kazdovi dopis a vyjádřil 
v něm lítost nad výší trestu. On 
ale v  odpovědi konstatoval, že 
svůj trest přijal rád.

Pokračovaly další kontakty?

Připravil jsem si pro něj životo-
pis svatého Ignáce. A při jedné 
náhodné cestě do Olomouce 
jsem zamířil k  vazební věznici, 
kde byl Kazda stále ještě umís-
těný. U  dveří jsem se ptal po 
tamním vězeňském kaplanu 
Otto Brochovi, chtěl jsem, aby 
Kazdovi knihu předal. Kaplan 
mě ale zavedl se souhlasem 
ředitele do své kanceláře, kde 
právě hovořil s Vrbíkovým vra-
hem. Jáhen Otto Broch i vězeň 
se tvářili velmi udiveně. Kaplan 
pak přede mnou vyzval Kazdu: 
„Opakujte, prosím, co jste mi 
při příchodu do kanceláře řekl.“ 
A  on odpověděl: „Dnes k  ránu 
jsem měl živý sen, že do vězni-
ce za mnou přijde kněz Franti-
šek Lízna.“ Tak jsme se seznámi-
li. Ale věrohodného vysvětlení 
toho zvláštního případu se mi 
dosud nedostalo.

Nesetkal se později vrah otce 
Vrbíka i  s  olomouckým arci-
biskupem Janem Graubne-
rem?

Ano, Kazda mu napsal dopis, 
omluvil se za svůj čin a  slíbil, 
že se bude modlit za církev. Po 

nějakém čase arcibiskup Kazdu 
sám navštívil a  dlouho spo-
lu hovořili. Obsah rozhovoru 
neznám, ale jistě byl důležitý. 
Protože po příslušné přípravě 
arcibiskup Jan vraha ve vězení 
sám pokřtil a dokonce i biřmo-
val. Velmi jsem to ocenil, bylo 
to pro mě potvrzení, že všech-

no, co jsem dosud dělal pro 
vězně a jejich duše, bylo správ-
né. Když jsem pak šel pěšky do 
Santiaga de Compostela, každé 
ráno jsem losoval z několika set 
jmen, za koho se budu při cestě 
modlit. Jako na posledního těs-
ně před příchodem ke  hrobu 
svatého Jakuba padl los právě 
na Dušana Kazdu. Náhoda? 
Bylo by to možné, kdyby se při 
mojí druhé pouti do Santiaga 
nestalo naprosto totéž.

Nemáte pro naše čtenáře 
ještě jiný příklad „dobrého“ 
vězně?

Jednomu z  nich jsem jako vě-
zeňský kaplan kdysi pomohl 
z doslova psychického zničení. 
Byl jsem s ním i u soudu, kde se 

domáhal propuštění a  podaři-
lo se to. Soudce jej ale poslal 
nejdříve vyléčit na psychiatrii. 
Když se odtud vrátil, bydlel 
u  mě téměř půl roku na faře. 
Neměl to snadné. Po všem, co 
ve svém komplikovaném živo-
tě prožil, těžko chápal hlavně 
morální normy katolické církve. 

Ale postupně na sobě pracoval 
a  dnes je to naprosto solidní 
člověk. Žije v dobrém manžel-
ství, které jsem sezdal. Když se 
mu o  velikonoční neděli naro-
dil syn, přijel pro mě se zvlášt-
ní prosbou, abych dítě ještě týž 
den pokřtil. Slyšel totiž v  ně-
jakém pořadu o  papeži Bene-
diktovi, že bavorským dětem, 
pokřtěným o  Velikonocích, se 
má údajně dostávat zvláštních 
milostí. Zamířili jsme tedy do 
porodnice a byl jsem svědkem 
velikého štěstí. S  chlapcem 
za mnou manželé přicházejí, 
je to velmi sympatické dítě. 
Snad mohu ještě prozradit, že 
se jeho tatínek rozhodl sloužit 
druhým, a proto si nyní rozšiřu-
je vzdělání přímo na teologic-
ké fakultě. 

P. František Lízna
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BLAHOSLAVENÍ TIŠÍ…
Na návštěvě u jubilujícího distributora katolických časopisů
text: Václav Štaud

Desatero Božích přikázání, ukazující na zdroj zloby a odporu vůči Bohu, doplnil Pán Ježíš ještě 
opačnými příklady dobrých vzorů, desaterem blahoslavenství. V páté kapitole svého evangelia 
je zachytil svatý Matouš. Při návštěvě skromného domku v Lukách nad Jihlavou jsme pocítili, že 
právě zde se něco z Kristových rad stává skutkem.

SLOUŽÍ FARNOSTI
V  Lukách nad Jihlavou má ča-
sopis Immaculata už řadu let 
obětavého distributora v osobě 
Karla Nováčka. Navzdory vyso-
kému věku stále svojí farnosti 
slouží tím, že se věnuje objed-
návání a  roznášení katolických 
časopisů. Občas z nakladatelství 
získává i  několik hodnotných 
knih, aby si je mohli lidé v koste-
le prohlédnout a zakoupit.

Život Karla Nováčka nebyl snad-
ný. Jeho  rodina patřila během 

totality mezi pronásledované. 
Jemu nedovolili studovat, ma-
turitu získal až při zaměstnání. 
Býval myslivcem, ale sebrali mu 
pušku. Jako „pétépák“ musel více 
než tři roky fárat v petřvaldském 
dole Hedvika za velmi špatných 
podmínek. Vstupoval do štol, 

vysokých někdy jen osmdesát 
centimetrů, sám vpředu prorážel 
podzemní chodby nové a výdře-
vu stavěli jiní až za jeho zády.

VZPOMÍNKA NA MRTVÉ 
KAMARÁDY
„Padaly na nás celé vrstvy hor-
niny, řada kamarádů zahynula. 
Posledního, jen pár dnů před 
civilem, jsem sám vynesl z  dolu 
mrtvého. Ti, kteří zbyli, se pak 
scházeli a  prožívali jsme úžasné 
přátelství. Vždyť jsme byli úplně 
všichni věřící! Ale od loňska už 

jsem zůstal sám,“ smutně vzpo-
míná starý muž. Jednou „pété-
páci“ v  kanceláři dolu objevili 
posudky, z  nichž se dozvěděli, 
proč se do takové tvrdé jednotky 
dostali. „O mně tam bylo napsá-
no, že pocházím ze silně nábo-
žensky založené rodiny a  jako 

skaut vychovávám naši mládež 
v  buržoazním duchu. Uvědomil 
jsem si, že se skutečně mám čím 
pochlubit: rodičům zavřeli ob-
chod, jeden můj strýc byl jako 
kulak vystěhován ze své usedlos-
ti, druhý strýc byl deset let ve vě-
zení za protistátní činnost. A tak 
jsme my, synové, byli opravdu 
zralí jen na doly,“ povzdechl Karel 
Nováček. Násilí ale dávno všem 
odpustil, protože nenávist není 
součástí jeho mírné povahy.

STŘÍDMĚ, ALE 
S RADOSTÍ
Skauting miluje dodnes. Třikrát 
jej pomáhal obnovit. Po druhé 
světové válce, pak v  roce 1968 
a  nakonec po roce 1989. Ještě 
před desítkou let byl v  Lukách 
vedoucím střediska, nyní už jen 
zpovzdáli dohlíží, jak si mladí 
skauti vedou. „Po operaci srd-
ce jej nejvíc těší zahrádka a její 
kvítí. Snažíme se pomáhat dě-
tem a vnukům, žít střídmě, ale 
i vesele a radostně, jako jsme to 
dělali vždy,“ říká paní Marie. Její 
manžel se při rozhovoru větši-
nou jen tiše usmívá. „Karel mlu-
ví nerad a málo, ve mně ale má 
výkonného mluvčího,“ komen-
tuje to se smíchem jeho žena.

Letos v  létě se Karel Nováček 
dožil devadesáti let. Stále je tě-
lesně i duševně v dobré formě 
a redakce Immaculaty mu přeje 
Boží ochranu a pomoc i do dal-
ších pohodových let. 
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Karel Nováček s manželkou
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Dořešit odkaz na knihu

CHARITA JE LÁSKA V AKCI
Pomoc bližnímu vychází z poselství evangelia.
text: P. Jan Larisch

Nejsilnější text Nového zákona pro úkoly Charity se nachází v Matoušově evangeliu: „Neboť jsem 
měl hlad, a dali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a dali jste mi napít. Byl jsem cizí, a ujali jste se mě, 
byl jsem nahý, a oblékli jste mě. Byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli 
jste ke mně.“

Ježíšových skutků milosrdné 
lásky je v evangeliích popsáno 
ohromné množství. Od zázra-
ků uzdravení nemocných přes 
nasycení hladových až ke vzkří-
šení mrtvých. Vrcholem je pak 
oběť, kdy Ježíš svým zmrtvých-
vstáním nasměruje člověka od 
smrti k  nekonečnému životu 
v  lásce. Diakonie na Ježíšovo 
poselství navazuje a službu lás-
ky a pomoci poskytuje ve všech 
oblastech lidské nouze.

CHARITNÍ PRÁCE 
V DĚJINÁCH CÍRKVE
V  průběhu existence círk-
ve se diakonie realizovala 

rozmanitým způsobem. Ve 
středověku byly nositeli charity 
především kláštery. Ty zřizovaly 
ústavy pro konkrétní pomoc 
nejpotřebnějším. Nemocným, 
chudým, starým, opuštěným, 
zmrzačeným. Roky budovanou 
síť zničily husitské války. Byla 
pak sice postupně obnovová-
na, ale třicetiletá válka ji rozbila 
znovu. V  následujícím století 
mnoho charitních činností pře-
braly církevní spolky a  různá 
zbožná sdružení. V  zemích ra-
kouských a  českých sice státní 
absolutismus mnohé z  těchto 
aktivit zrušil, zároveň ale zákon-
nými normami přenesl charitní 

péči na farnosti. Ve druhé polo-
vině 19. století prochází církev 
novou restaurací a  opět vzni-
kají společensky vysoce hod-
nocené dobročinné spolky, ně-
které z nich se transformují do 
podob řeholních společností.

VZNIK MODERNÍ 
CHARITY
Ve 20. století se společnost, 
hlavně vlivem následků I. svě-
tové války, znovu proměňuje 
a začínají vznikat nová zařízení, 
zviditelňující diakonický roz-
měr života církve. V  roce 1922 
zakládá olomoucký arcibiskup 
Antonín Cyril Stojan Svaz ka-
tolické Charity. Svaz se brzy 
rozvíjí od špičkových pracovišť 
odborné péče až po dobrovol-
nou charitní práci na úrovni far-
ností, kde vznikají tzv. Ludmily, 
farní odbory Charity. Přidávají 
se i další diecéze a v roce 1928 
vznikají Zemské svazy charit 
(Čechy, Morava a  Slovensko) 
a v Praze také Ústředí svazů ka-
tolických charit.

ČEŠTÍ SVĚTCI 
A CHARITA
Svatá Ludmila spolu s  Anež-
kou Českou se staly na počátku 
20. století duchovními ochrán-
kyněmi vznikajících charit 
v  českých zemích. Svatá Anež-
ka byla ve své době průkopnicí 
chudinské a  nemocniční péče. 
Podle Staroslověnské legen-
dy se charitní činnosti věnoval 
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Dary České charity: Ultrazvuk pro vyšetření maminek v Libanonu
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také sv. Václav: „Všem nuzným 
prokazoval dobrodiní, nahé 
odíval, lačné krmil, pocestné 
přijímal podle slov evange-
lia, vdovám nedával ukřivdit, 
všechny lidi chudé i bohaté mi-
loval…“

JAK VYPADÁ SITUACE 
DNES?
Od 1.  prosince  1993  je Chari-
ta ČR účelovým zařízením ka-
tolické církve, které sdružuje 
diecézní a  arcidiecézní charity 
v České republice a také Českou 
katolickou charitu, která má ve 
své gesci péči o charitní domy 
pro kněze, řeholníky a řeholni-
ce. Charita ČR je od roku 1995 
členem celosvětové organizace 
Caritas Internationalis.

Dle stanov je předmětem čin-
nosti Charity služba milosrdné 
lásky lidem v  tísni, v  ohrožení 
a  nouzi, bez ohledu na jejich 
rasu, národnost, nábožen-
ství nebo státní a  politickou 

příslušnost. Dále pak poskyto-
vání a  provozování charitativ-
ních sociálních a  zdravotních 
služeb, zařízení a  realizace hu-
manitární pomoci a  rozvojové 
spolupráce.

VELKÁ SÍLA CHARITY
Charita ČR sdružuje 348 charit 
různých úrovní a  obsahové-

ho zaměření. V  roce 2018 po-
skytovala lidem v  nouzi 1312 

služeb, z toho se jednalo napří-
klad o  69  odborných poraden, 
131  středisek pečovatelské 
služby, 37 denních stacionářů, 
47 domovů pro seniory, 43 azy-
lových domů pro matky s dět-
mi, 24  azylových domů pro 
muže i  ženy v  tísni, 68 nízko-
prahových denních center pro 
děti a mládež, 84 středisek do-
mácí zdravotní péče, 61 center 
hospicové péče, 81 charitních 
šatníků, 33 center pro rodiny 
s dětmi atd.

V Charitě pracovalo v roce 2018 
více jak 7 500 profesionálních 
zaměstnanců a  do její činnos-
ti se soustavně zapojovalo na 
35 000 dobrovolníků. Počet 
evidovaných uživatelů přesáhl 
145 000 a  výkony se počítají 
na miliony. V  rámci Tříkrálové 
sbírky pak počet dobrovolníků 
jednorázově narůstá o více než 
60 000 koledníků, kteří prochá-
zejí města a vesnice a vyprošují 
finanční dary pro potřebné. 

Balíčky s humanitární pomoci České charity v Iráku
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MISIONÁŘKY LÁSKY ZJEVUJÍ 
BOŽÍ LÁSKU
Těm nejchudším říkáme „naši lidé“.
text: P. Jan Larisch

Dílo Misionářek Lásky započalo v roce 1946, kdy Matka Tereza odešla mezi nejchudší a umírající 
do ulic Kalkaty. K ní se postupně přidávaly další spolupracovnice a společně založily kongregaci 
Misionářek Lásky, známou spíše pod jménem zakladatelky jako sestry Matky Terezy z Kalkaty.

Do České republiky přišly Mi-
sionářky Lásky v  roce 2002 na 
pozvání kardinála Vlka a  prv-
ní komunitu založily v  Pra-
ze 8 – Libni, kde dnes žije šest 
sester. Do Ostravy se pak do-
staly v  roce 2006 na pozvání 
diecézního biskupa Františka 
Lobkowicze, který jejich úkol 
na území své diecéze vyjádřil 
slovy: „Žijte svou víru!“

ŽÍZEŇ PO DUŠÍCH
Základním prvkem spirituality 
Misionářek Lásky je odpověď 
na výkřik Ježíše umírajícího na 
kříži: Žízním! Pro sestry není 

tato odpověď jen v  poskyto-
vání hmotných prostředků 
k utišení žízně, ale o nabídnutí 
utišení touhy Ježíšova srdce po 
lidských duších. Žízeň umírají-
cího Spasitele je umenšována 
dotykem srdcí, jež sestry svou 
láskou přibližují a otevírají Ježí-
ši Kristu.

Prací sester je apoštolát. V  Os-
travě-Přívoze koupily dům 
a přebudovaly jej na klášter, ve 
kterém dnes žije komunita čtyř 
sester. „Jsme tam, kde máme 
být. Bydlíme uprostřed komuni-
ty, kterou z 95 % tvoří Romové. 

Nejde ale o Romy nebo bílé, ale 
o  nejpotřebnější z  nejpotřeb-
nějších.“

BUĎ MÝM SVĚTLEM
Jejich každodenní činnost není 
pro spoluobčany zcela obvyklá, 
nespadá pod sociální ani charita-
tivní instituce. Nejsou v žádném 
zaměstnaneckém nebo služeb-
ním poměru. Nemají přesně 
určenou náplň práce a ani nad-
řízeného ve smyslu provádění 
odborných či finančních inspek-
cí. Jsou de facto i de iure úplně 
mimo jakýkoliv systém sociální 
sítě pomoci potřebným.
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Ony samy svou činnost definují 
jako apoštolát pro Ježíše Krista: 
„Chceme lidem ukázat velkou 
Boží lásku ke každému člově-
ku. Přitom je nám úplně jedno, 
jakou konkrétní práci děláme. 
Prostě se staráme o  všechny 
potřebné. Rozdáváme jídlo hla-
dovějícím, máme jídelnu pro 
lidi zvenčí, pracujeme s  dětmi, 
navštěvujeme domovy důchod-
ců a  nemocnice, navštěvujeme 
lidi pod mosty, v  křoví, na uli-
cích, kdekoliv, kde se nacháze-
jí či bydlí. Povídáme si s  nimi 
o  běžných lidských starostech 
a problémech, o jejich životních 
situacích, prostě chceme jim zvi-
ditelnit a  zpřítomnit Boží lásku. 
Chceme, aby věděli, že někdo 
má o ně zájem. Chceme, aby po-
cítili, že o ně má zájem Bůh a že 
se na nás mohou kdykoliv obrá-
tit. Nečekáme, zda sami přijdou, 
ale chodíme za nimi.

ŽIJEME NA OKRAJI 
SPOLEČNOSTI
V  Ostravě-Přívoze jsou sestry 
součástí života místní komuni-
ty. Společensko-pracovní kon-
takty na místní úřady nemají 
a ani o ně neusilují. Ve své práci 
se soustřeďují na ty nejchudší 

a  nejpotřebnější. Každý se 
k  nim může připojit či jim po-
moci a  kdokoliv je v  tomto 
ohledu vítán.

Sestry neorganizují žádné pro-
pagační nebo náborové akce 
a ani finanční či materiální sbírky 
pro svou práci nebo řeholní ko-
munitu. Nedostávají dotace od 
státu. Nejsou součástí jakýchko-
liv krajských či místních sociál-
ních projektů. Jejich práce strikt-
ně směřuje k  těm nejchudším, 
kteří jsou často mimo jakoukoliv 
sociální síť. „Pro blízkost k  těm-
to lidem jsme mimo jakoukoliv 
síť i my. Žijeme s lidmi na okraji. 
Žijeme z  darů Boží prozřetel-
nosti, máme jen to, co nám kdo 
přinese a  dá. Nemáme výplatu 
ani kapesné. Lidé sice pro nás 
někdy organizují sbírky, ale není 
to naše iniciativa a ani to nejsme 
schopny kontrolovat. My se sta-
ráme o  to, aby ti nejpotřebnější 
poznali Boží lásku a  Pán Bůh se 
stará o nás. A od nich vlastně nic 
nechceme a nežádáme.“

CO SESTRY 
POTŘEBNÝM NABÍZEJÍ?
Sestry nemají sklad šatstva 
ani potravinovou banku. 

Chtějí hlavně nabízet naději, 
aby potřební věděli, že se na 
ně mohou vždy obrátit. Dve-
ře kláštera jsou otevřené, aby 
potřební mohli kdykoliv přijít. 
Sestry se věnují dětem i dospě-
lým. V rámci různých setkávání 
nabízejí pravidelné katecheze, 
které dle vhodnosti zaměřují 
na přijetí svátostí, ale to nej-
podstatnější pro ně je nabízet 
osobní setkání s živým Ježíšem.

NAŠI LIDÉ!
Misionářky Lásky se řídí slovy 
Ježíše: „Oni mne neznají, ty jdi 
a buď mým světlem. Když uvi-
dí tvou lásku ke mně, pak mne 
přijmou.“ Matka Tereza skupi-
nu vyloučených pojmenová-
vá jako „naši lidé“. Když sestry 
zahlédnou na ulici některého 
z potřebných, říkají, je to jeden 
z „našich lidí“. „Je mnoho řehol-
ních řádů a  kongregací, které 
pracují pro lidi různých skupin 
a na různých úrovních pomoci. 
Ale nejsou řády a  kongregace, 
které by pracovaly pro ty nej-
chudší a  nejpotřebnější. A  po 
těch já toužím. Těm ukaž mou 
lásku,“ zní Ježíšova slova Matce 
Tereze a Misionářky Lásky je na-
plňují. 
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TA, KTERÁ MNOHO MILOVALA
Příběh kajícnice z Cortony
text: Libor Rösner

Je to příběh jedné z nejradikálnějších konverzí, jaké Církev svatá pamatuje. Je to příběh ženy, 
která mnoho milovala a která žila bytostnou potřebou být mnoho milována. Příběh sv. Markéty 
z Cortony.

V LOŽI MILENCOVĚ
Markéta, narozená  r. 1248 
v  toskánském Lavianu, se ve 
svém dětském světě pohybo-
vala s  náručí plnou mateřské 
lásky. To trvalo 7 let, než sta-
nula nad matčiným hrobem, 
s  prázdnýma rukama a  zraně-
ným srdcem, jemuž najednou 
lásku neměl kdo dát. Otec, 
uvyklý jen těžké dřině, nikoli 
citům, to nebyl. Ani macecha, 
kterou pár měsíců po manžel-
čině smrti přivedl domů, tvrdá 
a  zlá žena, která dívenku ne-
měla ráda a v  jednom kuse na 

ni nasazovala. Markéta se tak 
učila žít s tím, že je nemilovaná, 
živíc v sobě mlhavou touhu po 
lásce, přijímané i dávané.

Někdy v 16 letech se jí sen vy-
plnil mírou vrchovatou. Zamilo-
val se do ní o něco starší šlechtic 
Arsenio z Montepulciana a ona 
jeho lásku opětovala. Vášnivý 
cit vyústil v Markétin útěk z do-
mova na Arseniův hrad, kde si 
lásku dávanou a  přijímanou 
užívala v  plné míře. Po pár le-
tech však slunné štěstí milenec-
kého páru začal zahalovat stále 

větší stín vědomí, že je pouhou 
milenkou, a  ne právoplatnou 
manželkou, jak o tom snila a jak 
jí to Arsenio opakovaně slibo-
val. Časem pochopila, že Arse-
nio nikdy nepřekročí onu hra-
nici představující diametrálně 
odlišný původ obou, že si coby 
šlechtic nikdy nevezme  pros-
tou vesničanku a že na tom nic 
nezmění ani jejich syn Jacoppo. 
Do toho na ni stále citelněji do-
ráželo její probouzející se svě-
domí, uspané lety života v hří-
chu, jež jí realitu jejího hříšného 
počínání připomínalo.
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Kdo ví, jak by vše skončilo. 
Možná by se jí Arsenio časem 
nasytil, ale možná taky ne, ne-
boť Markéta byla výjimečně 
krásná a  její půvab spíše ros-
tl, než aby se vytrácel. Patrně 
by se byl v  budoucnu nucen 
oženit s  nějakou sobě rovnou 
dívkou a Markéta by se muse-
la klidit ze zorného úhlu mladé 
paní, kdo ví. Každopádně na-
stal zlom: Arsenio zahynul na 
lovu a jeho příbuzní, kteří Mar-
kétu nemohli ani cítit, ji z Mon-
tepulciana vyštvali. Markéta 
měla sice díky své neskonalé 
kráse okamžitě nabídky vzta-
hu s jinými šlechtici, ale všech-
ny odmítla. Před sebou měla 
obraz znetvořeného obličeje 
milencova a úděsnou předsta-
vu jeho zatracení přecházející 
v  jistotu. Prožila též okamžiky 
nebetyčné hrůzy z  možnosti 
zatracení vlastního.

OBRÁCENÍ
Zamířila s  malým Jacoppem 
do Laviana v  naději, že u  otce 
najde útočiště. Macecha ji však 
vyhodila. Když pak bezradná 
seděla pod fíkovníkem v  za-
hradě rodného domu, uslyše-
la ve svém rozbolavělém nitru 
zřetelně hlas, který v ní vzbudil 
nikdy nepoznaný pokoj: „Mar-
kéto, jdi do Cortony a  podřiď 
se tam mým menším bratřím. 
Neboj se a jdi.“

Poznala, že jde o hlas Boží. Její 
nitro se doslova topilo v  zá-
plavě světla, které ji prozářilo 
skrz na skrz. Projelo jí poznání 
vlastní hříšnosti a  nicotnosti, 
hlavně však lítosti nad skuteč-
ností, že svým hříšným živo-
tem zraňovala Pána, k  němuž 
zahořela tak velkou láskou, že 
to až bere dech. Láskou, do níž 
se slily všechny její uskuteč-
něné i  neuskutečněné touhy 

milovat, láskou, do níž se slily 
i netušené a nikdy nepoznané 
prameny nitra jejího ženství, 
láskou vybičovanou do kraj-
nosti, a  to i  na období bohaté 
na extrémní projevy vztahu 
k  Bohu, jakým středověk byl. 
V  jediném okamžiku změnila 
svůj život úplně naruby. To, co 
následovalo, připomnělo prv-
ní křesťanská století, heroické 
skutky kajícnosti obrácených 
hříšníků.

Uposlechla a  vydala se do 
města, jež se mělo stát jejím 
osudem. Ostříhala si své krás-
né vlasy, odhodila všechny své 
šperky i šaty, zbavila se veške-
rého majetku a  oblékla si  ží-
něné roucho (na ně po čase 
hábit františkánských terciářů) 
a  takto začala sloužit druhým. 
Nejprve rodičkám, poté žeb-
rákům, jimž nosila jídlo a třeba 
je i sama krmila, nebo nemoc-
ným, jež láskyplně a  obětavě 
ošetřovala a  s  pomocí jedné 
movité přítelkyně, kterou oslo-
vil Markétin neutuchající zápal 
činné lásky k  bližním, pro ně 
založila menší špitál.

Nešlo o  žádnou pózu, jak mu-
seli uznat Cortonští, kteří po-
stupně přestávali v  Markétě 
spatřovat „špinavou couru“, ale 
začali si jí vážit pro její nevída-
nou oddanost všem potřeb-
ným, oddanost motivovanou 
do daleka viditelnou láskou ke 
každému ubožákovi, v  němž 
viděla Krista.

DCERA
Z lásky k Ježíši denně prolévala 
slzy nad tím, že Ho nepřestává 
svými hříchy zraňovat, i  nad 
hříchy minulými. Denně Mu 
děkovala, že ji zachránil před 
jistou záhubou, denně se kála 
a  bičovala. „Mé tělo sloužilo 

hříchu, tak ať teď snáší půst, 
bdění a  bičování,“ říkávala 
a  snažila se po svém z  lásky 
k Pánu zadostiučinit za své hří-
chy. Žila jen láskou ke Spasiteli, 
rostoucí den ode dne, ničím 
jiným. Vášnivou, bezbřehou, 
heroickou. Znásoboval ji i fakt, 
že k ní Ježíš promlouval z kříže 
visícího v  její cele, dávaje se jí 
přitom citelně zakoušet. „Chu-
derko moje,“ říkával jí. Když 
jí pak jednou oslovil „Dcero 
moje“, mohla se Markéta ra-
dostí pominout.

Modlitbou a rozjímáním o Kris-
tově utrpení dosáhla Markéta 
takového stupně zakoušení 
Boha, že se jí dostalo prožit-
ku Ježíšova umučení, ocitla se 
v  duchu v  Jeruzalémě během 
Jeho zatčení, soudu, ukřižová-
ní i  zmrtvýchvstání; takového 
stupně, že se k  ní sjížděli lidé 
z  celého okolí, aby ji požádali 
o radu a pomoc v duchovních 
záležitostech.

Vrcholem její lásky k  Pánu 
bylo, když po dlouhém boji 
přijala Jeho rozhodnutí, že k ní 
přestane mluvit a  dávat se jí 
zakoušet. Pro tu, která Spasi-
tele bezmezně milovala, bylo 
nesnesitelné žít byť jen den 
ve stavu bezútěšnosti, bez za-
koušení Jeho blízkosti. Nyní 
musela takto strádat celé mě-
síce. I to však přestála a naučila 
se nelpět na útěchách, ale vý-
hradně na Kristu, naučila se žít 
s vědomím, že když po Něm ve 
své domnělé prázdnotě nejví-
ce žízní, je On v jejím srdci. Na-
učila se Ho milovat ne pro své 
pocity, ale pro Něj samého, pro 
svého Miláčka, k Němuž odešla 
26. února 1294, což r. 1728 pa-
pež Benedikt  XIII. stvrdil jejím 
svatořečením. 
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MÝM POVOLÁNÍM JE LÁSKA!
Povolání bosých karmelitek v církvi je skryté, ale účinné.
text: Sr. Milada Jiřina Burgerová OCD

Sv. Terezii z Lisieux dal Bůh pochopit, že poslání kontemplativních mnišek v rámci mystického 
těla církve můžeme přirovnat k srdci: jeho „práce“ není navenek viditelná, ale pro život těla je 
nezbytná.

Karmelitánský řád vznikl v  prů-
běhu 12. století ve Svaté zemi, 
kdy se skupina poustevníků usa-
dila na hoře Karmel. Bratři začali 
žít z odkazu proroka Eliáše, který 
horlivě bojoval za kult jediného 
a  pravého Boha, a  jako řádová 
hesla si zvolili jeho zvolání: „Živý 
je Hospodin, před jehož tváří sto-
jím!“ (1 Král 17,1) a „Velice jsem 
horlil pro Hospodina, Boha zá-
stupů“ (1 Král 19,14). Uprostřed 
svých pousteven si postavili kap-
ličku, kterou zasvětili Panně Ma-
rii. Proto se jim brzo začalo říkat 
Řád bratří blahoslavené Panny 
Marie z hory Karmel a jako další 
typické heslo řádu se vžilo Totus 
Marianus est Carmelus – Karmel 
je celý mariánský.

SV. TEREZIE OD JEŽÍŠE 
A SV. JAN OD KŘÍŽE
Ve druhé polovině 16. století řád, 
který se mezitím přemístil do Ev-
ropy, reformovala ve Španělsku 
sv. Terezie od Ježíše (z Avily) a sv. 

Jan od Kříže. Tak vznikla větev 
bosých (reformovaných) karme-
litánů a karmelitek.

Důvody, které Terezii vedly 
k  obnově řádu, byla hluboká 
krize církve, která vyústila ve 
svolání Tridentského koncilu, 
vznik protestantismu a  objev 
Ameriky spojený s christianiza-
cí domorodých obyvatel. Skrze 
tyto vnější okolnosti vedl Bůh 
mystickými milostmi budou-
cí Učitelku církve k  tomu, aby 
své sestry učila, že jejich život, 
modlitby i oběti mají být zamě-
řeny „na velké záležitosti círk-
ve“ a „spásu všech lidí“.

PLODNOST 
CHARISMATU
Od té doby z rodiny Karmelu vy-
šlo mnoho svatých. Mezi nejzná-
mější patří další Učitelka církve 
a patronka misií sv. Terezie z Li-
sieux a  spolupatronka Evropy, 
filozofka, židovská konvertitka 

a  mučednice sv. Terezie Bene-
dikta od Kříže (Edith Stein).

Do Čech se bosé karmelitky do-
staly v  polovině 17. století zá-
sluhou Služebnice Boží, matky 
Marie Elekty od Ježíše, jejíž ne-
porušené tělo se dodnes ucho-
vává na pražském Karmelu.

PRAMENY ŽIVÉ VODY
Jak vysvětlit tajemnou plod-
nost kontemplativních sester 
na Karmelu, které žijí v  přísné 
klauzuře, oddělené od světa, 
skrytým životem bez vnějšího 
apoštolátu?

Františkán Jan Evangelista Ur-
ban rozlišoval čtyři stupně apo-
štolátu: apoštolát slova, skutku, 
osobnosti a milosti. Podle toho-
to teologa mohu o Bohu svědčit 
nejen mluvením nebo příklad-
ným jednáním, ale i svou osob-
ností, která je natolik produ-
chovnělá, že z ní vyzařuje Kristus. 
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sestry karmelitky s dobrovolníky  při práci na novém duchovním centru  v Drastech

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


23

5-6|2019|č. 163

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

PODPOŘIT

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

PODPOŘIT

Tak to bylo známo o  sv.  Janu 
Pavlu  II. nebo o  Matce Tereze 
z  Kalkaty, že kam přišli, tam se 
atmosféra proměnila a  lidé se 
setkali s  živým Kristem, který 
v nich žil. Existuje však typ apo-
štolátu, kde člověk ani nemusí 
být vidět – a to je apoštolát mi-
losti. V něm se můžeme odvolat 
na samotná Ježíšova slova: „Kdo 
žízní, ať přijde ke mně a pije, ten, 
kdo ve mě věří. Jak říká Písmo, 
potečou proudy vod z jeho nit-
ra“ (Jan 7,37-38).

Sv. Terezie z Lisieux toto Ježíšo-
vo učení rozšířila jiným krásným 
symbolickým vyjádřením: „Když 
jsem uvažovala o  tajemném 
těle církve, nepoznávala jsem se 
v žádném z údů, jak je popisuje 
sv. Pavel, anebo spíš chtěla jsem 
být ve všech. Láska mi dala klíč 
k  mému povolání. Pochopila 
jsem, že má-li církev tělo, slože-
né z různých údů, nechybí jí ten 
nejpotřebnější, nejušlechtilejší. 
Pochopila jsem, že církev má 
srdce a že toto srdce hoří láskou. 
Pochopila jsem, že jenom láska 
udržuje údy církve v  činnosti. 
Kdyby láska pohasla, přestali by 
apoštolové hlásat evangelium, 
mučedníci by se zdráhali prolít 
svou krev. Pochopila jsem, že 
láska v  sobě obsahuje všechna 
povolání, že láska je všechno, že 
objímá všechny doby a všechna 

místa, jedním slovem, že je věč-
ná! Tu jsem zvolala v přemíře své 
blouznivé radosti: „Ano, nalezla 
jsem své místo v  církvi, a  toto 
místo jsi mi dal ty, můj Bože! 
V  srdci své Matky církve budu 
láskou. Tak budu vším. Takto se 
splní můj sen!“

APOŠTOLÁT LÁSKY 
A PŘÍMLUVNÉ 
MODLITBY
Velký mystik sv. Jan od Kříže 
dokonce tvrdil, že „pro církev je 
prospěšnější i  jen trocha čisté 
lásky, než všechna ostatní díla 
dohromady“ a  že jedině láska 
je to, z čeho „budeme na konci 
zkoušeni“. Dosáhnout doko-
nalé lásky, aby mohly sloužit 
modlitbou a sebezáporem círk-
vi a  napomáhat spáse všech 
lidí, je dokonce předmětem sli-
bu, který bosé karmelitky činí.

MODLITBA A ZTIŠENÍ
I  když není jejich povoláním 
vnější apoštolát, komunity 
kontemplativních sester mo-
hou poskytovat prostor, kam 
i ostatní lidé mohou přijít a čer-
pat „více zblízka“ z  „pramenů 
živé vody“, který sestry pro svět 
a všechny lidi vyprošují.

I to byl jeden z důvodů, proč se 
komunita bosých karmelitek 
z  Prahy rozhodla přestěhovat 

z centra města na jeho periferii, 
do malé vesničky Drasty na Pra-
ze-východ, kde v  současnosti 
buduje nový klášter s kaplí, za-
svěcenou sv. Terezii z Avily.

Součástí klášterního dvora bude 
i  Dům Navštívení s  veřejným le-
soparkem, který bude umožňo-
vat jednotlivcům i skupinám pro-
žít odpočinek i  duchovní pobyt 
na místě, kde se sestry přimlou-
vají za svět, církev a kde odevzdá-
vají Bohu i  prosby jednotlivců. 
V kryptě nové kaple bude mod-
litební prostor u  neporušeného 
těla matky M. Elekty od Ježíše, 
kde lidé budou moci této Služeb-
nici Boží svěřovat své potřeby.

SKUTEK 
MILOSRDENSTVÍ
Protože jsme navzájem prová-
záni v  mystickém těle církve 
a  máme si navzájem pomáhat 
podle darů, které nám byly dány, 
chtěly bychom Vás my, bosé kar-
melitky z  Prahy, poprosit podle 
Vašich možností o  skutek milo-
srdenství při výstavbě našeho 
nového domova, ať už to bude 
modlitba za nás, účast na po-
mocné brigádě nebo finanční 
dar pro výstavbu Domu Navští-
vení. Z naší strany Vám můžeme 
přislíbit přímluvnou modlitbu za 
Vás a ochotu přijmout Vás v bu-
doucím Domě Navštívení. 

Více o našem stěhování se dozvíte na našich webových stránkách karmeldrasty.eu

Číslo našeho účtu je u KB: 115-3844130247/0100.
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ZÁZRAKY OTCE PIA
Kapucínský řeholník dokázal svou modlitbou změnit i směr dráhy 
bombardérů.

text: Katka Lachmanová

O  svatém Piovi z  Pietrelciny (1887–1968) bylo napsáno mnoho životopisných knih  – opravdu 
mnoho, vzhledem k tomu, že jsme vloni oslavili teprve padesát let od jeho smrti. Je to nepochyb-
ně jeden z největších světců minulého století, velký mystik a přímluvce před Bohem.

Italský publicista Renzo Alle-
gri je u  nás známý zatím jen 
díky útlé knížce o  Matce Tere-
ze (Matka chudých), ale právě 
otec Pio ho doslova fascinoval. 
Napsal o  něm několik titulů, 
jeden z nich byl dokonce roku 
2000 zfilmován. V  jisté době 
ale dospěl Allegri k  přesvěd-
čení, že popis vnějších událos-
tí života otce Pia je jen velmi 
povrchním a  nedostatečným 
snímkem světce. Rozhodl se 
důkladně zaměřit na mystic-
kou a  nadpřirozenou rovi-
nu jeho života, tedy na jeho 
stigmata, jimiž měl podíl na 

výkupné oběti Kristově, ale i na 
charismata – dary Boží milosti, 
dané pro duchovní prospěch 
druhých –, a  samozřejmě i  na 
nesčetné zázraky, které světec 
u  Boha vyprosil. Tak vznikla 
kniha Zázraky otce Pia (česky 
Doron 2019).

Z názvu by někdo mohl mylně 
usoudit, že je to čtení pro sen-
zacechtivé jedince nebo pro 
lidi chabé víry, kteří ji potřebují 
„přikrmovat“ divy a  zázraky 
či jinými mimořádnostmi… 
Troufám si tvrdit, že o nic tako-
vého nejde. Spíše mi při četbě 

vytanul výrok papeže Pia  XI., 
který blahořečil i  svatořečil Te-
rezii z Lisieux. Při té příležitosti 
prohlásil, že každý světec je 
vlastně jakýmsi „slovem Božím“, 
které Pán posílá pro tu kterou 
dobu, pro tu kterou generaci. 
A ne náhodou Bůh obdařil Ev-
ropu dvacátého století právě 
tímto světcem, který tak hma-
tatelným způsobem zpřítom-
ňoval Ukřižovaného, ale též 
celým svým bytím a charismaty 
poukazoval na nadpřirozený 
svět, na Boží moc uprostřed 
nás, na Boží Prozřetelnost v lid-
ských dějinách a osudech.
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Kapucínský klášter v San Giovanni Rotondo
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V  úvodních kapitolách se do-
zvíme o  mnohých zkouškách 
a bolestech, jimiž musel projít, 
bez nichž by asi nedorostl tako-
vého připodobnění s  Kristem: 
„… vždyť zlato se tříbí v  ohni 
a  v  peci pokoření bohumilí 
lidé,“ říká Sirachovec. Je zřej-
mé, že největším trápením pro 
něho nebyla bolestivá stigma-
ta, která nosil na těle celých 
50 let, ani fyzické nemoci, jichž 
snášel také hodně, ale nedůvě-
ra a  pronásledování ze strany 
některých církevních předsta-
vitelů, které vyústilo v celá dvě 
desetiletí zákazů a  omezení 
jeho kněžské služby. Plně reha-
bilitován od všech nespravedli-
vých nařčení byl až posmrtně.

Většina knihy se ale záměrně 
věnuje právě té nadpřirozené 
rovině jeho života: jeho stig-
matům, charismatům, divům 
a  zázrakům, které se děly na 
jeho přímluvu a dějí se podnes. 
Autor vypráví jen příběhy dobře 
zdokumentované nebo ty, které 
měl možnost slyšet od očitých 
svědků. Dočteme se o několika 
velkých obráceních, při nichž 
hrál roli jeho dar bilokace nebo 
i  čtení v  lidských srdcích. Usly-
šíme o  mnohých zázračných 
uzdraveních – jedno se dokonce 
stalo na prosbu mladého bisku-
pa z Polska, pozdějšího papeže 
Jana Pavla II. –, včetně jednoho 
uzdravení otce Pia, které se udá-
lo při putování sochy Panny Ma-
rie Fatimské po Itálii.

Z  mnoha příběhů lze vidět, jak 
se Boží milost doširoka rozlévala 
díky svátostem, které vysluhoval 
otec Pio – především díky svátos-
ti smíření a mši svaté, při nichž se 
dály mnohé zázraky v  lidských 
duších. Jistě, ty se dějí skrze 
svátosti vždycky, nejen rukama 
svatých kněží; ale právě spojení 

svátostí církve s  velkou osob-
ní svatostí kněze způsobilo, že 
mnozí lidé mohli znovuobjevit 
ten neutuchající pramen milosti 
v srdci Církve, který proudí skrze 
svátosti, např. díky tomu, jakým 
způsobem otec Pio sloužil mši 
svatou, s  jakou zbožností a  hlu-
bokým sjednocením s Kristem.

Dočteme se až neuvěřitelné 
příběhy o síle přímluvné mod-
litby otce Pia, například o tom, 
jak za války svou modlitbou „za-
jišťoval protileteckou obranu“ 
San Giovanni Rotonda: piloti 
bombardérů viděli na obloze 
nad obcí opakovaně postavu 
mnicha s  rozpřaženýma ruka-
ma, přičemž se jim letadla sa-
močinně obracela a  vracela se 
na základnu. Americký generál, 
který byl toho očitým svědkem, 
se po válce s otcem Piem osob-
ně setkal a pod dojmem těchto 
událostí se stal katolíkem.

Otec Pio byl též znám darem 
proroctví. Z mnohých jeho výro-
ků i dopisů je zřejmé, že mu Pán 
dal vícekrát nahlédnout něco 
z  budoucnosti Itálie i  jiných 
zemí světa, ale též jemu svěře-
ných duší. V prorocké vizi též vi-
děl fungovat velkou nemocnici 

Casa Sollievo della Sofferenza, 
kterou později nechal vystavět. 
Často též vídal lidi a  události 
ve vzdálených místech či jiných 
zemích, mnohdy jich byl i aktiv-
ně účasten, díky daru bilokace. 
Zdálo se, že díky mimořádné 
Boží milosti jako by žil „mimo 
čas a  prostor“, Pán si ho často 
používal jako svého posla (an-
děla), když chtěl někoho po-
vzbudit či napomenout svým 
slovem, navštívit uzdravením či 
jinou milostí. Někdy doprovázel 
své duchovní děti i jiné trpící lidi 
po celém světě svou modlitbou, 
přičemž ony pociťovaly jeho du-
chovní přítomnost jako silnou 
vůni fialek: svědectví o této nad-
přirozené vůni jsou natolik čet-
ná, že je nelze banalizovat.

Od jeho mládí prosakovaly na 
veřejnost (nejprve jen v  rámci 
řeholní rodiny) zprávy o  jeho 
zápasech se satanem, se zlými 
duchy. Až jednou se dozvíme, 
co všechno svou modlitbou 
a  obětí svatý Pio z  Pietrelciny 
vybojoval pro své duchovní 
děti, pro Itálii, pro církev, pro 
další generace… Tehdy spatří-
me a plně oceníme trvalé ovo-
ce, které získal svým svatým ži-
votem pro církev a pro svět, pro 
nás všechny.

Kéž nás kniha na přímluvu sva-
tého otce Pia mocně povzbudí 
ve víře, v  důvěře v  Boží milosr-
denství. Kéž nás povzbudí v naší 
přímluvné modlitbě, ale též 
v touze, aby se uskutečnil zázrak 
největší – naše vlastní obrácení, 
naše svatost, která by též přines-
la hojné ovoce pro věčnost. Oži-
vujme tuto touhu slovy modlit-
by, kterou otci Piovi svěřila sama 
Neposkvrněná: „Maria, učiň nás 
svatými, jak to od nás očekává 
Pán Ježíš a za co ustavičně prosí 
tvé svaté srdce.“ 
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ZE STRACHU RADOST, 
ZE ZÁRMUTKU NADĚJE
Annu Stanislavu přivedla na svět výjimečná porodní asistentka…
text: Agata Puścikowska | Gość Niedzielny 51–52/2018 | překlad R. Malý

V prosinci Anna Stanislava ukončila první rok života. Pohodová, radostná, plná důvěry. Narodila 
se zdravá navzdory předpovědím, navzdory lékařům, navzdory lidským úsudkům. A nad přiro-
zeným porodem, trochu nadpřirozeně, bděla porodní asistentka, která měla bohaté zkušenosti 
s extrémními případy. Maminka Anny Stanislavy, paní Magdalena, má u ní pořádný dluh ke spla-
cení. A začíná splácet.

DOPIS SV. MIKULÁŠI
Bylo to v adventu r. 2015. Tadek, 
druhý syn Magdaleny a  Luká-
še, píše dopis sv. Mikuláši. Prosí 
o bratra nebo sestru. Nejlépe ale 
o  dvojčata. Rodiče se usmívají 
a nic nekomentují. Mají dva syny 
a  dceru, ale nevylučují další pří-
růstek, i když se nijak zvlášť o to 
nestarají. Po třech týdnech těho-
tenský test je mimo jakoukoliv 
pochybnost. Svatý Mikuláš přijal 
objednávku. „Velice jsem se těšila! 
Děkovala jsem Bohu, byla jsem 
nadšená. Cítila jsem, že toto je 
mé poslední zvonění, měla jsem 
38 let,“ říká paní Magdalena.

Radost ale přestala náhle a bru-
tálně. Malý synáček, Pavlíček, 
odešel tak rychle, jak se objevil. 
Bylo těžké tuto hrůzu přijmout, 
rodiče i  starší sourozenci pro-
žívali velikou bolest. Ještě bylo 
dobře, že se podařilo Pavlíčka 
důstojně pohřbít.

Za několik měsíců je Magdalena 
opět těhotná. Znovu má nadě-
ji na šťastný konec. Ale radost 
končí ještě rychleji: den před 
výročím svatby opět potrati-
la. Děťátko se v  šestém týdnu 
přestalo dále vyvíjet.  „Kdybych 
neměla víru, nevěděla bych si 
vůbec rady. Strašlivá duševní bo-
lest, ptala jsem se, proč. Myslela 

jsem si tehdy, že tím končí všech-
ny mé sny o dalším dítěti. Zřejmě 
jenom naše tři děti jsou nám ur-
čeny. Ale plán Pána Boha byl, jak 
se zdá, jiný. Kolega mi právě vrátil 
věci pro děti, které jsem mu dří-
ve půjčila. Sbalila jsem všechno 
a  odvezla do charity. Nechtěla 
jsem se dívat na zavinovačky, 
plínky a dečky…“

Do toho se ještě připletly ne-
moci: Magda začala mít vážné 
problémy se štítnou žlázou 
a  s  vysokým krevním tlakem. 
Lékařka paní Magdaleny pro-
hlásila kategoricky: „Je nutno 
pečovat o sebe, teď není čas na 
dítě.“ Moudré.

TĚHOTENSTVÍ SE 
STANISLAVOU
Zhruba před dvěma roky si paní 
Magdalena přečetla text o Stani-
slavě Leszczyńské. Porodní asis-
tentce z  Osvětimi v  nelidských 
podmínkách. Tři tisíce porodů 
a  žádná matka nezemřela. Děti 
se také rodily živé a zdravé. Le-
szczyńská nedovolovala zabíjet 
je hned po porodu, jak se ten-
krát v Osvětimi z rozkazu vede-
ní tábora dělo. Většina zemřela 
potom, důstojně, v objetí milují-
cích matek. Koncentrační tábor 
přežila ani ne stovka dětí. „Ten 
článek mne udeřil do očí. Avšak 

nevyvolal u  mne žádný pocit. 
Řekla jsem si jenom: No, to byla 
dobrá žena,“  vzpomíná paní 
Magdalena. Teď si ale na Stani-
slavu vzpomněla. Nebo… Stani-
slava se připomenula sama.

Byla sobota před Svatým tý-
dnem. Něco tady nehraje. Paní 
Magda si dělá těhotenský test. 
Dvě čárky.  „Věděla jsem jedno: 
potřetí ztrátu dítěte nepřežiji. 
Neporadím si! Jinak přece toto 
těhotenství nemůže skončit. Byla 
jsem zklamaná a  vzteklá. Proč 
Pán Bůh opět dovoluje něco ta-
kového? Proč mění své záměry? 
Celou tu dobu jsem si byla jistá, 
že těhotenství skončí rychleji, 
než začalo. Úplně jsem rezigno-
vala a čekala na nejhorší…“

„Na Zelený čtvrtek jsem šla 
ke gynekologovi s  prosbou 
o léky na štítnou žlázu. Otěhot-
nět při nemocné štítné žláze 
je jedna věc, ale donosit dítě 
druhá…  Modlila jsem se: ‚Ne-
rozumím, co ode mne chceš. 
Dobře, vezmu si léky, ale ne-
vím, co dál.‘ Šla jsem si tedy pro 
léky a  dostala… vynadáno od 
lékařky. Gynekoložka byla vel-
mi nepříjemná. Ostrým tónem 
mluvila o  důsledcích a  od-
povědnosti. Štítná žláza, věk, 
vysoký tlak a  dva spontánní 
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potraty – to je zlá prognóza pro 
budoucnost, s rizikem úmrtí při 
porodu. Na konci jsem uslyšela: 
‚Já se jistými věcmi nezabývám, 
ale kdybyste chtěla kontakt…‘ 
Byla jsem v šoku, z ordinace vy-
šla ztuhlá a vyděšená.“

Magda věděla jedno. Musí se 
něčeho přidržet. Někoho přidr-
žet. „Tehdy jsem si náhle vzpo-
mněla na postavu Stanislavy Le-
szczyńské. A  pocítila, že toto je 
osoba, která pomůže 
a  kterou budu prosit. 
Je zajímavé, že jsem 
tenkrát nemyslela na 
Jana Pavla  II., který byl 
přítelem mých rodi-
čů a  oddával je. Znala 
jsem ho osobně, on 
je též jaksi patronem 
naší rodiny. Zatím mi 
ale přišla na mysl prá-
vě Stanislava. Co když 
to bylo od Jana Pavla? 
Přeje si, aby Stanislava 
byla uctívána? Musejí 
se v nebi dobře znát…“

Magda se začíná mod-
lit o  zázrak na přímlu-
vu Boží služebnice Sta-
nislavy Leszczyńské. 
Tahá ji za ruku. Vzývá 
a  prosí: „Zachraň mé 
dítě. Přece tam, v  beznaděj-
ných podmínkách, jsi zachráni-
la všechny děti…“

A není to snadné. Magda bere 
tuny léků, bojí se, že jestli vů-
bec porodí, tak dítě bude ne-
mocné. Stále ji doprovází pří-
šerný stres. Když starší syn musí 
do nemocnice, je u něho celou 
dobu navzdory nemocničním 
bakteriím. Snáší všechny útra-
py, v  noci nespí. „Cožpak toto 
mohlo z čistě lidského pohledu 
skončit dobře? A  přesto jsem 
v  devátém týdnu těhotenství 

na ultrazvuku uviděla tlukoucí 
srdíčko,“ říká.

PŘÍKAZ, ABYCH 
MLUVILA
„Nechtěla jsem si připouštět 
naději a potom zažít nové zkla-
mání. Ani dětem jsme nic ne-
řekli v obavě, že později budou 
znovu trpět. Ale v  jisté chvíli 
jsem pochopila, že to maličké je 
moje. Sedí si tam někde ve mně. 
A čeká, aby je někdo miloval…“

Třináctý týden těhotenství. Test 
Pappa i výsledek je velice znepo-
kojující. Zvýšené riziko Downo-
va syndromu. „Ale na ultrazvuku 
jsem uviděla také nožičky, ručič-
ky, a  tanec maličkého. Zneklid-
nilo mne to. Pomyslela jsem si, 
že roste další šílenec. A… cosi 
se ve mně odblokovalo. Znovu 
jsem bombardovala Stanislavu: 
‚Prosím, udělej něco. Možná se 
to podaří.‘ Přece na jedné straně 
jsou jakési statistiky, bezduché 
údaje, a na druhé straně všemo-
houcí Bůh, pro něhož není nic 
nemožného.“

Na další ultrazvukové vyšetření 
Magda jela ke známému specia-
listovi do Lodže. „Uklidnila jsem 
se, neboť vyšetření ukázalo, že 
všechno je v  pořádku. Řekli mi, 
že je to děvčátko. Hned mi na-
padlo: Anna Stanislava. Anna  – 
milost. A  Stanislava po patron-
ce. Milost Stanislavy! Okamžitě 
jsem jela k jejímu hrobu, nachá-
zejícímu se v  jednom z  kostelů 
v  Lodži. Nejprve jsem se účast-
nila mše svaté, a  potom začala 

hledat náhrobek…“

„Po delší době hledání 
se podařilo.  – Byla to 
kaple, ale velice zane-
dbaná, na hrobě zvadlé 
květiny,“ rozkládá ruce 
paní Magda.  „Zděsila 
jsem se, vždyť přece 
toto má být místo ži-
vota! Tady by měly vi-
set snímky dětí, které 
se narodily jen díky ní. 
Krom toho je to i velká 
historická postava, hr-
dinka. Nemůžeme na 
ni zapomínat. Je také 
služebnicí Boží!“

Paní Magda rozmlou-
vá se Stanislavou u je-
jího hrobu: „Když se 
Anna Stanislava naro-

dí zdravá, tak ti přivezu její fot-
ku. A budu o tobě mluvit.” Vrací 
se klidná domů.

Ale to nebyl konec potíží. Anna 
Stanislava se ve 31. týdnu těho-
tenství obrací hlavou nahoru. Lé-
kaří tvrdí, že bude nutný císařský 
řez, protože silné léky matky, tlak 
a cukrovka jsou příliš velkou zá-
těží pro přirozený porod.

„Dozvěděla jsem se o  možnosti 
otočení dítěte až před porodem. 
Lékaři nebyli v  této věci jednot-
ní, každý říkal něco jiného, měla 
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Magdalena, malá Anna Stanislava s portrétem patronky Stanislavy Leszczyńské
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jsem v  hlavě zmatek. Nakonec 
jsem měla tři volby: císařský řez, 
porod koncem pánevním a  po-
kus o obrácení dítěte. Šla jsem na 
konzultace s  velkým neklidem, 
v  mobilu měla snímek Stanisla-
vy a  řekla jí: ‚Stanislavo, zvol, co 
bude nejlepší.‘ Po modlitbách za 
celou záležitost jsem se rozhodla 
pro pokus obrátit maličkou ještě 
před porodem. Věděla jsem, že 
se to velmi zřídka kdy podaří, ale 
byla si též vědoma, že vedle je sál 
pro císařské řezy, nacházím se 
proto pod lékařskou péčí. A také 
pod péčí Leszczyńské.“

Magda s  Annou Stanislavou 
vstupuje na sál. Jsou tam tři lé-
kaři. Tři porodní asistentky. Jsou 
vážní, je zde značné napětí.

1.  prosince  2017. Ultrazvuk. 
Magda leží na zádech a  mod-
lí se: „Stanislavo, udělej něco, 
prosím…” Lékař klade ruce na 
břicho. Čtyři pohyby. Malá Anna 
Stanislava se klidně a  posluš-
ně obrací hlavou dolů. Magda 
v  duchu: „Díky, Stanislavo!” Lé-
kaři jsou velice udiveni. Přítom-
ná asistentka při zákroku kroutí 
hlavou: nepamatuje si, že by se 
takový pokus podařil…

STANISLAVA BERE 
POROD ZA SVŮJ
2.  prosince je první sobota 
v měsíci, vhodný den pro setká-
ní. „Cítila jsem klid, věděla jsem, 
že i když manžel nepřijede, Sta-
nislava bude se mnou. Manžel 
ale přijel a přišla za mnou i asis-
tentka a řekla mi, že při porodu 
bude se mnou.“

Porod byl dlouhý. Bolestný jak 
nikdy předtím. Magda – poně-
kud udivená  – se ptala: „Stani-
slavo, kde jsi?” Dřívější porody 
byly mnohem rychlejší a  jed-
nodušší…

„Asistentka u  tohoto porodu 
byla obzvlášť profesionální, 
schopná a příliš nemluvila. Na-
vzdory cukrovce a  jiným mým 
chorobám vedla porod co nej-
víc přirozeně, obešlo se to bez 
oxytocinu. Důsledná při práci, 
zároveň ale empatická. Ideální. 
Porodila jsem Annu Stanislavu 
pět minut před Hodinou mi-
losrdenství. Zdravá, 10 bodů 
podle Apgar skóre. Uvědomila 
jsem si: přece v  této mé po-
zemské porodní asistentce byla 
ona: Stanislava Leszczyńska…“

Magda se rychle po porodu 
vzpamatovala. A maličká – klid-
ná a zdravá – se stala miláčkem 
celé rodiny.  „Ona je na světě 
díky Stanislavě Leszczyńské, 
o  tom nemám pochybnosti. 
Přečetla jsem si také všechny 
možné texty o  této služebnici 
Boží a  zaujalo mě, že to byla 
vynikající matka a  manželka 
a  celá její rodina byla hudeb-
ně nadaná. Já i  můj otec jsme 
byli violoncelisty… Možná do-
opravdy v  našem ‚seznámení 
se‘ se Stanislavou měl prsty ot-
cův přítel – Jan Pavel II.“

Magda říká, že malá Anna Sta-
nislava jí odňala veškerý strach 
a neklid. A naučila ji důvěřovat. 
Obě Stanislavy ji to naučily. 
Velká i  malá. A  ještě ji naučily, 
přímo hmatatelně, ne pouze 
v  teorii, že každý život je nut-
no pokusit se zachránit. I  když 
se říká: „stejně umře”, „vždyť to 
nemá smysl”, „bude nemocné” 
nebo „budeš potom nemocná”.

„To je patronka pro současnou 
dobu, poznamenanou krizí 
hodnot, bojem dobra se zlem. 
Určitě i ona slyšela našeptávání 
toho Zlého: ‚Přece všechny ty 
děti, které zachraňuješ v Osvě-
timi, stejně zemřou hladem. 
Odsuzuješ je k následným mu-
kám. Proč je zachraňuješ a ještě 
sama podstupuješ riziko?‘ Mys-
lím si, že mohla takové našep-
távání slyšet… Ale ukázala kon-
krétně svým životem: o  každé 
počaté dítě je potřeba bojovat. 
Ona, když ji budete prosit, po-
může.“

Magda slíbila Stanislavě, že 
bude o ní mluvit. A mluví. Sní-
mek malé Anny Stanislavy pu-
toval do Lodže, k jejímu hrobu. 
Navštíví někdy i Anna Stanisla-
va svoji patronku? 

MATKA MATEK
Stanislava Leszczyńska 
(1896–1974). V  hitlerov-
ském táboře smrti v Osvětimi 
za dobu 21 měsíců a 10 dní 
asistovala s nasazením vlast-
ního života při více než 3 000 
porodů. Její odbornost, vře-
lý přístup a víra v Boha byly 
pro rodičky velkou oporou, 
a  proto ji nazývaly matkou 
matek. Všechny porody, 
kterým asistovala, proběhly 
šťastně  – ani jedna rodička 
a  ani jedno dítě při porodu 
nezemřelo. Bohužel nepoda-
řilo se jí zachránit děti před 
hitlerovci, kteří miminka na-
řizovali usmrcovat anebo ty 
s  árijskými rysy odváděli do 
německých rodin. Osvětim 
přežilo 30 dětí. Statečná Sta-
nislava však dělala vše, aby 
zachránila každé dítě.
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KOLEM RUKY MĚLA RŮŽENEC
75 let od válečného zničení kláštera boromejek na Údolní ulici v Brně
text: Radovan Kojecký

Brněnské pošmourné ráno 20. listopadu 1944 se příliš nelišilo od řady předchozích. Ale už bě-
hem několika hodin se měl spolu s velikým utrpením lidí ukázat i příklad, jak silná může být láska 
k Bohu a bližním, láska, zapomínající na vlastní život.

CHYBĚLA SESTRA 
REMIGIE
Před polednem se rozezněly 
sirény varující před leteckými 
bombami a  protektorátní měs-
to ovládla hrůza z přemíry smrti, 
bolestí a škod. Spojenecké sva-
zy napadly průmysl hlavního 
zemského města již několikrát. 
Tentokrát bylo ale zasaženo 
také centrum Brna včetně kláš-
tera milosrdných sester sv. Karla 
Boromejského na Údolní ulici. 
Vysoko nad jeho střechu vyšleh-
ly plameny, které spálily vše, co 
nestačila zničit detonace výbuš-
nin. Sestry, ukryté ve sklepích, 
záchranáři postupně vyhrabali 
z  doutnajících trosek a  před-
stavená Ermenfrída je s  úlevou 
počítala. Už se zdálo, že jsou 
všechny. Ale nakonec přece jed-
na chyběla, sestra Remigie.

S MATEŘSKOU LÁSKOU
Sestra byla nakonec nalezena 
mrtvá spolu s ostatky několika 
starých osamělých žen. Kdysi 
našly v  klášteře útulek a  právě 
Remigie o ně pečovala doslova 
do poslední chvíle. Jedna z ver-
zí tragédie uvádí, že ve chvíli 
poplachu se místo do úkrytu 
vydala do nejvyššího poschodí 
kláštera vyvádět své stařenky 
do bezpečí.

V řádové kronice je možné číst: 
„Sestra Remigie téměř celý 
svůj zasvěcený život působila 
v  Brně, kde se zaměstnávala 

ponejvíc ošetřováním chura-
vých paní v  asylu. Nelekala se 
žádných obětí a  své svěřenky-
ně ošetřovala s  láskou vprav-
dě mateřskou. Obzvláštní péči 
věnovala jejich nesmrtelné 
duši, aby dobře připravena 
a posílena sv. svátostmi mohla 
se odebrat na věčnost. Velikou 
láskou lnula k Matičce Boží a se 
zvláštní zálibou se modlívala 
růženec. A právě tato modlitba 
nakonec provázela ji samou, 
neboť z trosek byla vyproštěna 
s  růžencem, ovinutým kolem 
neporušené levé ruky.“

VYPROSILY NÁM 
SVOBODU
Boromejky uložily svoji sestru 
Remigii do řádového hrobu v Líš-
ni, odkud byly ostatky řeholnic 
později přeneseny na Ústřední 

hřbitov. A po zničeném klášteře 
zeje pod Špilberkem proluka do-
dnes. Znovu postavit svůj dům 
už brněnské boromejky nedo-
kázaly, totalitní režim je ochromil 
a  většina skončila internována 
v Hradišti u Znojma. Tam vypro-
šovaly obnovu své kongregace 
a svobodu církve v naší vlasti.

Ctihodná sestra Remigie, ob-
čanským jménem Anežka Švar-
cová, pocházela z  Mokrosuk 
u  jihočeské Sušice. Byla tetou 
maminky autora tohoto textu, 
který ji několikrát s rodiči navští-
vil a sám byl jako dítě svědkem 
požáru kláštera a  pátrání po 
obětech. Parcely pod Špilber-
kem byly nedávno vráceny ře-
holnicím a ty umožnily, že jejich 
zahrady slouží veřejnosti i s ob-
novenou mariánskou sochou. 
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Na snímku je sestra Remigie s autorem textu a jeho sestrou Jiřinou
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V NEJOBYČEJNĚJŠÍCH 
VĚCECH VIDÍ BOHA

O jedné farnosti, která dokázala překonat nejednotu, aby se spojila 
v úsilí pečovat o poutníky k Matce Boží.

text: Jitka Navrátilová

Když se před třemi lety na křesťanském satirickém webu Tisíckráte objevila informace, že pout-
nímu místu v Žarošicích vypršela licence, farníky a poutníky z blízka i z dálky přepadlo zděšení. 
Ačkoliv se jednalo o vtípek šprýmařů, díky němuž měl zdejší farář otec Josef Pohanka co dělat, 
aby uklidnil vyvolané obavy, ukázalo to na jednu podstatnou věc. Zdejší poutě jsou hluboce vry-
ty do srdcí i obyčejů věřících a  jakékoliv ohrožení zdejší poutní tradice se jich osobně dotýká. 
Vždyť kdo by chtěl přijít o setkání s Matkou Boží v Žarošicích?

Udržet toto poutní místo není 
vůbec jednoduché. Byla zde 
již řada snah, aby poutě ustaly. 
Nepodařilo se to však ani Jose-
fu  II., který s  vehemencí sobě 
vlastní rušil kostely a  kláštery, 
a nepodařilo se to ani komunis-
tům v době totality. Od 14. sto-
letí zde lidé putují a hledají po-
moc a  ochranu u  Staré Matky 
Boží, jak je nazývána milostná 
socha v  Žarošicích. Důvodem 
zániku některých poutních 
míst dnes je spíše opadnutí zá-
jmu poutníků. Ne tak je tomu 
však u zdejšího místa. Žarošice 
se svými poutěmi jsou podle 
zdejšího faráře, otce Josefa, 
pulzujícím srdce Moravy.

TĚŽKÝ ZAČÁTEK
Když před osmnácti lety byla 
otci Josefu předána správa 
žarošického poutního místa, 
nečekal, jak těžká zkouška to 
bude pro něj i pro farníky. Riva-
lita mezi farníky doprovázená 
nevraživostí mezi sousedními 
obcemi, rozhodně nevytvářela 
zázemí pro budování dobrých 
vztahů, a  to mělo vliv na celé 
poutní místo. Tato situace na 
právě přicházejícího mladého 
kněze kladla nečekané úkoly. 
Přifaření se do rozhádané farní 

rodiny zhodnotil nakonec otec 
Josef jako situaci, která hrá-
la v  jeho prospěch: „Farníci si 
uvědomili, že už nechtějí takto 
žít. Začali se dusit ve vyhlou-
bených příkopech osobních 
neshod.“ Pomyslné dno, na něž 
se vztahy ve farnosti dostaly, se 
tak staly dobrým odrazovým 
můstkem pro budování něče-
ho nového. Ale ani farníci to 
zprvu neměli jednoduché. I oni 
si museli zvyknout na nového 
pana faráře. Dnes již s  úsmě-
vem vzpomíná jedna farnice 
z  nedaleké vesničky: „Když 
jsme pana faráře viděli v Žaroši-
cích prvně, tak jsme mysleli, že 

nám ho sem poslali, aby zrušil 
zdejší poutní tradici. Byli jsme 
přesvědčeni, že to tady pohřbí.“ 
Dneska na otce Josefa nedají 
dopustit a s úlevou si přiznávají 
svůj špatný první odhad.

MOUDRÁ UČITELKA
Ukázalo se, že otec Josef byl na 
působení v  Žarošicích připra-
vován již dlouhou dobu pře-
dem, aniž by to tušil. Již jako 
bohoslovec měl ve svém diáři 
každoročně dvě poutě, kte-
ré nikdy nevynechal. Jednalo 
se o  Květný pátek ve Sloupu 
a  pak žarošickou Zlatou sobo-
tu, kam pravidelně putoval se 
svou rodnou farností. Žarošice 
se mu do mysli dostávaly také 
skrze P. Josefa Soukopa, který 
jej jako malého hocha učil ná-
boženství. Otec Soukop velmi 
často hovořil o svém kněžském 
snu působit jednou v  Žaroši-
cích. Ovšem jeho dětský sen 
se vyplnit trochu jinak, než si 
přál. Do Žarošic se nedostal on, 
ale o několik desetiletí později 
jeho žák, otec Josef Pohanka. 
„Až po letech působení v Žaro-
šicích mi došlo, že otec Soukop 
vyprosil působení v  Žaroši-
cích u  Pána Boha mně, svému 
odchovanci“ vzpomíná otec 
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Josef. Nezapomenutelným zá-
žitkem ještě z  dob studia na 
teologii bylo žehnání korunek 
Panně Marii žarošické Janem 
Pavlem  II. na Svatém Kopečku 
a následné děkování za tuto ko-
runovaci s papežským nunciem 
Giovannim Coppou o Zlaté so-
botě. Panna Maria kolem života 
otce Josefa rozprostřela svůj 
ochranný plášť a postupně si jej 
připravovala a  vedla až k  sobě 
do Žarošic, kde na něj čekala 
řada nových úkolů a také farní 
rodina čekající na obnovu.

BUDOVÁNÍ FARNÍ 
RODINY
Těžká realita neuspořádaných 
vztahů ve farnosti přiměla otce 
Josefa ještě více se přimknout 
k  Bohu a  jeho svaté Matce. 
Jako lidé putují k  Matce Boží 
do Žarošic, i on se stal poutní-
kem, který s  důvěrou vkládal 
do jejích rukou celou farnost se 
svými neduhy a také prosbu za 

sebe, aby dokázal být dobrým 
knězem pro svěřený lid. Prvním 
krokem bylo zavedení měsíč-
ních adorací za uzdravení vzta-
hů ve farnosti. Modlitby a ado-
race začaly přinášet své první 
plody uzdravení. „Jako velmi 
dobré znamení jsem vnímal, že 
po mém příchodu do Žarošic 
někdo dal na lavice v  kostele 
modlitbu za kněze ve farnosti, 
kterou se po mši svaté začali 
věřící pravidelně modlit“, do-
dává s výrazem vděčnosti otec 
Josef. Musel se však naučit také 
řadě věcí. Dnes již s odstupem 
zkušeností říká: „Pro mne bylo 
důležité naučit se mít rád lidi 
a vést je ke Kristu, protože čím 
blíže k  němu máme, tím blíže 
máme i  k  bratřím a  sestrám.“ 
Tento přístup a modlitba nako-
nec přinesly své plody. „Dřívější 
velké nepřátelství mezi soupe-
řícími vesnicemi se staly minu-
lostí. Mezi oběma vesnicemi 
panují vztahy, jaké tu nikdy 

doposud nebyly,“ parafrázuje 
slova svých farníků.

TROCHU JINÝ 
VÝPRAVČÍ
To, že se otec Josef naplno vlo-
žil do svého kněžského poslání, 
je patrné z  toho, jak se snaží 
vytvářet svou farní rodinu, bu-
dovat mu svěřené poutní místo 
a jaký důraz dává na pravdivost 
svého žitého kněžství. Je zají-
mavé, že myšlenka na kněžství 
se mu v  mládí zdála být ne-
představitelná. Snad to bylo 
tím, že měl před sebou vzory 
tak výjimečných kněží, jejichž 
velikost nedovolovala malému 
hošíkovi pohrávat si s předsta-
vou, že by i  on jednou mohl 
být knězem. V  každém přípa-
dě toužil celým srdcem se stát 
výpravčím. O tomto svém dět-
ském snu všem vyprávěl. Když 
však vidíme otce Josefa dnes, 
tak je zřejmé, že jeho sen se vy-
plnil, jen poněkud nečekaným 
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způsobem. Místo nádražácké 
uniformy oblékl kněžskou su-
tanu, místo přednosty stanice 
je z  něho farář zodpovědný za 
provoz farnosti a  jeho plácač-
kou se staly ruce pozvednu-
té k  žehnání. Když vidíte otce 
Josefa na Zlatou sobotu, jak 
neúnavně vítá jednu poutnic-
kou skupinou za druhou, jako 
by stál na peroně a  vypravo-
val jednu vlakovou soupravu 
za druhou. A  to není všechno: 
„Výpravčím se cítím především 
ve zpovědnici, kdy mým pro-
střednictvím Pán Ježíš přebli-
kává červené světýlko hříchů 
na zelená světýlko odpuštění,“ 
dodává otec Josef.

JEDNO POUTNÍ MÍSTO 
NESTAČÍ
Otec Josef a  farníci ze Žaro-
šic a  přilehlých vesniček ne-
zůstávají jen u  toho, že žijí na 
poutním místě a  ostatní pout-
ní místa je nechávají chladný-
mi. Naopak sami organizují 

zásvětnou pouť do spřátelené-
ho slovenského Šaštína a  také 
do vzdáleného Filipova, které 
leží u hranic s Německem. Tyto 
poutě nesou své plody, které 
nikdo nepředvídal. Otec Josef 
vzpomíná na svého spolužáka, 
který se účastnil jedné poutě. 
„Říkal jsem si, putování s  naší 
farností do Šaštína bude pro 
něho asi silné kafé, protože my 
putujeme s  dechovkou a  bě-
hem cesty děláme určité obřa-
dy. Byl jsem však velmi překva-
pen, když za mnou pak přišel 
a říkal mi, že ho to velmi oslovilo 
a že po návratu domů se poku-
sí na nedalekém poutním místě 
něco obdobného uspořádat. 
A  skutečně se to uskutečnilo. 
Putování žarošických poutní-
ků tak pomohlo založit novou 
tradici na vzdálených místech, 
kde by to nikdo nečekal,“ do-
dává otec Josef. Aby těch poutí 
však nebylo málo, organizuje 
zdejší farnost i  poutě do Fili-
pova u Rumburku. A tato pouť 

není jenom tak. Putuje se na ni 
uprostřed ledna. Autobus plný 
nadšenců urazí několikahodi-
novou cestu a  pak ještě jdou 
v noci za docela krušných pod-
mínek 14 km pěšky. Otec Josef 
označuje cesty do Filipova za 
pouť zázraků: „Od mnoha pout-
níků vím, že při filipovské pouti 
si vyprosili věci, které jsou evi-
dentně zázračné.“

FARNOST, KTERÁ 
SLOUŽÍ JINÝM
Postupné dozrávání jednotliv-
ců i  celého společenství k  jed-
notě se stalo základem, aby 
farnost byla schopna rozvíjet 
poslání, které toto poutní mís-
to má. A že to zdejší dělají moc 
dobře, si uvědomují poutníci 
i stánkaři s náboženskými před-
měty. „Pan farář nikdy za námi 
nezapomene přijít a  vždy nás 
pozve do kuchyně, abychom se 
občerstvili. Péče, s jakou k nám 
přistupují v  Žarošicích, se jen 
tak nevidí,“ uznale pokyvuje 
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jeden ze stánkařů od kostela. 
A  tuto zkušenost máme i  my, 
když přijedeme o Zlaté sobotě 
do Žarošic. Když se nám poda-
ří na chvíli si odskočit do farní 
kuchyně, dýchne na nás velmi 
přátelská atmosféra. Tu přivá-
žejí místní ženy a také kuchařky 
z Vídně u Velkého Meziříčí, kte-
ré nasytí hladové krky jídlem 
a zahřejí milým slovem a úsmě-
vem každého, kdo se zde zasta-
ví. Stejně tak, když ochutnáte 
koláčky, které upekly ženy z Ná-
sedlovic, dýchne na vás atmo-
sféra přijetí. Pan farář si velmi 
dobře uvědomuje, že zdejší 
celoroční poutě, jsou možné 
jen díky tomu, že se lidé ze Ža-
rošic, Násedlovic a dalších ves-
nic zapojili do služby. „Já jsem 
tu možná generál, který vydává 
rozkazy, ale spousta věcí tady 
funguje mimo mne, protože si 
to vzali jiní lidé na starost. Bez 
vojska pomocníků bych zde nic 
nedokázal. Je zde mnoho lidí, 
kteří udělají větší kus práce než 
já,“ dodává otec Josef.

SÍLU ČERPAJÍ Z KRISTA
Farnost tak ve spolupráci s kně-
zem dokáže dělat velké věci. 
Neorganizuje se zde jenom 
vyhlášená pouť o Zlaté sobotě, 
kdy jednotlivé vesnice putují 
s  vlastními vyzdobenými so-
chami Matky Boží do Žarošic. 
Poutě se zde organizují po celý 
rok. Zavedené jsou zde např. 
Mariánské poutě vždy 13. v mě-
síci od května do října. Pravidel-
ně se jich účastní několik tisíc 
poutníků. To vše je možné dělat 
jenom tehdy, když lidé usilují 
o živý vztah s Bohem. A k tomu 
se jim snaží napomáhat i  otec 
Pohanka jak slovem, tak svým 
příkladem. Ve svém životě se 
totiž, jak sám říká, snaží vidět 
a potkávat Boha v těch nejoby-
čejnějších věcech. Fo
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CÍRKEV A OREL SPOLEČNĚ
Orelská organizace oslavila 110 let a její jednoty stále vedou mládež 
v křesťanském duchu.
text: Václav Štaud

Při letošní srpnové hostýnské pouti poděkovala katolická sportovní organizace Orel za 110 let 
svého trvání. S gratulací přišel i olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Tisíce členů Orla se svými 
rodinami vzpomínaly na roky úspěchů i na křivdy a věznění, které museli snášet během nesvo-
body.

NA HRANICI 20 TISÍC 
ČLENŮ
„Z  prachu jsme se zvedali cel-
kem třikrát  – po první a  druhé 
světové válce a  nakonec po 
pádu komunistické diktatury. 
Dnes Orel opět stojí na zdravých 
nohou. Stále rosteme a  věkový 
průměr se snižuje. V  roce 1990 
nás začínaly tři tisíce, nyní už se 
blížíme k  počtu 20 tisíc členů,“ 
říká ústřední starosta Orla, po-
slanec Stanislav Juránek.

„Vznikají nová orelská středis-
ka, připravená vést mládež 

v  křesťanském duchu. Záleží 
ovšem na jednotách a župách, 
na každém členu, aby naše 
postoje a  činy byly průzračně 
čisté, abychom se snažili o přá-
telskou spolupráci se Sokolem 
a různými tělovýchovnými sva-
zy. Musíme nezištně sloužit co 
nejvíce lidem a naopak nikomu 
nedávat špatný příklad,“ zdů-
razňuje Stanislav Juránek.

OREL SE TĚŠÍ NA SVOJE 
BLAHOSLAVENÉ
Pamětník dávných let a dnešní 
archivář Orla Božetěch Kostelka 

se rád rozdělí o  vzpomínky na 
spoluzakladatele Orla Mons. 
Jana Šrámka. Pamatuje i  další 
osobnosti: „Měli jsme mistry 
světa i olympioniky. Neopome-
nutelnou orelskou osobností 
byl Jan Haluza, učitel a  trenér 
Emila Zátopka. Bohužel i  on 
musel prožít řadu let v komuni-
stickém vězení. V kategorii orel-
ských hrdinů patří první místo 
parašutistům Kubišovi a  Bubli-
kovi. Dochovala se fotka ze srp-
na 1941, jak v anglickém cvičišti 
vychází Jan Kubiš po bohosluž-
bě ze stanu označeného KAPLE. 
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Slavil tam na dálku naši hostýn-
skou pouť. Orelskou přípravou 
prošli i  mučedníci komunismu 
Jan Bula a Václav Drbola a  my 
se nyní těšíme na první blaho-
slavené orly,“ uvádí Božetěch 
Kostelka. Mládí jej kdysi za-
chránilo od vězení, ale trpěl už 
tím, že musel mnoho let žít bez 
týraných rodičů a  bratra. Jako 
správný křesťan nikdy nezatou-
žil po mstě. Při první příležitosti 
pak nezaváhal a svůj život pod-
řídil budování nové orelské or-
ganizace.

VE VLASTNÍM SÍDLE
Letošní rok přinesl orlům ješ-
tě jednu významnou událost, 
skončilo stěhování po pro-
nájmech. Zakoupili a  opravili 
budovu v  brněnské části Starý 
Lískovec, kde našlo sídlo nejen 
orelské ústředí. K dispozici jsou 
i místnosti pro setkávání členů, 
cvičení maminek s  dětmi, pro 
šachy a  další prostorově nená-
ročné přebory. Ke slovu může 
přijít i  kultura. Nejde totiž jen 
o  kolektivní sportování, ale 
o celkovou kultivaci křesťanské 
osobnosti hlavně u dětí a mla-
dých lidí.

Orel zůstal věrný svým tradi-
cím v  mnoha ohledech. Napří-
klad jeho jednoty se sdružují 
do oblastí, kterým říkají župy 
a  jmenují je podle oblíbených 
světců nebo katolických osob-
ností. Jednou z výjimek je župa, 
nazvaná podle krásných Orlic-
kých hor. Její sídlo leží v Orlici, 
místní části města Letohradu. 
Není to úplnou náhodou. V Or-
lici totiž Orel opravdu kvete!

SPORT I DIVADLO
Orlovnu si lidé v Orlici postavili 
v  roce 1931 svépomocí a  do-
dnes v  ní mají největší a  také 
nejhezčí sál ve městě. „Při 

navracení po roce 1989 velké 
dohady nebyly. Oddíl stolního 
tenisu, který tady sídlil, přešel 
pod barvy Orla a  dodnes nám 
dělá radost,“ říká sekretářka 
místní jednoty Marie Brandej-
sová. Orelský sport se v  Orlici 
postupně rozšířil o  volejbal, 
florbal a  šerm, na oblíbené 
cvičení přicházejí rodiče a pra-
rodiče s dětmi. A zdejší dětské 
karnevaly jsou vyhlášenými 
událostmi, z  nichž se malým 
ani velkým účastníkům nechce 
domů. Prostorné jeviště orlov-
ny také umožňuje zvát diváky 
i  umělce z  okolí na ochotnic-
ká představení. Nyní jednota 
zkouší vychovat v dramatickém 
umění i vlastní dorost a daří se 
to. Orelské děti úspěšně na-
zkoušely už čtyři hry.

Brzy zde bude dokončeno 
i  venkovní hřiště s  kvalit-
ním umělým povrchem a para-
metry pro více sportů, při mra-
zech orli plánují také kluziště. 
Péče o  volný čas dětí dostává 
nové možnosti.

S LÁSKOU 
A PEČLIVOSTÍ
Marii Brandejsové jedna z dcer 
nedávno řekla: „Když tě hle-
dám, jsi buď v tělocvičně, nebo 
v kostele.“ A maminka odpově-
děla: „Když jste byli malí, byla 
jsem stále doma a  věnovala 
všechen čas pouze vám. Na 
Orla a  církev nezbývalo téměř 
nic. Přitom Orel i církev mi s vaší 
výchovou velmi pomohly. Dnes 
cítím povinnost tohle všechno 
vynahradit.“

Žena, která vychovala sedm 
dětí, je nyní starostkou celé 
Orlické župy a  současně byla 
na letošním celostátním sjez-
du Orla zvolena ústřední mís-
tostarostkou a  předsedkyní 

rady seniorů. A  aby toho ne-
bylo málo, v  místním kostele 
nepřestává sloužit božímu lidu 
jako prostá kostelnice. Starosta 
Orla Stanislav Juránek o  Marii 
Brandejsové říká: „Není to oby-
čejná starostka župy, ona je její 
máma. Tolik lásky a  pečlivosti 
jsem na světě poznal jen u ně-
kolika lidí.“

STOLETÍ JE DŮVOD 
K DÍKŮM
V Orlici platí mezi církví a Orlem 
nepřehlédnutelná symbióza. 
Jednota má 240 členů, a  kdo 
tady chodí do kostela, účastní 
se i akcí Orla a naopak. Podob-
ně to platí i  o  skautech. „Spo-
lečně jsme se stali funkčním já-
drem řady aktivit v obci, máme 
se rádi a  je nám spolu dobře. 
Místo velkých slov se snažíme 
jít příkladem. Lidé mimo cír-
kev sami dříve nebo později 
poznají, že v  jejich životě něco 
podstatného chybí,“ svěřuje se 
Marie Brandejsová.

Orlický kostel Nanebevzetí Pan-
ny Marie je plný při každé ne-
dělní bohoslužbě, pravidelně tu 
následuje agapé. Každý týden 
hospodyně napečou dobroty, 
připraví čaj a  kávu, aby se ni-
kdo nemusel hned rozběhnout 
domů. Církevním akcím slouží 
i  orlovna. „Během adventních 
či postních duchovních ob-
nov farnosti nemusíme sedět 
v  prochladlém kostele. Spolu 
s farností pořádáme i tematické 
přednášky a další akce,“ dodává 
župní starostka. Její orli si jubi-
leum 110 let připomněli v  létě 
společnou poutí na Horu Matky 
Boží u  Králíků. A  sama jednota 
v Orlici letos na podzim oslavila 
100 let své činnosti. Kde jinde, 
než v místním kostele při děkov-
né bohoslužbě… 
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SVATOST, KTERÁ DOZRÁVÁ
Svatost je v každém z nás jako dřímající síla čekající na probuzení.
text: o. Zdzisław J. Kijas OFMConv

Svatost je uhrančivá. Je v ní nesčíslně tajemství, zároveň však i nesčíslně harmonie a síly, neoby-
čejné duchovní energie a aktuálnosti. Je synonymem radosti, duchovní pohody, nekonečného 
štěstí. Jakkoli svatost mnoho vyžaduje, přitahuje lidi jako magnet. Je nadějí na lepší zítřky, na 
pokoj či harmonii. Světci nejsou záležitostí minulosti, ne, oni jsou vždy aktuální. Jedním z nich je 
i minoritský kněz sv. Maxmilián Maria Kolbe. Na jeho příkladu můžeme vidět, jakým způsobem 
v  něm dozrávala svatost, která zazářila tak jasným světlem v  jednom z  nejtemnějších období 
světových dějin.

Člověk se svatým nerodí. Stává 
se jím. Když se otevře působení 
Boží milosti, která v  něm pro-
bouzí dřímající síly, dosahuje 
duchovní dokonalosti. S  Boží 
pomocí rozvíjí všechny mož-
nosti obdržené při stvoření. 
Navzdory svým slabostem, pá-
dům a  hříchům doufá člověk 
v to, že mu Bůh vychází naproti 
se svou milostí a činí ho lepším, 
stále bližším sobě.

SVATOST JE ŽIVOTNÍ 
CESTOU
Svatost není jen cílem životní 
cesty, je cestou samotnou. Je 
skrytým cílem (a současně i si-
lou) každého slova, skutku či 
rozhodnutí. Na nich víceméně 
záleží, zda se svatost rozvíjí, či 
zakrňuje. Touha po duchovní 
dokonalosti dodává člověku 
sílu. Kdo tuto touhu postrá-
dá a kdo bere na lehkou váhu 
význam síly, kterou tato touha 

dává, ten duchovně i  morálně 
ochabuje.

Autentická svatost je stavem 
optimálního rozvoje duchov-
ních i intelektuálních, fyzických 
i  psychických možností lidské-
ho jedince. Je svébytným vr-
cholem jeho existence. Svatost 
není dodatkem, nýbrž rozvinu-
tím něčeho, co v  sobě člověk 
nosí od narození. Svatost je 
vepsána do genetického kódu 
člověka, do jeho duchovního 
DNA. Člověk ji nosí v  sobě od 
samého počátku, od okamžiku, 
kdy ho Bůh stvořil ke svému 
obrazu a ke své podobě (viz Gn 
1,26-27). Na tuto skutečnost se 
odvolává sv. Petr, když ve svém 
druhém listě předává svým čte-
nářům následující poselství:

„Milost a  pokoj ať se vám roz-
hojní poznáním Boha a  Ježí-
še, našeho Pána. Všecko, čeho 
je třeba k  zbožnému životu, 

darovala nám jeho božská 
moc, když jsme poznali toho, 
který nás povolal vlastní slávou 
a mocnými činy. Tím nám daro-
val vzácná a převeliká zaslíbení, 
abyste se tak stali účastnými 
božské přirozenosti a  unikli 
zhoubě, do níž svět žene jeho 
zvrácená touha“ (2 P 1,2-4).

Svatost vyrůstá z  ušlechtilých 
kořenů, je dynamická a  niče-
ho se nebojí. Oplývá božskou 
fantazií, kreativitou a  odvahou 
pro „obyčejné smrtelníky“ v 
nepochopitelné míře tak, že 
je darem na každý pád mimo-
řádným. Člověk pociťuje silnou 
touhu po přátelství s Bohem, po 
přátelství svobodném a  tvůr-
čím. Je-li toto přátelství přijato, 
v  ničem člověka neomezuje, 
ani ho o  nic neochuzuje, ale 
naopak ho rozvíjí a  zdokona-
luje, čímž mu dává „podíl na 
Boží přirozenosti“. Bez ohledu 
na to, zda se toho člověk cítí 
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hoden, nebo nehoden, zda je 
slabý, nebo silný, hříšný, nebo 
hříchu prost, nosí v  sobě bož-
ské poslání. Nesmírně touží po 
setkání s Bohem dokonce i teh-
dy, když o tom neví nebo když 
si vědomě před Božím voláním 
zacpává uši. Vždy aktuální jsou 
v těchto případech slova sv. Au-
gustina, jenž napsal: „Neboť jsi 
nás stvořil pro sebe a nepokoj-
né je naše srdce, dokud nespo-
čine v Tobě!“1

TOUHA MÍT „PODÍL NA 
BOŽÍ PŘIROZENOSTI“
Bůh bez přestání klepe na dve-
ře lidského srdce, neboť touží 
„doplnit“ dílo stvoření (posvětit 
ho), avšak nechce (nemůže) to 
učinit bez aktivní spolupráce 
toho, koho obdařil darem „ob-
razu“. Svatost je tedy vědomou 
a svobodnou realizací daru po-
doby ze strany člověka, touhou 
mít „podíl na Boží přirozenosti“. 
Bůh tuto touhu sice probouzí, 
nicméně je na člověku, aby ji 
žil a uskutečňoval její cíle. Toto 
je přirozenost svobody, kterou 
Bůh člověka obdařil.

Celý svůj život zde na zemi dis-
ponuje člověk svobodou volby. 
Pouze díky ní píše historii své 
svatosti, či hříšnosti, skutků 
heroických, či kriminálních. 
Jeho přirozeným posláním je 
dozrávání svatosti anebo ji-
nak řečeno dovolit, aby zrno 
svatosti zaseté do půdy jeho 

života a  zakódované v  jeho 
přirozenosti dozrávalo a přiná-
šelo užitek. Užitek se pak pro-
jevuje  dobrými skutky a  slovy, 
moudrými, zodpovědnými vol-
bami, duchovním bohatstvím. 
Takto je život toho kterého člo-
věka vepsán do rámce svatosti 
a každé „vyjití“ mimo něj, každé 
zpochybnění nebo bagatelizo-
vání tohoto poslání, každé ha-
tění ho skrze hřích rodí smutek, 
nepokoj, vnitřní roztříštěnost 
či konflikt, který může velmi 
snadno vyústit v  tragédii. Člo-
věk není schopen dobrat se 
svého autentického já, jestliže 
se o to pokouší výhradně vlast-
ními silami. Když v  něm však 
roste svatost, umožňuje, aby 
ho Bůh činil duchovně krás-
ným. Bůh ho ze světa nebere, 
ale spolu s ním svět proměňuje 
a zdokonaluje.

CESTA SVATOSTI 
SV. MAXMILIÁNA
Jak dozrávala Maxmiliánova 
svatost? Jaké prostředky po-
užíval? Aby jeho svatost mohla 
dozrát, používal všechny pro-
středky, co mu život přinášel. 
Snažil se svědomitě využít vše, 
v  čem pulzoval život, rados-
ti i  strasti, okamžiky velebení 
i  křižování, práci i  odpočinek, 
aby se co nejvíce přiblížil ideá-
lu. Ničím nepohrdal, nic neza-
vrhoval. A  přestože díky své 
lidské slabosti často nedokázal 
pojmout plný význam toho, 

co zakoušel, ani náznakem se 
tomu nevyhýbal. Víra mu na-
povídala, že každá cesta vede 
k  Bohu, jen je zapotřebí na ni 
vkročit a jít po ní. Věděl, že Bůh 
je přítomen ve všem, zvláště 
v životě lidí, s nimiž se setkává, 
zejména v  životě lidí slabých 
a potřebných.

Analýza jeho korespondence, 
poznámek k  rekolekcím, člán-
ků otištěných na stránkách ča-
sopisu Rytíř Neposkvrněné aj. 
nám umožňuje vypíchnout tři 
nejdůležitější nástroje, s jejichž 
pomocí P. Kolbe pracoval na 
zrání svatosti. Byly to: 1. ušlech-
tilé a silné touhy, 2. pracovitost, 
3. poslušnost.

Každý z těchto nástrojů měl ja-
kési své duchovní „podnástro-
je“, četné odstíny a  spojitosti, 
které dohromady dávaly silnou 
a  účinnou energii k  duchovní-
mu růstu, moudré překonávání 
četných protivenství a  hledá-
ní ideálních řešení obtížných 
situací, jakých bylo v  jeho ne-
smírně aktivním životě vždy 
požehnaně. A  protože byl 
sv. Maxmilián mužem víry, moc 
dobře věděl, že Bůh komuniku-
je prostřednictvím lidí a  udá-
lostí. Z  tohoto prostého důvo-
du nebral na lehkou váhu nic 
a nikoho, s kým se na své život-
ní cestě setkal. Pozitivní touhy 
a jasné cíle, odhodlání přinášet 
oběti při jejich realizaci, duch 
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modlitby a askeze, bezvýhrad-
ná poslušnost… To jsou pou-
ze některé z  prostředků, jichž 
o.  Kolbe využíval k  pokročení 
na cestě k  dokonalosti, k  úsilí 
být více sebou samým, více pa-
třit Bohu, být více zralým, být 
více svatým.

UŠLECHTILÉ TOUHY
Celá řada lidí ve svém životě 
nedosáhne ničeho anebo se 
domůže jen zanedbatelných 
drobtů, poněvadž po ničem 
netouží. Pouze ten může ně-
čeho dosáhnout, kdo je hnán 
touhou. Jsou rovněž jedinci, 
kteří se sice hodně namáhají, 
ale jelikož nemají jasně vytyče-
né cíle, vynakládají svou energii 
nadarmo a špatně hospodaří se 
svými schopnostmi. Jednoduše 
řečeno plýtvají časem a promr-
hávají obdržené hřivny.

Kolbe měl jasný životní cíl a sil-
nou touhu po jeho dosažení. 
Nepoznal ho ihned, ale dospí-
val k  jeho poznání postupně, 
během své cesty. Velevýznam-
nou pomocí v  rozeznávání 
životního cíle a  jeho realizace 
mu byla modlitba. Mobilizo-
vala ho k  tomu, aby ze sebe 
vydával maximum, chránila ho 
před poddáváním se těžkos-
tem či znechucením. Nedovo-
lovala mu stěžovat si, ale pobí-
zela ho vytrvale jít na setkání 
s  Bohem. Věřil, že Bůh mu dal 

Marii jako pomoc z nebe, jako 
Průvodkyni k němu. Přijal ji do 
svého života a  byl jí poslušný 
bezvýhradně, poslušný bez 
všemožných „ale“. To byl řád 
jeho života. V  jeho zápiscích 
z duchovních cvičení z r. 1915 
můžeme číst:

„Tvůj cíl  – chválit Pána Boha, 
ctít ho, sloužit mu a takto spa-
sit svou duši. Sloužit znamená 
chtít, co chce Pán.
• Dovol Pánu, aby tě vedl. Ať to 
není tak, že ty chceš vést Pána.
• Často rozjímej o tom, že celá 
tvá velikost, svatost a  důstoj-
nost závisí jen a  pouze na pl-
nění Boží vůle; zbytek, tj. sláva, 
bohatství, pohodlí, práce, obrá-
cení, modlitby, skutky pokání, 
dokonce i  mučednictví nejsou 
ničím, nejsou-li v souladu s Boží 
vůlí, jsou jen plýtváním času, 
hříchem.
• Svěř se zcela Pánu a  budeš 
šťastný.
• Proto studuj Ukřižovaného. 
Připodobni se mu.
• Pracuj, pracuj, pracuj co mož-
ná nejusilovněji na vzrůstu Boží 
slávy, prostřednictvím spá-
sy své duše (jakožto křesťan) 
i duší svých bližních (především 
jakožto kněz a řeholník).
• Bůh je cílem; vše ostatní jen 
prostředkem.“2

Poněvadž svatost byla pro něj 
největším životním cílem, bylo 

vše ostatní pouze pomocnými 
nástroji k jejímu dosažení. Není 
od věci upozornit na fakt, že ve 
výčtu nástrojů paradoxně nej-
důležitější místo zaujímal život 
sám! Otec Kolbe tedy nechápal 
„nástroje“ materiálně, spojoval 
je s  životem; „nástrojem“ ke 
svatosti mu byl tedy život. Kladl 
to na srdce rytířům Neposkvr-
něné: „Rytíř a rytířka Neposkvr-
něné ať v  první řadě mají na 
paměti, že jsou nástroji v rukou 
Neposkvrněné.“3

PRACOVITOST
Ruku v ruce s ušlechtilými tou-
hami kráčela u Maxmiliána pra-
covitost neboli nepřetržitá čin-
nost, připravenost podstoupit 
námahu za účelem rozmnožení 
dobra, pokrok na cestě du-
chovní dokonalosti. Pracovitost 
byla charakteristickým rysem 
způsobu bytí v  Maxmiliánově 
světě. Byl spíše rozsévačem 
než žencem, služebníkem než 
pánem, mnohem více naslou-
chal hlasu Božímu, než aby 
byl mluvčím promlouvajícím 
v  Jeho jménu. V  poznámkách 
z rekolekcí z roku 1912 si zapsal, 
že člověk byl stvořen k  práci, 
proto též prostřednictvím prá-
ce všeho dosahuje:

„Práce: člověk je stvořen k práci 
tak, jak to stojí v Písmu (Gn 3,19; 
Job 5,7), i kdyby měl v tom ne-
dostatky.
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Zásady:
• Pracovat poctivě, neprohos-
podařit ani minutu a  nepraco-
vat ledabyle, ale dobře.
• Pracovat rozvážně, aby to ne-
škodilo tělu a duši.
• Být v  práci celý [srov. 1 Tes 
5,17; Ž 18,15; Lk 18,1], myšlen-
kami i rukama, srdcem pak být 
s Bohem [srov. Sír 18,22].
• Pracovat pro Boha, nikoli 
kvůli lidskému vděku.
• Pomáhej slabším nebo s nimi 
měj aspoň soucit.
• Buď správným nástrojem 
v rukou řádu.
• Nevidíš-li plody, nezoufej si, 
poněvadž je to podobné jako 
se zrnem. Nezoufej si nad ne-
dostatkem schopností, neboť 
to je Boží vůle, často právě ta-
koví zahanbovali nepokorné 
učence.“4

POSLUŠNOST
Kde se u  Maxmiliána vzala, 
resp. brala tak mimořádná lás-
ka k  poslušnosti? Mám za to, 
že poslušnost u  něj pramenila 
z  kontemplace tajemství Ma-
riina Neposkvrněného početí. 
Právě v Mariině poslušnosti na-
cházel zdroj její velikosti. Ona 
vskutku „nevěděla“, jakým způ-
sobem bude chtít Bůh usku-
tečnit své zaslíbení, přesto Mu 
byla poslušná, a  proto se stala 
Matkou Boží. Podrobila se Boží 
vůli s vírou, že Boží moudrost 
převyšuje moudrost její.

Kolbe se řídil Mariiným příkla-
dem. Učil rovněž ostatní, že kdo 
poslouchá Boha nebo ty, které 
Bůh posílá jako své prostřední-
ky, přispívá tomu, že dar svatos-
ti v něm dozrává a přináší hojné 
ovoce. V dopise bratru Felicissi-
movi napsal:

„Nejdražší synu. Nejlepším způ-
sobem, jak milovat Neposkvr-
něnou, je nechat se jí vést ve 
všem skrze poslušnost. Její vůle 
je zcela sjednocena s  vůlí Boží 
a  my dbejme o  to, aby se naše 
vůle shodovala s tou její. I kdyby-
chom tehdy ve svém nitru necíti-
li k Neposkvrněné žádnou lásku, 
bude to přesto láska stále větší.“5

K  tématu poslušnosti se Kolbe 
vracel poměrně často. Stále 
povzbuzoval sebe i ostatní k je-
jímu praktikování. Během ran-
ních rozjímání, která prováděl 
před návratem do Japonska, 
13. srpna 1930 pravil:

„Niepokalanov povstal, rozvíjí 
se a  rozvíjet se bude na jed-
nom jediném základě – na po-
slušnosti. Proto se snažme tuto 
ctnost prohlubovat, neboť teh-
dy budeme stále blíže Nepo-
skvrněné a ona bude vládnout 
námi i celým Niepokalanovem.

Tehdy dosáhne Niepokalanov 
svého cíle, bude zářit a získávat 
tak pro ni stále více duší!

Kdo by se však nechtěl tou-
to cestou vydat, bude pro něj 
lepší, aby se raději vydal úplně 
jinou a nepřekážel nám; proto-
že pouze ten, kdo je nástrojem 
Neposkvrněné, může mít podíl 
na jejích záležitostech…6

Maxmilián byl skálopevně 
přesvědčen, že to, co dělal, se 
rodilo z  poslušnosti, a  právě 
proto to bylo počínání plodné, 
rozvíjelo se a  nabíralo na síle. 
Podřídil sebe, své duchovní i fy-
zické síly, své intelektuální i or-
ganizační schopnosti Božímu 
vedení. Nejvyšší formu svobo-
dy spatřoval v poslušnosti vůči 
Bohu. 

1 SvaTý AUGUSTIN. Vyznání svatého Augustina. 
V překladu Ondřeje Koupila, Marie Kyralové a Pavla 
Mareše. Praha: Karmelitánské nakladatelství, 2015.

2 KOLBE, maxmilián maria. Duchovní cvičení z roku 
1915, [in:] Pisma, část I, č. 844, s. 20–23.

3 KOLBE, maxmilián maria. Jak myśli i działa Rycerz 
(Rycerka) Niepokalanej? [in:] Pisma, část I a II. Niepo-
kalanów: WOF, 2007, č. 1001, s. 363.

4 KOLBE, maxmilián maria. Rekolekcje doroczne. Kraków, 
září–říjen1912 [in:] tamtéž,  č. 840, s. 9–10.

5 KOLBE, maxmilián maria. List do br. Felicissimusa 
Sztyka. Niepokalanów, červen 1937. [in:] tamtéž, 
č. 635, s. 902.

6 KOLBE, maxmilián maria. Posłuszeństwo. Konferencja do 
braci, Niepokalanów, 13. srpna 1930, [in:] Konferencje 
ascetyczne. Niepokalanów: WOF, 1990, č. 7, s. 19.
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MILOVAL JSEM DOST?
Poslední den Otce Wenantyho podle vzpomínek bratra Jakuba
připravil: o. Edward Staniukiewicz OFMConv

Před téměř 100 lety zemřel o. Wenanty Katyrzyniec, člen řádu minoritů, přítel sv. Maxmiliána 
Kolbeho, neobyčejný člověk tehdy a Boží služebník dnes, kterého jeden známý novinář nazval 
polským Šarbelem.

Otce Wenantyho Katarzyňce 
jsem potkal v životě několikrát. 
Blíže jsem ho však poznal tepr-
ve v Paclavské Kalvárii. Bylo to 
roku 1920 a  já si plnil povin-
nosti kuchaře. Otec Wenanty 
byl už tehdy těžce nemocný. 
Obdivoval jsem jeho poko-
ru, skromnost a  horlivost při 
modlitbě. Navzdory tomu, že 
byl velmi slabý, neúnavně use-
dal do zpovědnice. Až nadešel 
den, kdy neměl sílu vstát z lůž-
ka. V  posledních dnech před 
smrtí jedl jen málo. Zhasínal 
přímo před očima.

Jednoho odpoledne, stejně jako 
každý den, jsem mu přinesl od-
polední svačinu. Nechtěl jíst, 
jen mě požádal, abych trochu 
poseděl u  jeho lůžka a  chvilku 
si s ním povídal. Po pravdě řeče-
no jsem neměl čas se zdržovat, 
čekaly mě ještě jiné povinnosti. 
Avšak podivná touha mi při-
kázala zůstat. Přisunul jsem si 
prostou dřevěnou židli a  sedl 
jsem si k němu. Díval jsem se do 
jeho mladého, velmi vyhublého 
bledého obličeje. Poprvé jsem 
viděl jeho tvář tak zblízka.

Pomalý, sotva znatelný dech, 
hasnoucí zrak, výrazně se rýsu-
jící oční důlky, široce otevřené, 
trpící oči, plné nesmírného po-
koje, které zvěstovaly nevyhnu-
telný konec mladého života ře-
holníka a kněze. Byly zahleděné 
někam do veliké dálky, jakoby 
po někom pátraly, někoho 

očekávaly, jako se očekává ně-
kdo vytoužený, milovaný, na 
koho se čekalo celý život a kdo 
má za chvíli přijít. Ten podiv-
ný klid, jas, a  dokonce zvláštní 
radost se odrážely v  jemném 
úsměvu v koutcích úst.

Minulo několik minut a  mně 
se zdálo, že to setkání trvá věč-
nost. Věčnost  – vidí snad už 
Otec Magistr věčnost? Slyší už 
zpěv andělů? Touží se už setkat 
se svým milovaným Mistrem? 
V hlavě se mi honily neuspořá-
dané myšlenky. Náhle tok mých 
myšlenek přerušil slabý, sotva 
slyšitelný šepot, jakoby ve sku-
tečnosti nebyl z  tohoto světa. 
Zachvěl jsem se.

„Bál ses někdy smrti?“ otázal se 
otec Wenanty.

V  prvním momentě jsem té 
otázce neporozuměl, ačkoliv 
byla jednoduchá a  jasná. My-
slel jsem, že není určena mně. 
Vypadalo to tak, jako by Otec 
Magistr mluvil sám k  sobě. Po 
chvíli lehce pootočil hlavu. Jeho 
pohled utkvěl hluboko v mých 
očích. Rozechvěl jsem se. Zdálo 
se mi, že se nechvěje jen moje 
tělo, ale i duše. Tak přece se ptal 
mě. Seděl jsem na židli a  cítil 
jsem, jak mi ostré hrany opěra-
dla nedovolují posunout se ani 
o milimetr dozadu.

„Nikdy jsem o  tom nepřemýš-
lel…,“ zašeptal jsem potichu 

a nebyl si jistý, zda Otec Magistr 
mou odpověď vůbec slyšel.

„Před několika dny jsem pocítil 
strach ze smrti. Ne proto, že bych 
se bál samotné smrti, ale proto, že 
jsem pocítil obavu, že jsem málo 
miloval Boha a  lidi,“ pokračoval 
otec Wenanty a  bylo znát, že 
hlasité mluvení mu činí obtíže.

Vzpomínal, jak si v dětství hrál 
na faráře a jeho tatínek si na něj 
kvůli tomu stěžoval proboštovi. 
Jak se chodíval modlit do kap-
ličky poblíž domu a  rodiče ho 
pak museli hledat. A  že jeho 
přání jít k  prvnímu svatému 
přijímání se mu splnilo v devíti 
letech. Po mši svaté pak dlouho 
klečel v kostele, modlil se a ani 
si nevšiml, že už všichni odešli.

„Moje láska k  Ježíši v  eucharis-
tii byla větší než láska k  rodičům 
a k příbuzným, ale nechtěl jsem jim 
kvůli tomu ublížit. Od té doby se za 
ně denně modlím a jako kněz na ně 
pamatuji ve mši svaté. Nedlouho 
po tom jsem se stal ministrantem. 
Každý den, bez ohledu na počasí, 
jsem vyšel brzo ráno z domu a ušel 
čtyři kilometry, abych dorazil za-
včas na ranní mši svatou. Moje mi-
lovaná maminka mi to někdy ne-
chtěla dovolit, protože bylo zima, 
pršelo nebo padal sníh. Neposlechl 
jsem a  tajně jsem se vykradl ven,“ 
přiznával otec Wenanty.

Zatímco jsem ho poslouchal, 
díval jsem se oknem jeho cely 
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na nedaleké stromy. Začínaly 
se zelenat. Vždyť už je jaro. Před 
několika dny byl Hod Boží Veli-
konoční. Rodí se nový život.

Chvilkové ticho a  mé zasnění 
přerušil slabý hlas Otce Magistra. 
Pokračoval ve svém vyprávění.

„Když mi bylo patnáct, 
opustil jsem rodný dům 
a  odjel jsem do Lvova. 
Bydlel jsem v  internátě 
a  začal studovat v  chla-
peckém učitelském semi-
náři. Rodiče si velmi přáli, 
abych se stal učitelem. 
Ale v mém srdci byla stále 
touha po kněžství.

V  osmnácti jsem poprvé 
zaklepal na františkánský 
klášter ve Lvově. Rodičům 
jsem nic neřekl. Ze začátku 
jsem cítil lehké rozčarová-
ní a určitou vnitřní bolest, 
že jsem nebyl hned přijat. 
Dnes to považuji za zá-
zračný projev Boží Prozře-
telnosti. Kdybych neposle-
chl otce provinciála, nebyl 
bych dnes tady. Ach, jak 
se pokora líbí Bohu! To ona byla 
mojí hnací silou. Ne vzpoura, ne 
hněv, ale moje přítelkyně pokora 
mi pomohla přijmout odmítnutí. 
A potom, s radostí a nadějí v srd-
ci, jsem se během jednoho roku 
naučil latinu a řečtinu a úspěšně 
jsem složil maturitu.

Po roce jsem byl přijat do řádu. 
S ohromnou radostí v srdci jsem 
se s  tou novinou vracel domů. 
Štěstí však mělo krátkého trvá-
ní. Moje rozhodnutí se nelíbilo 
rodičům. Zvláště tatínek se na 
mě tehdy velmi zlobil. Nepohod-
li jsme se, dal jsem jim všechny 
peníze, které jsem tehdy měl. 
O několik měsíců později jsem si 
během rekolekcí zapsal do svých 

poznámek: ‚Odřeknu se všeho 
…i  kdyby mi to bylo nevímjak 
drahé … pokud mi to brání ve 
spáse duše…‘ Podle této zásady 
žiji dodnes.“

Každé další slovo, které Otec 
Magistr řekl, znělo tišeji a mezi 
slovy byly delší a delší pomlky. 

Ale nebylo v nich slyšet ani utr-
pení, ani žal. Z jeho osoby jako-
by vyvěral podivný klid a slova, 
která řekl na počátku řeholního 
života: ‚Odřeknu se všeho‘ se 
jako ozvěna odrážela o  práh 
nového života, který se neod-
vratně blížil do řádové cely.

Viděl jsem, že čas se krátí a  já 
měl na jazyku otázku, kterou 
jsem se zdráhal položit, abych 
Otce Magistra neurazil. Otec 
Wenanty si všiml mých nesnází 
a pousmál se.

„Ne, není to pravda, že jeden 
z  otců mi při obědě podstrčil 
starý plesnivý krajíček chleba, 
abych ho snědl. Když jsme přišli 

do refektáře na oběd, on už ležel 
u  mého talíře. Tak jsem ho tedy 
snědl. Pravda však je, že jsem lí-
bal nohy svým novicům. Chtěl 
jsem jim ukázat, jak velmi je Bůh 
miluje. Bůh se sklání k  našemu 
utrpení, často až k našim nohám. 
Tak velmi nás miluje. Nemůžeme 
snad my udělat totéž pro jiné 

lidi? V  tom spočívá pravá 
láska…“

Za oknem se setmělo. Je-
dině světlo měsíce pro-
pouštělo po chvilkách 
svoje bledé paprsky mezi 
letícími mraky. Ticho, 
které by se dalo krájet, 
bylo cítit uvnitř i  zvenčí. 
Na tváři Otce Magistra 
bylo vidět vyčerpání. 
Vstal jsem a odsunul žid-
li. Lehoučké zaskřípění 
nadělalo tolik hluku, jako 
kalvárijský orchestr při 
Vzkříšení.

Řekl jsem si, že by bylo 
dobré přinést Otci Ma-
gistrovi hrneček teplého 
mléka, než usne. Vyšel 
jsem z  cely. V  kuchyni 

jsem na sporáku ohřál čerstvě 
nadojené mléko od naší krav-
ky. Uběhlo několik minut, když 
jsem se vracel do cely otce 
Wenantyho. Chtěl jsem se ho 
ještě zeptat na tolik věcí. Tiše 
jsem otevřel dveře. Slabé svět-
lo svíce ještě více zvýrazňovalo 
rysy jeho tváře. Nebylo už na ní 
vidět utrpení ani bolest. Z obli-
čeje mladého kněze vyzařoval 
klid, jas a teplo.

Věděl jsem, že na své další otáz-
ky už nedostanu odpověď. Ale 
dodnes jsem vděčný, že jsem 
se tenkrát na tu chvíli zastavil 
v  jeho cele, u  jeho lůžka. Pro-
tože ta chvíle byla určena pro 
mě. 
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DOTÝKÁME SE DUŠE LIDÍ
Nejen v létě, ale také v adventní a vánoční době je poutní areál Klokot 
otevřený pro dospělé a k aktivitám dětí.

text: Václav Štaud

Když zazní jméno Klokoty, většině poutníků se vybaví, že Panna Maria tady není jako obvykle 
zobrazena s  božským dítětem, ale je obklopena anděly. Na raně barokním milostném obrazu 
vidíme mladinkou dívenka s letmým úsměvem a rukama sepjatýma.

NABÍZÍ VLÍDNÝ 
DOMOV
A  kdo by očekával, že poutní 
místo na okraji města Tábora 
žije pouze od jara do podzi-
mu, mýlil by se. Klokoty jsou 
duchovně naplněné po celý 
rok. Výjimkou není ani doba 
adventu a Vánoc. Klokoty jsou 
totiž funkční a  živou farnos-
tí, jejíž správou je pověřena 
kongregace Misionářů oblátů 
Panny Marie Neposkvrněné. 
Když ubývá vzdálených pout-
níků, využívají řeholníci zimní 
čas k  misijní práci mezi spolu-
občany. Město Tábor bývalo 
dlouho vojenským prostorem 
se silně potlačovanou vírou 

a  mysl některých lidí je tam 
stále ovlivněna totalitní ideo-
logií. „Organizujeme adventní 
setkání všech, kdo mají vztah 
k  umění. Probíhá zde hodně 
koncertů a  při té příležitosti 
zájemci rádi uvidí i  prostory, 
které máme běžně uzavřeny. 
Klokoty jsou národní kulturní 
památkou a  my chceme, aby 
je hlavně zdejší lidé pozna-
li a  měli je rádi. A  aby pocítili, 
že tady nejsou v  cizím starém 
a studeném domě, ale ve vlíd-
ném domově, který své služby 
nabízí všem bez rozdílu. Sna-
žíme se dotknout jejich duší,“ 
vypráví administrátor farnosti, 
oblát P. Jiří Můčka.

KLID V BOŽÍ 
PŘÍTOMNOSTI
Manželům Anně a Jiřímu Gazdo-
vým se v  zimním období líbí 
hlavně rorátní bohoslužby, které 
bývají vždy v  neděli brzy ráno. 
„Přestože je ještě tma, přichá-
zí nečekaně mnoho lidí, řadu 
z  nich vůbec neznáme. Někteří 
snad ani v Boha nevěří, ale úžas-
ná atmosféra kostela, osvětlené-
ho jen svícemi, a staré adventní 
zpěvy, kterých tu máme plný 
zpěvník, je oslovují. Těší se na ně 
jako my sami. Zajímavá bývají 
i  duchovní cvičení. Stovky lidí 
si přijdou pro Betlémské svět-
lo a  o  slavnosti Narození Páně 
tady vůbec nebývá k  hnutí,“ 
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konstatuje paní Anna. S  man-
želem na Klokotech také bydlí. 
Jsou důchodci a  před šesti léty 
sem přišli s  úmyslem dát svoje 
síly jako dobrovolníci do služeb 
Matky Boží a poutníků. „Odemy-
káme, zamykáme a mezi tím dě-
láme všechno, co je právě potře-
ba. Služba u nohou Panny Marie 
je radostná a  zdejší klid v  Boží 
přítomnosti léčí. Každého tu ví-
táme rádi,“ směje se Jiří Gazda.

Ve vánoční době je poutní areál 
otevřený zejména k dětským ak-
tivitám, které využívají i neprak-
tikující rodiny. „To ale nezname-
ná, že se v zimě uzavíráme před 
ryzími poutníky ze vzdálených 
míst. Naopak, vidíme je rádi 
a jsme připraveni jim svátostmi 
sloužit denně, po celý rok,“ říká 
P. Můčka. Zvláštní duchovní pro-
gram organizují obláti vždy prv-
ní sobotu v měsíci.

ZA MADONOU 
I Z NEMOCNICE
Během uplynulých patnácti 
let prošlo poutní místo kom-
pletní renovací. Areál je plný 

jedinečných fresek a štuk, které 
jsou jihočeským unikátem. Při-
tom prohlídka je pro jednotlivce 
stále zdarma a  vstupné řádově 
v  desetikorunách platí jen čle-
nové organizovaných skupin, 
provázených odborným prů-
vodcem. Umožňuje to táborský 
městský grant. Další podporu 
od města získává správa poutní-
ho místa a místní Kolpingova ro-
dina na práci s dětmi a mládeží. 
K tomu celoročně slouží učebna 
a  klubovny ve farním domě  – 
konají se zde setkání různých 
společenství od výuky nábožen-
ství přes modlitby matek, snou-
benecký kurz až po letní tábor. 
Téměř denně je zde plno už od 
rána, kdy si přijdou hrát a poví-
dat maminky s malými dětmi…

Kostel mají Klokoty pod ne-
ustálým dohledem webkamery. 
Lidé se tak mohou prostřednic-
tvím počítače, tabletu nebo mo-
bilu setkávat s  klokotskou Ma-
donou prakticky kdykoliv. Navíc 
v době bohoslužeb je v provozu 
i ozvučení, takže vzdálená účast 
může být velmi intenzivní. „Sám 

jsem to ocenil v  nemocnici po 
úrazu. Doporučuji i takovou ná-
vštěvu poutního místa, protože 
je-li člověk upoután na lůžko, 
bohoslužba nejen potěší jeho 
duši, ale pomůže i s uzdravením 
těla,“ vzkazuje P. Můčka.

Komunita klokotských oblátů 
nabízí ještě jednu účinnou po-
moc. Lidé zblízka i  zdaleka se 
na ně mohou obracet s  pros-
bami o  přímluvnou modlitbu 
v  těžkých situacích. „Někdy 
jsou to hodně bolestné případy 
a  my za ně prosíme ve spole-
čenství bratří. Zazní tam úplně 
všechno. Nečekáme žádné dě-
kování, ale potěší, když po čase 
přijde ohlas nebo svědectví, jak 
byl ten který problém vyřešen,“ 
dodává oblát. Formulář žádosti 
o  modlitbu najdou zájemci na 
internetových stránkách pout-
ního místa.

KAPKA HISTORIE 
NEUŠKODÍ
První písemná zmínka o Kloko-
tech pochází z roku 1220. Již ve 
středověku vyvěral zde pramen 
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léčivé vody, za kterou sem při-
cházelo mnoho lidí. A  někdy 
ve 13. století se podle legendy 
měla na ostrohu na řekou Luž-
nicí zjevit dětem Madona. Lidé 
pak začali putovat ještě hojněji 
a  vystavěli zde kostelík. Podle 
jednoho podání jej na konci 
14.  století světil sám generální 
vikář Jan z  Pomuku. Doklady 
sice chybějí, ale možné to je, 
protože poutní místo leželo 
tehdy v  působnosti arcidiecéze 
pražské. Husitské bouře areál 
víry poškodily, byl ale obnoven 
a v pobělohorské době rozkvetl. 
Milostný obraz Panny Marie Klo-
kotské, dílo Johanna Andrease 
Burgera z Prahy, byl na Klokoty 
přinesen 15. srpna 1636 za účas-
ti mnoha tisíc věřících. Na přelo-
mu 17. a  18. století, když v  Če-
chách vrcholila mariánská úcta, 
umístili obraz na stříbrný oltář 
od Františka Seitze, zlatníka, kte-
rý vytvořil stříbrný oltář na Svaté 
Hoře a náhrobek sv. Jana Nepo-
muckého v pražské katedrále.

Prostor okolo kostela obklopují 
ambity s  osmibokými kaplemi 
v  rozích. Věží je v  areálu deset 

a  každá nese svůj zvon. Jejich 
chorál tvoří neodmyslitelnou 
zvukovou kulisu místa. Celý 
komplex se řadí mezi skvos-
ty evropského baroka. Panna 
Maria Klokotská byla uctívá-
na v  celém mocnářství a  mezi 
zdejší poutníky se zařadila 
i  sama Marie Terezie a  podle 
jejího vzoru členové předních 
šlechtických rodů.

BUDE BAZILIKA 
MINOR?
Období mezi oběma světovými 
válkami a  pak ještě chvíli před 
osudným osmačtyřicátým ro-
kem přineslo Klokotům velké 
vzepětí poutních aktivit, oslav 
a setkání katolických organiza-
cí. Vše ale odvála krutá padesá-
tá léta s násilným vystěhováním 
a  vězněním členů kongregace 
těšitelů, kteří dlouho a  dobře 
poutní místo spravovali. Z kláš-
tera se stal domov důchodců 
a  poutní areál pomalu chátral. 
Krátká naděje roku 1968 rych-
le pohasla. Když se po  osm-
náctileté internaci vrátil domů 
českobudějovický biskup Josef 
Hlouch, jedna z  jeho prvních 

cest vedla do  Klokot. Tamní 
děkovné pouti se 18. srpna zú-
častnil i  jeho sekretář Miloslav 
Vlk a  více než 25 tisíc poutní-
ků. Nikdo z nich netušil, že naši 
společnost čekají ještě plná dvě 
desetiletí politického i  nábo-
ženského útlaku.

V  roce 2015 povzbudil biskup 
Vlastimil Kročil správce pout-
ního místa, aby podnikli další 
kroky v  úsilí o  povýšení chrá-
mu na  baziliku minor. „Tato 
myšlenka se objevila hned po 
pádu komunistické totality. Ve 
Vatikánu ale neuspěla, proto-
že jsme nesplňovali podmínky 
podoby oltáře a  dalšího litur-
gického vybavení kostela. Nad-
šení z biskupovy podpory nyní 
přeskočilo na celou klokotskou 
farnost. Do konce roku 2019 
má být uzavřena architektonic-
ká soutěž a pak se o souhlas se 
změnami obrátíme na diecézní 
liturgickou komisi,“ říká admini-
strátor P. Jiří Můčka. Pokud celé 
úsilí dojde svého cíle, stane se 
kostel na Klokotech prvním ba-
zilikou minor českobudějovic-
ké diecéze. 

POZVÁNÍ DO KLOKOT
Hlavní pouť bývá na Klokotech 
v  blízkosti srpnové slavnos-
ti Nanebevzetí Panny Marie 
a  tzv. malá pouť je spojena 
s  červnovou památkou Nepo-
skvrněného srdce Panny Ma-
rie. Nejbližší z  menších poutí 
čeká Klokoty už na počátku 
února, kdy přijdou lidé na 
Hromniční pouť otců a matek. 
Otevírací doba poutního areá-
lu je v letním čase 7–20 hodin, 
v  zimním období 8–18 hodin. 
Vyvrcholením každé sebemen-
ší poutě by měla být účast na 

mši svaté, která je v Klokotech 
denně od pondělí do soboty 
vždy v 17 hodin, každou neděli 
pak o  10. hodině. Chce-li Klo-
koty navštívit farní nebo jiná 
skupina poutníků, je důležité 
rezervovat si termín. Potom 
zde může mít i mši sv. (nejlépe 
s vlastním knězem), pobožnost 
nebo křížovou cestu  v  jiném 
čase, než jsou bohoslužby pra-
videlné.

Poutníci najdou (rovněž po 
předchozí rezervaci) v  Kloko-

tech i  ubytování v  poutním 
a farním domě Emauzy, který je 
přímo proti vchodu do klášter-
ního objektu. Hosty tu přijímají 
celoročně do prostor vybave-
ných pro rodiny s  dětmi i  pro 
skupiny mládeže. Všem zájem-
cům proto doporučujeme ná-
vštěvu internetových stránek 
www.klokoty.cz. Patří k nejkva-
litněji připraveným u nás a čte-
nář na nich najde i  vysvětlení 
vzniku a charismatu kongrega-
ce Misionářů oblátů Panny Ma-
rie Neposkvrněné.
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Chudičká i bohatá 

Svobodná i zajatá 

V koutku srdce v skrytosti 

Dárkyně všech milostí 

Z věčnosti i ze světa 

(Žádná jiná právě ta) 

Vzýváme Tě líbezná 

Bolestná i vítězná 

Hříšníci a s nimi já 

Matko Boží Maria 

ADORACE
Ivan Slavík

Maria Panno, Matko Slova. Panna Maria v poezii českých 
básníků nové doby. Výbor uspořádal Mojmír Trávníček. Olomouc: 
Matice cyrilometodějská, 2005.
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První sobota 2019
Setkání M. I. v Opavě

Ostatky Anky Kolesárové

Setkání M.I. v Jihlavě

U sv. Antonínka Pouť na Cvilín

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2019

Na Velehradě Setkání v Mohelně

Pouť na Cvilín
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Na Cvilíně

Na Velehradě

V Harmenžích

Kurz animátora M. I.

S prezidentkou M. I.

Exercicie v Č. Těšíně

Oslava v redakci

Ve Staré Boleslavi Na Velehradě
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BÝT NÁSTROJEM
Úmysl M. I. na leden: Abychom uměli „odevzdávat se Neposkvrněné“ 
jako Její milované děti.

text: P. Jacek Pędziwiatr

Kovář, odborník na železo, spra-
voval nejen podkovy na koňská 
kopyta, ale uměl také rozpále-
nému železu vtisknout tvar ne-
zbytných hospodářských ná-
strojů. Právě nachystal k prodeji 
dvě sekery. Pro jednu z nich se 
kupec okamžitě našel, ale ta 
druhá čekala marně. Kovář ji 
odložil na hák v koutě kovárny 
do doby, než se najde pro ni ku-
pec. Hrdě vystavovala k  odivu 
svou ostrou lesklou hranu, pře-
svědčena o své hodnotě a důle-
žitosti. Avšak časem ji začaly po-
krývat prach a rez, čemuž se tiše 
smály ostatní kovářské nástroje.

Uběhl rok. V kovárně se objevil 
kupec, co si pořídil tu první se-
keru, a žádal kováře, aby mu ji 
pořádně nabrousil. A  protože 
si měl pro ni zákazník přijít až 
další den, kovář ji pověsil vedle 
té druhé sekery, kterou si ještě 
nikdo nekoupil. Ta, když uvidě-
la tu první, úplně žasla: „Řekni 
mi, prosím, jak je možné, že já, 
přestože jsem nejkrásnějším 
nástrojem v kovárně, obrůstám 
prachem a rzí a ty se tak krásně 
leskneš jak zrcadlo?“

„Je tomu asi proto,“ odpovědě-
la přinesená sekera, „že člověk 
mě má téměř pořád v  rukou, 
stále mě používá ke své prá-
ci…“

Odevzdat se Neposkvrněné 
znamená tolik, co stát se ná-
strojem v  jejích rukách. Zna-
mená to dovolit jí, aby si nás 
použila tak, jak to chce její Syn. 
Stává se, že hrdí ve svém lidství 
schováváme se kdesi v  koutě 
uvažujíce o  své velikosti a  dů-
ležitosti, ale nedáváme se do 
služby druhým. Vůbec si ani 
nevšímáme, jak se na nás sná-
ší prach staré pomíjející slávy 
a  jak nás sežírá rez nečinnosti. 
Sami ze sebe nezískáme vytou-
žený lesk. Lesk, v němž se jako 
v  zrcadle odráží Boží sláva, se 
nezískává nečinností a stagna-
cí, ale angažováním se, službou 
a obětí.

Proto také na začátku nového 
roku o  slavnosti Panny Marie 
Matky Církve vztahujeme ruce 
k ní jako děti k Matce a voláme 
s důvěrou: „Vezmi nás do svých 
rukou a udělej si z nás nástroje 

své lásky. Obleč nás, jak to uči-
nila Rebeka svému synu, do 
krásného šatu milostí, které do 
tvých mateřských rukou vlo-
žil tvůj jednorozený Syn Ježíš 
Kristus. Učiň nás svými dětmi, 
Matko, Maria.“

A  v  Maxmiliánově úkonu za-
svěcení se Neposkvrněné se 
modlíme: „… Chceš-li, použij 
také mne celého bez jakékoliv 
výhrady k  uskutečnění toho, 
co bylo o tobě řečeno: ‚Ona po-
tře tvou hlavu‘ a  též: ‚Ty sama 
jsi na  celém světě vyhladila 
všechny bludy‘, abych se stal 
v Tvých neposkvrněných a nej-
laskavějších rukou užitečným 
nástrojem k  probuzení a  nej-
většímu vzrůstu Tvé slávy v to-
lika zbloudilých a  lhostejných 
duších a  tímto způsobem při-
spěl k  co největšímu rozšíření 
blaženého království Nejsvětěj-
šího Srdce Ježíšova. Neboť kam 
Ty vejdeš, tam vyprosíš milost 
obrácení a  posvěcení, vždyť 
Tvýma rukama stékají na  nás 
všechny milosti z  nejsladšího 
Srdce Ježíšova…“ 

ÚMYSLY MODLITEB M. I.

 PROSINEC Aby rozjímání tajemství Božího Narození obnovilo srdce každého věřícího.

 LEDEN Abychom uměli „odevzdávat se Neposkvrněné“ jako Její milované děti.

 ÚNOR Abychom se stávali křesťany, pro které je pokora a poslušnost životním stylem.
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rg CHLÉB SESTOUPIL Z NEBE
Právě narozený Ježíš leží v jeslích a andělé ho adorují, vedle klečí Maria 
s Josefem.
text: Leszek Śliwa

U jeslí nechybějí ani zvířata, tradičně malovaná 
na obrazech znázorňujících Narození Páně: na 
Dítě pohlížejí vůl s oslíkem. Do betlémské stáje 
vcházejí rozradostnění pastýři, aby se Ježíškovi 
poklonili. Ačkoli obraz vlámského malíře Huga 
van der Gouse ukazuje pastýře při  tradičním 
klanění, je velmi netypický. V prvním plánu totiž 
vidíme dva muže, kteří účastníky biblické scény 
nejsou. Odhalují zelenou oponu a tím i celou scé-
nu, takže divák začíná obraz sledovat jako jakési 
slavnostní představení, jako jakýsi Živý betlém.

Tradice oživování dávných betlémských scenérií 
sahá hluboko do středověku – až k prvním jeslím 
vytvořeným v  Itálii sv. Františkem z Assisi. Když 
se však na obraz podíváme detailněji, shledáme, 
že neuvažujeme správným směrem. Dílo totiž 
nezobrazuje převlečené herce tuto biblickou 
scénu pouze hrající. Motiv odhalování opony 
býval v umění poměrně dost oblíbený, nicméně 
v 15. století nebyl spjat s divadelním představe-
ním. Vyjadřoval spíše spojení světa pozemského, 
viditelného, se světem nebeským, neviditelným. 

Bůh sestoupil z nebe a stal se člověkem. Viditel-
né a neviditelné vytvořilo jednotu. Dva muži od-
halující oponu představují Izajáše s Jeremiášem 
čili starozákonní proroky předpovídající příchod 
Mesiáše. Odhalení opony tak symbolizuje vypl-
nění těchto proroctví. 

Klanění pastýřů je na plátně zachyceno zároveň 
s  událostí, jež mu předcházela. V  okně stáje na 
pravé straně obrazu vidíme anděla, který se pas-
týřům zjevuje a zpravuje je o Ježíšově narození. 
Pastýři se přicházejí Dítěti poklonit – první z nich 
vidíme ve dveřích na levé straně plátna.

Hugo van der Goes namaloval na svém obraze 
ještě jeden symbol, jenž má význam události, 
k níž v chudé betlémské stáji došlo, podtrhnout, 
a sice malý snopek obilí ležící pod jesličkami s Dí-
tětem. Odkazuje tím na Spasitelovu větu, kterou 
pronesl o mnoho let později a kterou předeslal 
ustanovení Eucharistie: „Já jsem chléb, který se-
stoupil z nebe“ (J 6,41). 
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O MILOVÁNÍ BOHA V PÍSMU
Láska Boha naplněním vlastní existence
text: br. Patrik Rygiel OFMConv

Znění přikázání lásky všichni dobře známe. A známe také mnohé jeho interpretace. Jak tento 
příkaz chápe Písmo samotné?

SLYŠ, IZRAELI
Knihou, ve které se nejčastěji 
mluví o milování Boha, je Kniha 
Deuteronomium. V  ní je shrnu-
ta Smlouva Hospodina s  jeho 
lidem. Nejznámější (a také prvá) 
výzva lásky k  Bohu se nachází 
v textu, který se později stal částí 
obětní liturgie v Druhém jeruza-
lémském chrámě, a v současnos-
ti se jej zbožní židé modlí dvakrát 
denně: „Slyš, Izraeli, Hospodin je 
náš Bůh, Hospodin jediný. Budeš 
milovat Hospodina, svého Boha, 
celým svým srdcem a celou svou 
duší a celou svou silou. A tato slo-
va, která ti dnes přikazuji, budeš 
mít v srdci. (Dt 6,4-6)“1 V celé kni-
ze se pak setkáváme asi s deseti 
dalšími výskyty přikázání lásky 
k Bohu.

LÁSKA A BÁZEŇ
Stále jsme si však neřekli, co po 
nás vlastně Bůh chce. Pojem „lás-
ka“ je totiž poněkud vágní, a tu-
díž může být různě chápán. Jistý 
slovenský překlad komentuje 
výše uvedený citát Dt 6,5 takto: 
„Zde jde hlavně o  lásku, kterou 
má prokazovat poddaný svému 
králi (…). Milovat Hospodina, 
Krále, znamená být jeho věrným 
a poslušným služebníkem (Izrael 
byl Božím královstvím). Láska 
k  Bohu a  bližnímu (…) je zalo-
žená na lásce, kterou Hospodin 
prokazuje svému lidu (…) a  na 
jeho ztotožnění se s  národem. 
Tato láska má být úplná a  má 
naplňovat celou bytost (…).“2 
Z  toho jasně vyplývá, že láska, 
jakou chce být Bůh milován, 

není v  prvé řadě žádným senti-
mentálním vzplanutím, i  když 
ani ono není vyloučeno, ale spíše 
jde o věrnost Bohu, který je pro 
svůj lid Pánem, svrchovaným 
Vládcem a smluvním Partnerem. 
Tato věrnost má být projevována 
zachováváním Jeho přikázání 
a nařízení, spravedlivým životem 
a  úctou ke každému člověku 
i k sobě samému.

MOŽNOST VOLBY
Stručně řečeno, milovat Hos-
podina znamená být věrným 
Smlouvě s  Ním. Smlouvě, kte-
rou uzavřeli Izraelité a  kterou 
ani Kristus nezrušil. Stále zů-
stává platná Boží výzva: „Hleď, 
předložil jsem ti dnes život 
a  dobro i  smrt a  zlo; když ti 
dnes přikazuji, abys miloval 
Hospodina, svého Boha, chodil 
po jeho cestách a dbal na jeho 
přikázání, nařízení a  právní 
ustanovení, pak budeš žít a roz-
množíš se; Hospodin, tvůj Bůh, 
ti bude žehnat v  zemi, kterou 
přicházíš obsadit. Jestliže se 

však tvé srdce odvrátí a  nebu-
deš poslouchat, ale dáš se svést 
a budeš se klanět jiným bohům 
a  sloužit jim, oznamuji vám 
dnes, že úplně zaniknete. (…) 
Předložil jsem ti život i  smrt, 
požehnání i  zlořečení; vyvol si 
tedy život, abys byl živ ty i  tvé 
potomstvo a  miloval Hospo-
dina, svého Boha, poslouchal 
ho a  přimkl se k  němu (…)“ 
(Dt 30,15-20).

Bůh tedy chce, abychom žili 
a byli šťastni, ale ví, že jsme sla-
bí a  dal nám svobodnou vůli, 
a  proto nám radí, abychom 
zůstali u  Něj, plnili Jeho při-
kázání, neboť je to „jako živo-
todárné dědictví“ (Sír 17,11). 
A máme svobodnou vůli, proto 
se sami můžeme rozhodnout, 
zda chceme jít za Ním, nebo 
ne. Obojí však má své násled-
ky. Přijetí Boha za Pána vede do 
života, a odmítnutí Ho vede ke 
smrti. Bůh však stále chce naše 
dobro. Mudrc říká Hospodinu: 
„Miluješ všecko, co je, a  neoš-
klivíš si nic z toho, co jsi učinil, 
vždyť bys ani nemohl připravit 
něco, co bys měl v  nenávisti. 
A  jak by mohlo cokoli trvat, 
kdybys ty to nechtěl, anebo být 
zachováno, kdybys to nepovo-
lal k bytí? Šetříš všecko, protože 
to je tvé, Panovníku, který milu-
ješ život“ (Mdr 11,24-26).

A proto i my máme být posluš-
ní Pánovi, neboť v tom je naše 
dobro, v  tom je naplnění smy-
slu naší existence, abychom 

Slyš, Izraeli, Hospodin 
je náš Bůh, Hospodin 
jediný. Budeš milovat 
Hospodina, svého 
Boha, celým svým srd-
cem a celou svou duší 
a celou svou silou.

(Dt 6,4-6)
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věrně sloužili Hospodinu a při-
podobňovali se Mu, a na konec 
abychom Ho mohli vidět z tvá-
ře do Tváře v  Jeho Království, 
kde budeme účastni na Jeho 
přirozenosti.

SMLOUVA
Ale čeho se týká smlouva Hos-
podina s  námi? Stačí si přečíst 
například 19. kapitolu Levitika, 
nebo samotné Desatero, a uvi-
díme, že se vztahuje, kromě 
kulticko-náboženských naříze-
ní, hlavně k  nařízením sociál-
ním, regulujícím vztahy ve spo-
lečnosti, hlavně starostlivostí 
o  bezmocné a  chudé. A  tyto 
regulace jsou shrnuty násle-
dovně: „Budeš milovat svého 
bližního jako sebe samého. Já 
jsem Hospodin“ (Lev 19,18). 
Ale bohužel tento společenský 
rozměr Starého zákona, zvláště 
Pentateuchu, bývá často přehlí-
žen ve prospěch evangelijního 
zákona lásky a milosti. Evange-
lium nám však v  tomto ohle-
du nepřináší mnoho novinek. 

Samozřejmě, Zákon je naplněn 
v  Osobě Krista, ale Jeho uče-
ní vychází ze Zákona Pánova 
daného Mojžíšovi na Sinaji, 
hlásaného následně Proroky 
i Mudrci.

Smlouva nám byla dána jako 
nástroj spásy, která je v ranních 
spisech Starého zákona vnímá-
na jako pozemské štěstí (bo-
hatství, potomstvo, pokoj od 
nepřátel), v pozdějších knihách 
získává také charakter preexis-
tentní Moudrosti, pomocí které 
byl stvořen a  je řízen svět. Na-
kolik žijeme podle této Moud-
rosti (poslušní Přikázáním), 
natolik uskutečňujeme vlastní 
bytí.

TEDY…
Když Bůh stvořil svět, stvořil 
i  člověka, aby Mu sloužil a  byl 
šťasten. Dal člověku možnost, 
aby si svobodně vybral, zda 
chce sloužit Hospodinu a  do-
sáhnout tak věčné blaženos-
ti, anebo chce žít v  otroctví 

svých žádostivostí. Člověk vy-
bral druhé. Aby se však člověk 
nezničil úplně, vyvolil si Pán 
z  lidí Mojžíše, jemuž svěřil ces-
tu k  životu, kdo chce být spa-
sen, může dosáhnout spásu 
dodržováním Hospodinových 
ustanovení, a tak vyjádřit Bohu 
lásku a  vděčnost. Podobně to 
chápe i  náš Pán, Kristus Ježíš, 
řka: „Milujete-li mne, budete 
zachovávat má přikázání“ (Jan 
14,15). A  sv. Jan učí: „Kdo však 
zachovává jeho slovo, vpravdě 
v něm láska Boží dosáhla svého 
cíle. Podle toho poznáváme, že 
v něm jsme“ (1 J 2,5).

Snažme se tedy věrně plnit Boží 
nařízení a  projevujme lásku 
k  Bohu šlechetností vůči bliž-
ním, zvláště potřebným. 

1 Citáty z Písma uvádím podle Českého ekumenického 
překladu. Bible: Písmo svaté Starého a Nového 
zákona. Praha: Česká biblická společnost, 2007.

2 Študijná Biblia: Slovenský ekumenický preklad. Porta 
libri v spolupráci so Slovenskou biblickou spoločnosťou, 
2015, s. 269.
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NÁMĚSTKOVÉ KRISTOVI (23)
Papežství v epoše Francouzské revoluce
text: Radomír Malý

Krvavým plodem osvícenství byla Velká francouzská revoluce, která navzdory vznešeným heslům 
o lidské svobodě, rovnosti a bratrství se stala první novověkou genocidou, srovnatelnou s pozděj-
ším nacistickým vyvražděním židovské populace v Evropě a komunistickou likvidací tzv. vykořis-
ťovatelských tříd, jak konstatoval známý italský novinář a historik Vittorio Messori. Francouzská 
revoluce (1789–1799) znamenala mimo jiné i bestiální usmrcení několika stovek tisíc katolíků jen 
proto, poněvadž se nechtěli vzdát pravé víry Kristovy a zřeknout se Boha a Ježíše Krista. Byly mezi 
nimi i ženy a malé děti, především v kraji zvaném Vendée na západě země. Gilotina, utopení v pro-
děravělých bárkách na řece Loiře, otrávení veškeré vody arzenikem, nošení nemluvňátek na ba-
jonetech a znásilňování žen na oltářích zrušených chrámů – tak si počínali vyznavači osvícenské 
„demokracie“, „práv člověka“ a liberalismu. Papežové museli na to náležitě reagovat a bránit Církev. 
Pius VI. se stal nakonec vězněm bezbožeckých revolucionářů a v jejich internaci zemřel.

LIKVIDACE 
JEZUITSKÉHO ŘÁDU
Hlavní ideovou hradbou pro-
ti osvícenskému jedu deismu 
a ateismu byl jezuitský řád, teh-
dy avantgarda pravověrného 
katolicismu. Proto panovnické 
dvory, poplatné myšlenkovému 
směru osvícenství a  infikované 
svobodnými zednáři, vyvíjely 
tlak na papeže, aby Tovaryšstvo 
Ježíšovo zrušil. Vynikali v  tom 
zejména francouzský král Lud-
vík XV., španělský Karel III., nea-
polský Ferdinand  IV. a  portu-
galský Josef Emmanuel  I., jenž 
byl pod rozhodujícím vlivem 
prvního ministra a  svobodné-
ho zednáře Sebastiana Pomba-
la, který již předtím ve jménu 
Voltairova učení (byl osobním 
přítelem tohoto hlavního ideo-
loga osvícenství) pronásledoval 
Katolickou církev a  má na svě-
domí cca 8 tisíc povražděných 
katolíků. Jezuitský řád v  Portu-
galsku zrušil, některé jeho členy 
dal popravit, jiné deportovat do 
Papežského státu.

Papežové požadavek zrušení je-
zuitů kategoricky odmítali, nej-
radikálněji Klement  XIII. r. 1765 
bulou Apostolicum Pascendi. 

Když se ale habsburské Rakous-
ko za vlády Marie Terezie, kde 
rozhodující slovo měl svobod-
ný zednář Gerard van Swieten, 
připojilo k  tomuto požadavku 
ostatních panovnických dvorů, 
papež Klement  XIV. kapituloval 
a r. 1773 bulou Dominus ac Re-
demptor jezuitský řád rozpustil.

Likvidace Tovaryšstva Ježíšova 
se nejzhoubněji podepsala na 
osudu jihoamerických domo-
rodců, pro něž jezuité vytvořili 
tzv. redukce, tj. osady s  vlastní 
samosprávou, které se řídily 
zákony podle křesťanské mo-
rálky. Jezuité vedli v  redukcích 
školy, učili indiány řemeslům 
a  vychovávali z  nich civilizo-
vané a  spořádané občany. To 
bylo solí v očích portugalským 
a  španělským kolonizátorům, 
kteří chtěli mít domorodce jako 
otroky, proto právě oni nejhla-
sitěji bojovali proti řádu a poža-
dovali jeho zrušení.

NEKRVAVÉ 
MUČEDNICTVÍ PIA VI.
Perzekuce katolické církve se do-
tkla i papežského Říma. Stalo se 
tak za pontifikátu Pia VI. (1775–
1799), vysoce vzdělaného 

a ušlechtilého muže, proslulého 
svým jemným jednáním s pod-
řízenými, štědrostí k  chudým 
a potřebným a ochotou pomoci 
všude, kde bylo zapotřebí.

Pocházel z  Ceseny ze vzneše-
ného rodu Braschi, pokřtěn byl 
na jméno Giovanni Angelo. Po 
svém zvolení se pustil v Papež-
ském státě do boje proti rozbu-
jelé korupci, kterou se mu po-
dařilo snížit na minimum.

Hned na počátku svého ponti-
fikátu se projevil jako důsledný 
odpůrce osvícenství a  svobod-
ného zednářství. Vydal r. 1775 
bulu „Inscrutabile“, v  níž ostře 
odsuzuje „lidi, kteří jsou po-
sedlí šílenstvím přizpůsobení 
se nové době a  ohrožují tím 
samou podstatu racionality 
přírody … skrývají ničemnost 
své doktríny v  půvabných slo-
vech a  krásných formulacích, 
aby zlákali a  oklamali mnoho 
lidí mezi slabými, aby nakonec 
všichni odmítli svou víru nebo 
alespoň v ní byli zvikláni…“

Za jeho pontifikátu hlásali někte-
ří duchovní, a dokonce biskupo-
vé pod vlivem osvícenství ideje 
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tzv. febronianismu, tj. názory, že 
papež nemá právo v  Církvi roz-
hodovat, že je pouze „primus 
inter pares“, tj. jakýmsi čestným 
předsedou mezi biskupy. V  ně-
mecky mluvících zemích byl 
hlavním propagátorem těchto 
postojů světící biskup z  Trevíru 
Nikolaus von Hontheim, píšící 
pod pseudonymem Febronius 
(odtud název febronianismus). 
Jeho stoupenci se sešli r. 1786 
v  německém městě Ems a  pu-
blikovali tzv. Emžské punkta-
ce, které obsahovaly i  radikální 
požadavky na přizpůsobení 
teologické výuky osvícenským 
naukám o  přednosti rozumu 
před dogmatem. Pius VI. toto ka-
tegoricky odmítl jako herezi. Té-
hož roku proběhla v podobném 
duchu v  italské Pistoji synoda 
duchovenstva, svolaná v  rozpo-
ru s kanonickým právem toskán-
ským arcivévodou Leopoldem 
(bratrem rakouského císaře Jo-
sefa II.). I tuto papež Pius stejným 
způsobem odsoudil.

Velkou starost působily pape-
ži Piovi poměry v  Rakousku, 
kde císař Josef  II. rušil kláštery, 
svévolně „upravoval“ předpisy 
pro bohoslužby (kněz musel 
z  kazatelny poučovat lid mj. 
i  o  správném hnojení pole) 
a  zaváděl do seminářů výuku 
v duchu osvícenství, kdy se po-
píraly i  nejzákladnější pravdy 
katolické víry o zázracích Ježíše 
Krista, o  jeho vtělení do lůna 
Panny Marie z  Ducha Svatého, 
posty a  zpověď se odmítaly 
jako pozůstatek středověku aj.

Papež Pius osobně přijel r. 1782 
do Vídně, aby císaře od jeho cír-
kevní politiky odradil. Neúspěš-
ně, Josef  II. sice slíbil, ale nic 
nezměnil, naopak své reformy 
ještě více radikalizoval. Jeho 
osvícenští rádcové Kounic, 

Eybel a Sonnenfels dávali pape-
ži arogantně najevo své pohr-
dání, vyjadřovali se o něm jako 
o „prázdné hlavě“ a nechali vy-
lepovat po Vídni jeho karikatu-
ry. To vyvolalo masové demon-
strace vídeňského obyvatelstva 
proti Piově návštěvě.

Ještě horší situace pro pape-
že nastala po vypuknutí Velké 
francouzské revoluce r. 1789. 
Pius  VI. bulou „Auctorem Fi-
dei“ r. 1791 odsoudil tzv. civilní 
konstituci kléru, vyhlášenou 
revolučním parlamentem, jež 
stanovila, že duchovní mají být 
nikoli jmenováni, ale voleni 
vším lidem, včetně nekatolíků 
a  nevěřících. Zároveň papež 
zakázal duchovenstvu pod 
trestem exkomunikace skládat 
přísahu na tuto konstituci.

Když jakobíni r. 1793 zavedli ve 
Francii povinný „kult rozumu“ 
a  zahájili krvavou genocidu 
věrných katolíků, Pius  VI. pro-
testoval různými dokumenty 
a veřejnými prohlášeními. Fran-
couzské republikánské vojsko 
pod velením generála Ber-
thiera nakonec vtrhlo do Itálie 
a  obsadilo r. 1798 Řím, který 
barbarsky vyplenilo. Na této 
akci se podílel i  francouzský 

velvyslanec ve Vatikánu José 
Bonaparte, bratr pozdějšího cí-
saře Napoleona Bonaparta.

Papeže Pia  VI. zajali a  depor-
tovali do Francie na zámek Va-
lenciénne. Pius, jemuž bylo v té 
době již 80 let, prosil důstojníka, 

který jej zatýkal, aby mu dovolil 
umřít v Římě, kde strávil největší 
část svého života. Dostal suro-
vou odpověď: „To je snad jedno, 
vy dědku, kde chcípnete.“

Ve francouzském nedobrovol-
ném exilu papež Pius VI. o  rok 
později zemřel. Ani jeho těles-
né ostatky nesměly být převe-
zeny do Říma, stalo se tak až 
o několik let později. Noviny se 
předháněly v  oslavných člán-
cích o  definitivním konci pa-
pežství a katolické církve. Jenže 
Pán opět dokázal, že „brány pe-
kelné ji nepřemohou“. 

Použitá literatura:
BUEHLMEYER, Carl. Die Kirchengeschichte II. Paderborn: 
Schoeningh-Verlag, 1959.
JOHNSON, Paul. Papiestwo. Warszawa: Instytut 
Wydawniczy Pax, 1998.
PASTOR, Ludwig. Die Papsgeschichte. Muenchen, 1920.
LASSUS, Arnaud de: Masoneria, intrygujaca tajemni-
czość. Paris: Ruch na rzecz rodziny i szkoły, 1993.
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CESTA DO VELEHOR
O tom, jak byl misionář Jarek přivítán v novém domově.

text: S. M. Anežka Novoměstská OSF

Milé děti, bratři Jarek a Zbyšek se 
připravují na svoji službu v misii 
v  daleké zemi Peru. Už skoro 
osm měsíců strávili ve farnos-
tech, kde působí zkušení misio-
náři. Naučili se od nich spoustu 
důležitých věcí a  opravdově si 
zamilovali prosté lidi, ke kterým 
je Pán posílá.

A  teď přišel čas, kdy konečně 
mohou odejít z  přímořské níži-
ny do hor do své nové farnosti 
v  městečku Pariacotto. Zbyšek 
musí ještě pár dní počkat na 
bratra Michala, který má dora-
zit z  Polska. Proto se jako první 
vydává na cestu Jarek. Cestuje 
nejprve na jih a  pak na východ 
směrem k horám. Krajina kolem 
je zelená, na polích roste bavl-
ník, papriky a citroníky. Ale brzy 
zeleň zmizí a  objeví se poušť: 
kamenitá a  červeně zbarvená. 
Na obzoru se zvedají hory. Vůz 
se blíží k  pohoří Andy, jejichž 
vrcholy sahají až do ohromné 
výše sedm tisíc metrů. Prašná 
cesta se zúžila a kolem je pustý 
kraj. Brzy však auto přejede 
přes řeku a  opět se objeví 
zeleň. Na dohled je první 
vesnice a  uprostřed se 
tyčí věž kostela. U  něj 
se Jarek zastaví a  ptá 
se jednoho z místních 
lidí: „Buenos dias! Je to 
daleko do Pariacotto?“ 
„Už jste docela blízko,“ 
říká muž a  ukazuje ru-
kou směrem k  horám. 
„Máte to asi čtyřicet mi-
nut tímhle směrem.“ „Mu-
chas gratias!“ odpoví Jarek 
s úsměvem a pokračuje dál.

Po cestě projíždí malé vesničky, 
až se před ním za jednou ostrou 
zatáčkou vynoří městečko. Je 
v cíli své cesty. Z pootevřených 
dveří chudých domků překva-
peně vykukují sluncem opálené 
obličeje. Jarek v nich může číst: 
„Co tu dělá ta bledá tvář?“ Cítí 
se trošku nesvůj, ale v srdci má 
pokoj. Ví, že sem přijel pomáhat 
všem těmto lidem. Jistě se jim 
podaří najít společnou řeč.

Vejde do místního kostelíka, 
který je prázdný. Věčné světlo 
zhasnuté a  oltáře bez pláten. 
Poznává, že jeho prvním úko-
lem bude přinést znovu světlo 
našeho Pána do této farnosti. 
Hned vedle kostela nachází 
farní dům se zahradou. „Bude 

potřeba ho uklidit a  upravit,“ 
přemýšlí a moc se těší, až přije-
de Zbyšek s Michalem.

Jarek přijel chudý mezi chudé 
lidi. Nemá tu ani nic k jídlu. „Co 
budu dělat?“ říká si. V  tu chvíli 
přichází jedna žena z  farnosti. 
V  ruce nese bylinky ze zahrady 
a uvaří mu výborný čaj. Pak běží 
do města koupit dvě vejce a při-
praví mu je spolu s čerstvou ze-
leninou. Chutnají výtečně! Když 
se jí Jarek ptá, jestli má dost jídla 
i  pro sebe, odpoví: „Jestliže je 
jídlo pro jednoho, jistě se najde 
i  pro dva nebo tři. Pán Bůh se 
jistě postará!“ Jarek je překva-
pený štědrostí a pevnou vírou té 
ženy. Brzy přicházejí další lidé, 
i z okolních vesnic v horách. „To-
lik jsme se na vás těšili,“ opakují. 
„Přijdete k nám sloužit mši sva-
tou?“ Jarek jim to rád slíbí.

Když se večer modlí u  otevře-
ného okna fary, zaslechne hud-
bu. Doléhá sem z náměstí, kde 
malá skupinka mladých zpívá 
s  kytarou a  dalšími nástroji. 
Hrají písničky typické pro oby-
vatele And. Je to jejich přivítání 
pro něj. Po celou noc mu pak 
jejich hudba zní v srdci…

Milé děti, když Bůh něko-
ho posílá do služby, stará se 
o  něj, aby mohl své poslání 
zvládnout. Podobně, jako se 
postaral o bratra Jarka: poslal 
mu do cesty dobré lidi. Když 

se snažíme dělat, co chce Pán, 
můžeme se spolehnout na jeho 
starostlivou péči o nás. 
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ROZKVETLÁ ZAHRADA
O Adamovi, který uměl čerpat lásku a také se o ni rozdělit.
text: Jana Lokajová

Adam se procházel po zahradě 
a  hledal místo, kam by se mohl 
posadit se svou kamarádkou 
Kristýnou. Chtěl jí předvést tohle 
mimořádné místo v  jeho plné 
kráse. Růže i  levandule, nádher-
ný trávník plný bzučících včel 
a hladinu rybníčka, který se třpy-
til od sluníčka. Přál si jí ukázat ce-
lou tu nádheru najednou. Jak se 
tak procházel, vyběhl na kope-
ček, a dokonce vystoupal 
i na rozhlednu, odkud by 
snad měl být výhled nej-
lepší. Ale nebyl, tu krásu se 
zkrátka nedalo najednou 
pojmout.

Jeho zahrada totiž nebyla 
obyčejná. Chodíval sem 
nabrat sílu a osvěžit se na 
duchu. Úplně jinak než 
ostatní zahrady ho tahle 
dokázala naplnit radostí, 
láskou a pokojem. Na zemi 
se neválely odpadky, pro-
tivní lidé se jí dokonce vyhýbali, 
protože se tu cítili celí nesví. Toho 
pěkného a dobrého tu na ně bylo 
až příliš moc.

Setkání s Kristýnou se ale blížilo, 
a tak Adam bleskově prohlédl zá-
hony květin a vybral jednu z lavi-
ček, které tu stály. „To bude ono,“ 
pomyslel si. Vytáhl z kapsy lentil-
ky a klidně čekal. Jen se rozhlížel 
po kvetoucích keřích, zelených 
jehličnanech a pestrých ptácích, 
kteří poskakovali a poletovali ko-
lem. Bylo mu jako v ráji.

Děvče s  pestrobarevným šát-
kem na hlavě se za chvilku obje-
vilo a přisedlo k Adamovi. „Ahoj. 
Teda, tady je nádherně. Máš 

prosím tě ty sešity?“ zeptala se. 
„Jasně. Tady jsou. Dáš si lentil-
ku?“ podával Adam kamarádce 
kupičku zápisků a dodal: „Tohle 
je moje nejoblíbenější místo, 
vždycky se mi tu zlepší nálada. 
To je dobře, že tě doktor pus-
til a že to tu můžeš taky vidět.“ 
Kristýně na chvilku probleskl 
v očích smutek, ale pak se zadí-
vala na pomněnky v trávě.

„Už to snad dlouho nepotrvá. 
Chybí mi už jen dvoje ozařování. 
A pak už to snad všechno skon-
čí. Jsem z  toho celá rozlámaná 
a  ráda bych konečně zašla i  za 
děckama do třídy,“ svěřila se 
Kristýna se svým trápením. Byla 
nemocná už dlouho a  doktoři 
pořad prodlužovali léčbu o další 
a další zákroky. Kristýna si někdy 
myslela, že už ty návštěvy ne-
mocnice, hospitalizace a ozařo-
vání nikdy neskončí.

„Kristýno, my se za tebe s naši-
ma modlíme. Neboj se. A když 
ti bude smutno, můžeš zajít 
sem do zahrady. Ta mě ještě 
nikdy nezklamala,“ těšil Adam 
kamarádku. Sám si o ni dělal 

starosti, protože ve škole už se 
neukázala čtyři měsíce a  její 
stav se nijak zásadně nezlepšo-
val. Musela být zavřená doma 
nebo v nemocnici, aby nechyt-
la nějaké nachlazení nebo jinou 
nemoc, se kterou by se teď její 
tělo nedokázalo poprat.

Čas plynul a oba kamarádi si dál 
povídali a  prožívali tu vzácnou 

chvíli. Než Kristýně skon-
čila doba vycházek, snědli 
celou krabičku lentilek 
a  na chvíli se jim oběma 
podařilo zapomenout na 
to, jak vážně je Kristýna 
nemocná. Bylo to krásné 
odpoledne, na které děv-
če vzpomínalo i v dalších 
týdnech. Ta vzpomínka 
ji těšila, když ležela v  ne-
mocnici i když se o ni po-
koušela nuda doma v po-
kojíčku. Adam ani netušil, 
jak moc Kristýně pomohl.

Bůh nás učí, že se máme milovat 
navzájem. A  máme na prvním 
místě milovat jeho, protože je 
to právě on, kdo plní naše srdce 
láskou. Tu pak můžeme rozdá-
vat dál. Možná znáte lidi, kterým 
z očí kouká láska a dobrota. Mož-
ná jste nebo chcete být takovými 
lidmi vy sami. Ani takoví lidé ale 
nesmí zapomínat, kam mají cho-
dit čerpat. Tak jako Adama těšila 
a  naplňovala jeho zahrada, mů-
žeme se i  my nechat těšit a  na-
plňovat při setkání s  Bohem ve 
svátostech nebo v modlitbě. Pak 
můžeme rozdávat lásku, která se 
neunaví. Naučíme se milovat tak, 
jako Bůh miluje nás. 
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PODĚKOVÁNÍ
❧	Chtěl bych poděkovat za dar 
života mého tatínka Jiřího, za 
jeho dožitých 94 let a  za jeho 
pokojný odchod na věčnost. 
Žil dobrým křesťanským živo-
tem a  k  nebeskému Otci ode-
šel posilněn svatými svátostmi. 
Přestože se nenaplnilo jeho 
poslední přání, mít pohřeb již 
v obnoveném dřevěném koste-
le v  Gutech, proběhlo poslední 
rozloučení za krásného počasí 
na místě spáleného kostela v ro-
dinné a přátelské atmosféře.

vděčný syn Vladislav s rodinou

 ❧	Pane Ježíši Kriste, děkuji moc 
za Tvoji maminku Pannu Ma-
rii, kterou jsi nám všem dal za 
matku. Děkuji z celého srdce za 
všechny milosti, které jsme bě-
hem života obdrželi. Prosím o se-
slání Ducha Svatého pro mého 
manžela, děti a vnoučata, aby se 
opět vrátili k Tobě skrze svátosti.

Iva

❧	Ve farnosti zemřel náhle 
kněz. Byl to tehdy šok, byl jako 
skála. Vnitřní krvácení. Dříve 
prodělal nějaké břišní operace. 
Po čase vyšlo najevo, že kněz 
nabídl svůj život za jedno těžce 
nemocné děvče a nějaký čas byl 
velmi napjatý, zda „druhá stra-
na“ jeho nabídku přijme. Stalo 
se. Dívka se uzdravila a  vdala. 
Narodil se jí syn a v loňském létě 
porodila ještě přirozenou ces-
tou čtyřčata! Bůh je veliký.

užaslá rytířka Irena

❧	Děkuji za všechno, co jsem 
od Boha dostala, zejména za 
manžela. Prosím o modlitbu za 
mé děti, aby opět našly cestu 
k Bohu.

rytířka Hana

❧	 Pane Ježíši z  celého srdce 
Ti děkuji za vše, co jsem od 
Tebe dostala. Prosím Tě také, 
za uzdravení mého manžela, 

za naše manželství, buď stále 
uprostřed nás. Pane Ježíši, dě-
kuji Ti za našich 5  dětí a  jejich 
rodiny a prosím tě stále je veď 
po správných cestách, přita-
huj na své svaté srdce, aby se 
dobře rozhodovali v důležitých 
věcech a nikdy na Tebe nezapo-
mněli. Děkuji.

Hana

O MODLITBU PROSÍ:
❧	Za tělesné uzdravení blízké 
osoby a  za posílení a  prohlou-
bení víry v mojí rodině (dospě-
lých dětí i manžela).

Jarmila

❧	Prosím o  modlitbu za dar 
zdraví pro Irenu a Vladislava.

Irena

❧	Čekám další děťátko, a  tak 
bych chtěla předně děkovat za 
milost početí děťátka, ale také 
i prosit zvláště o zvládání toho-
to těhotenství a všeho, co to při-
náší, prosím o uzdravení z osla-
bené imunity, přirozený porod, 
zdraví pro mě a  děťátko a  do-
statek tělesné i psychické síly po 
porodu pro mě a manžela, Boží 
pomoc při výchově našich dětí. 
Také bych chtěla prosit za moji 
matku a  její uzdravení z  jejích 
dlouholetých psychických pro-
blémů a jejího neodpouštění.

Marie

❧	Chci vás poprosit o  modlit-
bu za mě a  za maminku. Mně 
není dobře, mám úzkosti. Tak 
aby mi Pán dal sílu. Mamince 
bude v  prosinci 75 let, tak vás 
prosím o modlitbu i za ni. Aby 
jí Pán dal sílu a pevné zdraví.

Věra

❧	Chtěla bych poprosit 
o modlitbu za moji stařenku – 
rytířku Annu, která se za všech-
ny rytíře a za celé „dílo“ denně 

modlí. Já sama prosím o mod-
litbu za požehnání v  neplod-
ném manželství.

Mariana

❧	Prosím o  modlitbu za mě 
a za maminku, která už částeč-
ně potřebuje moji péči, abych 
vše dobře zvládal.

Miloš

❧	Prosím za uzdravení Václa-
va, který má silné bolesti téměř 
ve všech kloubech.

Hana

❧	Prosím o modlitbu za požeh-
nání a  vzájemné vztahy mezi 
sourozenci a jejich rodinami, za 
víru, zdraví a Boží ochranu.

Anna

❧	Ráda bych Panně Marii 
předložila prosby za nemoc-
né v  rodině švagrovou Alenku 
a praneteř Emičku. Také prosím 
o  modlitbu za neteř Marušku, 
synovce Petra a  Romana, dar 
víry a  správnou životní cestu. 
Děkuji, spojíme se v modlitbě.

Marie

❧ Prosím, přimluvte se za 
mého kamaráda o  dar zdraví 
pro něho.

Blanka

❧	Prosím za těžce nemocného 
tatínka Antonína, který již něja-
kou dobu leží v umělém spánku. 
Prosím o dar zdraví pro něho po-
dle Boží vůle a  posilu pro celou 
rodinu, zvláště pro maminku.

rytířka Jitka

❧	Prosím o  modlitbu za Máju 
ze Slovenska, která má rakovi-
nu žaludku. Ať jí Panna Maria 
vyprosí zdraví a pomůže jí.

Hana

❧	Tímto moc prosím o  mod-
litbu za děťátko. Máme již pět 
dětí (20, 18, 16, 10, 9 let) a če-
káme šesté děťátko s  velkou 
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radostí! Trápí mě silné a  časté 
migrény, nezabírají léky. Kéž 
tyto mé zdravotní problémy 
negativně neovlivní vývoj na-
šeho děťátka. Děkuji.

Karolína

❧	Prosím za zdárnou operaci, 
za dar víry a  zdraví pro celou 
rodinu a  za obrácení manžela 
a vnučky.

Jindřiška

❧	Chci Vás poprosit také 
o  modlitbu, jsem opět v  těžké 
životní situaci, sháním práci od 

října, k  tomu se starám o  ne-
mocnou mamku, jsem na vše 
sama, je to vyčerpávající. Přála 
bych si, aby byla naděje a vše se 
změnilo k  lepšímu. Budu Vám 
převelice vděčná, když na mě 
vzpomenete.

A.

❧	Prosím o  modlitbu za hlu-
bokou víru pro moje dvě dcery, 
aby si Ježíše zamilovaly ve svém 
životě a  nikdy se ho nepustily. 
Prosím také o  modlitbu za dar 
živé víry pro mne i manžela.

Petra

❧	Prosím o  modlitbu, abych 
nalezla životní cestu a  o  dar 
větší víry pro mě i celou rodinu 
a  o  vnitřní uzdravení. Prosím 
také o  uzdravení kamarádky 
Renáty, která má rakovinu.

Magdalena

❧ Prosím o modlitbu za dceru 
Kláru – za její uzdravení a obrá-
cení. Ze srdce moc děkuji.

rytířka Zdeňka

❧	Prosím o  přímluvu za dar 
víry pro celou rodinu.

Majka

ZPRÁVY
• USA: V  Japonsku zarezonoval 
nový důraz na jaderné odzbro-
jení. Papež František při návště-
vě památníku obětí atomové 
bomby v Hirošimě odsoudil jako 
nemorální nejen jadernou vál-
ku, ale dokonce i  pouhé držení 
jaderných zbraní. Připomeňme, 
že Japonsko nepatří sice mezi 
státy s  jaderným arzenálem, ale 
počítá se mezi země schopné 
vyrobit tento typ zbraně ve velmi 
krátkém čase. K  papežovu ape-
lu připojili svůj hlas biskupové 
Spojených států, kteří podporu-
jí globální jaderné odzbrojení. 
Předseda americké biskupské ko-
mise Iustitia et Pax požaduje další 
prodloužení platnosti tzv. Nové 
dohody o omezení strategických 
zbraní z roku 2011 (START, Strate-
gic Arms Reduction Treaty) mezi 
Ruskem a Spojenými státy, které 
doposud drží 90 % veškerého ja-
derného arzenálu. Traktát START 
omezuje počet balistických in-
terkontinentálních raket, balistic-
kých střel odstřelovaných z pono-
rek a  bombardérů s  atomovými 
bombami a jadernými hlavicemi. 
Traktát byl uzavřen na dobu de-
seti let s  možností prodloužení 

na dalších pět let. Jeho platnost 
vyprší v roce 2021, ale o prodlou-
žení se prozatím nerozhodlo.

RaVat, 26. 11. 2019

• Vatikán: Papež František 
inauguroval denní a noční sta-
cionář pro chudé a bezdomov-
ce v  těsné blízkosti Berniniho 
kolonády. Stacionář byl zřízen 
ve čtyřpatrové budově, kterou 
opustila ženská kongregace. 
Nově restaurované prostory 
nabízejí 50 míst pro muže a 15 
pro ženy. Zajímavé je, že na 
opravách budovy se podíleli 
sami bezdomovci, kteří ovládají 
nějakou profesi – zedníci, truh-
láři, natěrači, instalatéři. Noc-
lehárna byla svěřena do péče 
Komunitě Sant’Egidio, která 
bude pečovat o klienty. Finanč-
ní prostředky na provoz si noc-
lehárna bude dílem získávat 
sama, a to díky své terase, z níž 
je výborný výhled na Vatikán-
skou baziliku. Plánuje se, že se 
bude pronajímat novinářům  – 
co by jinak zaplatili za povolení, 
nechají noclehárně na provoz.

RaVat, 16. 11. 2019

• Vatikán: Emeritní papež Be-
nedikt  XVI. přijal 11.  listopa-
du část delegace ČBK. Papež 

Benedikt si živě vzpomínal na 
řadu osobností církevního živo-
ta v  naší zemi, hovořilo se rov-
něž o  teologických otázkách, 
zajímal se o chod teologické fa-
kulty, vyptával se na některé bis-
kupy, kteří již odešli na věčnost.

RaVat, 12. 11. 2019

• Francie: Francouzští biskupo-
vé přišli s  významnou inovací. 
Na své plenární zasedání po-
prvé přizvali početnou skupi-
nu laiků. Z  rozhodnutí nového 
vedení episkopátu s  každým 
diecézním biskupem přijeli dva 
laici. Jejich účast má přispět 
k  vědomí spoluodpovědnosti 
za poslání církve.

RaVat, 6. 11. 2019

• Německo: „Církev prochází 
krizí a  odpovědí na ni je hlubší 
duchovní život,“ řekl v rozhovoru 
pro deník „Die Tagespost“ pasov-
ský biskup Stefan Oster SDB. Při 
té příležitosti pozval německé ka-
tolíky na kongres Adoratio, který 
se konal v listopadu na poutním 
místě v  Altöttingu. Biskup Oster 
chce ve věřících „probouzet stesk 
po větší hloubce“, aby mohli „ješ-
tě více objevit Ježíše“. Biskup Os-
ter, který je zároveň profesorem 
dogmatiky, dále poznamenal, 
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že adorace a  hlubší teologická 
reflexe jdou ruku v  ruce, a  pro-
to se během kongresu Adoratio 
kromě adorace Nejsvětější svá-
tosti konala také řada přednášek 
a  workshopů, vedených teology 
z  různých zemí. Podle organizá-
torů se na kongres v  Altöttingu 
přihlásilo více než 1 600 lidí.

RaVat, 14. 11. 2019

• Nikaragua: Příznivci nikaraguj-
ského prezidenta Daniela Orte-
gy napadli v katedrále v hlavním 
městě Managua shromáždě-
ní příbuzných politických vězňů 
a zbili kněze a řeholní sestru. Zá-
stupce katolické arcidiecéze řekl 
americké televizi CNN, že policisté 
útočníkům nebránili v  násilném 
vstupu do chrámu a  znemožni-
li práci nezávislých novinářů na 
místě. Církev prezidenta vyzvala 
k respektu vůči kostelům a ke sta-
žení bezpečnostních sil, které po-
dle arcibiskupství slouží k zastra-
šování. V katedrále se shromáždili 
příbuzní politických vězňů na za-
hájení hladovky, kterou chtě-
jí prosazovat propuštění svých 
blízkých.

Rádio Proglas, 19. listopadu 2019

• Chile: Chilská biskupská kon-
ference vyzývá k  vnitrostátní-
mu dialogu a k ukončení všech 
forem násilí. Ve zprávě z plenár-
ního shromáždění biskupské 
konference tamní biskupové 
publikovali zprávu s  názvem: 
„Chile nemůže čekat!“. „Pro dob-
ro naší země, ukončeme násilí! 
Čelíme zprávám o  porušování 
lidských práv, úmrtích, zraně-
ních, vandalismu, rabování, ni-
čení veřejných a soukromých in-
frastruktur. Důrazně trváme na 
tom, aby všechno násilí skonči-
lo,“ vyzvali duchovní. V zemi ně-
kolik týdnů probíhají nepokoje. 
Během protivládních protestů 
v  Chile zaútočili demonstrující 

na několik kostelů napříč zemí. 
Protestující z tamních lavic, zpo-
vědnic a soch postavili barikády, 
které zapálili. Biskup Fernández 
vyzval k  úsilí o  nastolení míru 
a dialogu.

Rádio Proglas, 14. 11. 2019

• Čína: Pronásledovaní katolí-
ků v Číně se zvyšuje v důsledku 
neustávající kritiky komunistic-
kého režimu ze strany tamních 
duchovních. Podle časopisu 
Bitter Winter čínská vláda ne-
toleruje katolické církve, které 
odmítají vstoupit do Čínské 
vlastenecké katolické asociace 
(Chinese Patriotic Catholic Asso-
ciation – CPCA), státem oficiálně 
schválené organizace sdružují-
cí katolické církve. Během léta 
v  červenci a  srpnu vláda kvůli 
odmítnutí vstoupit do CPCA zru-
šila nejméně pět katolických kos-
telů v diecézi Yujiang. V polovině 
srpna ze stejného důvodu hrozili 
vládní úředníci zatčením kněze 
a  zrušením vládních peněžních 
dotací všem katolíkům ve městě 
Yingtan. „Vláda umísťuje špiony 
do církví sdružených v CPCA, aby 
sledovali, co kněží říkají ve svých 
kázáních. Stát o nich ví všechno,“ 
uvedl farář z  Yujiangu. Čínská 
vláda údajně sleduje každoden-
ní aktivity a  cesty duchovních. 
„CPCA je čistě politický nástroj, 
ne náboženská organizace. Řídí 
ji vedení komunistické strany 
a  tomu odpovídá i  to, že staví 
stranu nad vše ostatní,“ řekl far-
ník z  Yujiangu. Podle něj „vláda 
používá CPCA k oklamání světa, 
aby ukázala, že v  Číně existuje 
náboženská svoboda.“

Rádio Proglas, 28. 11. 2019

• Česká republika: Ekumenic-
ká rada církví vyzývá vládu, aby 
znovu zvážila přijetí 40 nezleti-
lých sirotků z  Řecka. Na pomoc 
nabízí své zkušenosti i  zdroje. 

Ekumenická rada církví si podle 
jejího mluvčího Petra Jana Vinše 
uvědomuje, že situace uprchlí-
ků, kteří přicházejí do Evropy, je 
obtížná. „My jako evropské státy 
bychom tuto situaci měli řešit 
solidárním způsobem. Ten návrh 
o  přijetí 40 sirotků se nám zdá 
jako minimální standard toho, 
jak projevit alespoň symbolicky 
svoji solidaritu,“ řekl Vinš.

Rádio Proglas, 1. 10. 2019

• Česká republika: Vězeňská 
duchovenská péče v Česku slaví 
25 let. Kaplani a dobrovolníci do-
cházejí do 35 věznic. „Naším hlav-
ním cílem je vězňům naslouchat 
a  doprovázet je. Nejsme misio-
náři a nelovíme ovečky do církví. 
Jde nám o  to, aby si potrestaní 
uvědomili svou vinu, snažíme se 
jim pomoci najít naději, že mo-
hou počítat ve svém životě s Bo-
hem a  že mohou začít znovu“ 
shrnul Pavel Zvolánek, předseda 
Vězeňské duchovenské péče.

Rádio Proglas, 27. 11. 2019

• Česká republika: V  polovině 
ledna navštíví bratři minorité 
z Polska české minoritské koste-
ly s ostatky blahoslavených mu-
čedníků o. Zbigniewa Strzałkow-
skeho a  o. Michała Tomaszka, 
zavražděných v  Peru. Oba mu-
čedníci zahynuli 9.  srpna  1991 
rukama teroristů ze skupiny s ná-
zvem Sendero Luminoso („Světlá 
stezka“) – maoistická teroristická 
organizace v  Peru. Teroristé ob-
klíčili klášter, svázali otce a  od-
vezli autem za město. Tam řehol-
níky zabili dvěma ranami do zad. 
Vůdci Světlé stezky obvinili mi-
sionáře z toho, že prováděli čin-
nost, která tlumila „revoluční vě-
domí“ u indiánů. Tito mučedníci, 
které povýšil papež František na 
oltář, jsou vzýváni jako ochránci 
před terorismem.

vz
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Pobožnosti  
PRVNÍCH  

SOBOT

Kostel sv. Janů v Brně (u minoritů)

Program:
8.00 – Mše svatá
› krátký výklad k některému  
 aspektu prvních sobot 
› výstav Nejsvětější svátosti 
› fatimské rozjímání
› modlitba růžence se zpěvy 
› požehnání
› setkání v kapitulní síni kláštera

Srdečně zve:
Rytířstvo Neposkvrněné 
a bratři minorité

4. 1. | 1. 2. | 7. 3. | 4. 4. |2. 5. 
6. 6. | 4. 7. | 1. 8. | 5. 9.

od LEDNA do ZÁŘÍ 2020 
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POŽEHNANÝ ČAS VÁNOČNÍ  
A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2020

přejí 

› redakce časopisu Immaculata
› Národní centrum Rytířstva Neposkvrněné

› bratři minorité

Od okamžiku, kdy se Bůh stal člověkem a vstoupil do času, cykly let, staletí 
a tisíciletí získaly smysl a směr: celý vesmír, Bohem stvořený a vykoupený, 
spěje ke svému naplnění, jehož předpovědí se již stala Kristova Pascha.

Jan Pavel II.


