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

VÁŽENÍ ČTENÁŘI, 
MILÍ RYTÍŘI NEPOSKVRNĚNÉ,
v našem časopisu pokračujeme ve svátostech. 
V  tomto čísle se věnujeme svátosti oltářní  – 
Eucharistii. Ta patří spolu se křtem a biřmová-
ním k  iniciačním svátostem církve. Uvedení 
do  křesťanského života se uskutečňuje právě 
těmito svátostmi. Křest je začátkem nového 
života; svátost biřmování jej posiluje; a Eucha-
ristie živí učedníka Kristovým Tělem a Krví, aby 
se jednou stal druhým Kristem (KKC 1275).

V Eucharistii se nám dává Kristus celý. A my jej 
přijímáme, aby nás naplnil životem a promě-
nil v sebe. Setkáváme se tady s velkým tajem-
stvím, které od nás vyžaduje víru, že co Ježíš 
řekl, to také uskutečnil. A  to není malá věc. 
I v době Ježíšově se mnoho učedníků od Kris-
ta odvrátilo, když jim začal říkat o Chlebě živo-
ta, kterým je jeho Tělo. Dějiny zdokumentova-
ly řadu eucharistických zázraků, které vykonal 
Bůh, aby posílil víru křesťanů.

Můžeme se každý ptát sám sebe: Jaká je moje 
víra? Jak vzrostla od prvního svatého přijímá-
ní? Nakolik dovoluji Pánu, aby mě v Eucharistii 
objal a nakolik se mu taktéž celý odevzdávám?

V  připravených článcích bychom Vám rádi 
velké tajemství Eucharistie přiblížili, aby 
i pro Vás bylo vždy srdcem Vašeho duchov-

ního života. 

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, kteří 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.

https://immaculata.minorite.cz/objednejte-si/
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BOŽÍ MILOSTIPLNÝ DOTEK
Nadpřirozený cíl si žádá nadpřirozené prostředky.
text: br. Bohdan Heczko OFMConv

Cíl Rytířstva Neposkvrněné, kterým je snažit se o obrácení hříšníků k Bohu a posvěcení všech 
pod vedením Neposkvrněné, je nadpřirozený. Jaké prostředky k jeho dosažení můžeme použít?

Nadpřirozeného cíle nelze 
dosáhnout prostředky pou-
ze přirozenými. Kdybychom 
si mysleli, že pokud bychom 
měli k  dispozici všechny mož-
né technické prostředky, no-
viny, rozhlas, televizi, internet 
a  k tomu neomezené finanční 
zdroje a vše využívali v  maxi-
mální možné míře, avšak  ne-
připojili k  nim prostředky 
duchovní, tak celé toto 
snažení nepřinese žádné 
plody. Nikoho k  Bohu ne-
přivedeme, nikomu nepo-
můžeme povstat z hříchů, 
nikomu nedáme nebe.

Nadpřirozený cíl – spása 
duše – si žádá prostředky 
nadpřirozené. Z naší zem-
ské perspektivy máme 
k  dispozici především je-
den takový prostředek, 
a tím je modlitba. 

Modlitbou pečujeme 
o  náš vztah s  Bohem. 
V  modlitbě vzniká přátel-
ství s  Bohem. V  modlitbě 
se dotazujeme na  jeho 
vůli a  v  modlitbě nachá-
zíme sílu k  jejímu splně-
ní. Čím více jsme ve  spojení 
s  Bohem, tím více v  nás roste 
duchovní život, který pak dává 
smysl a směr našemu vnějšímu 
snažení. 

Sv. Maxmilián kladl svým spo-
lubratřím na  srdce, aby usilov-
ně pečovali o svůj vnitřní život. 
Říkal jim, že „veškerá hodnota 

řeholníka je v  jeho nadpřiro-
zeném vnitřním životě. Život 
vnější je pouze důsledkem ži-
vota vnitřního.“ Myslím, že tato 
slova neplatí jen pro řeholníky, 
ale pro každého rytíře Nepo-
skvrněné a pro každého křesťa-
na vůbec. O modlitbu a o přá-
telství s  Bohem musí pečovat 
každý z nás. 

Přicházejí mi na  mysl Ježíšova 
slova z  deníčku Gabriely Bosi-
ssové. Modlila se jednou: „Pane 
Ježíši, požehnej mi, abych dob-
ře zvládla své vystoupení“ a Je-
žíš jí tehdy odpověděl: „Ty tančí 
a  já se budu dotýkat lidských 
srdcí.“ Tady krásně vidíme, co 
dělá modlitba. Ve vztahu k Ježí-
ši utužuje přátelství a ve vztahu 

k  druhým lidem jim vyprošuje 
Boží milostiplný dotek. 

I  my každodenně plníme řadu 
svých povinností. Některé 
jsou – z našeho lidského pohle-
du – úplně obyčejně, některé 
velmi důležité. Z Božího pohle-
du se však jejich hodnota musí 
měřit jinak. Mají hodnotu, jsou-

-li spojené s  Bohem, ne-
mají hodnotu, pokud jsme 
do  nich Boha nepozvali 
a neřídili se jeho vůlí.

Ve  škole našeho duchov-
ního života je naší nejlepší 
učitelkou Neposkvrněná. 
Panna Maria měla vždy 
na  zřeteli Boží přátelství a 
Boží plány, na něž odpoví-
dala svým pevným „jsem 
služebnice Páně, ať se mi 
stane podle slova tvého“. 
Ona vždy žila v  přátelství 
s Bohem, a  to až tak, že jí 
Bůh svěřil svého Syna, aby 
byla jeho Matkou a měla 
mimořádnou účast na 
jeho spasitelském díle.

Pro tuto její velikou roli 
i  my celé své rytířské úsilí 

svěřujeme do  jejích rukou. Ať 
ona nás doprovází, učí, vycho-
vává. I  my, spolu s  Neposkvr-
něnou, usilujme nejprve o Boží 
přátelství a  snažme se věrně 
plnit to, k čemu nás Bůh vede. 
Potom všechno, co budeme ko-
nat, ponese na  sobě znamení 
Božího přátelství a bude přiná-
šet spásu všem lidem.  
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LETEM M. I. SVĚTEM
čili rytíři v akci
text: Jitka Navrátilová | koordinátorka M. I.

PRVNÍ SOBOTY ON-LINE
Dubnovou a  květnovou první sobotu jsme měli možnost 
s Vámi prožít netradičním způsobem. Protože jsme se kvůli 
nebezpečí šíření nemoci Covid-19 museli podřídit vládním 
opatřením omezujícím sdružování lidí, přemýšleli jsme, jak 
pokračovat ve slavení prvních sobot i za nových okolností.

S  pomocí Boží se nám podařilo vytvořit tzv. „videobalíček 
prvních sobot“, který jste si mohli pustit na  internetových 
stránkách našeho časopisu Immaculata. Jejich prostřednic-
tvím jsme mohli prožívat společenství s lidmi z celé republi-
ky, a dokonce i ze zahraničí. Měli jsme možnost se společně 
účastnit mše svaté, 15minutového rozjímání, pomodlit se 
růženec a také si vyslechnout krátké minilekce z života Pan-
ny Marie. V minilekcích jsme se zaměřili na výklad jednot-
livých invokací z Loretánských litanií, které nám pomáhají 
odkrývat odpověď na otázku, kterou si tak často kladl i náš 
svatý Maxmilián Kolbe, a sice: „Kdo jsi, ó, Maria?“ 

POKRAČOVÁNÍ PRVNÍCH SOBOT
Protože jsme dostali od Vás hodně dotazů, jestli budeme nadá-
le pokračovat v prvních sobotách prostřednictvím videa, rádi 
Vám oznamujeme, že jsme se rozhodli i nadále vytvářet pod-
mínky pro to, abyste se mohli účastnit pobožností prvních so-
bot. Mši svatou však již nebudeme nahrávat. Na mši svatou si 
můžete zajít do kostela, popřípadě ji sledovat prostřednictvím 
rádia Proglas či TV Noe. My bychom pro Vás připravili mod-
litbu růžence, 15minutové rozjímání a také krátkou minilekci 
ze života Panny Marie. Kdo máte internet, sledujte nás pro-
sím na  našich webových stránkách na  následujícím odkaze:  
https://immaculata.minorite.cz/prvni-soboty-v-roce-2020/. 
Budeme rádi, pokud tuto informaci rozšíříte i dále. Pomozte 
nám prosím v našem úsilí šířit poselství Fatimského zjevení, 
jehož plodem jsou první soboty.

IMMACULATA K POSLECHU
Nouzový stav přinesl také změny pro náš časopis. Rozhodli 
jsme se reagovat na podněty, aby bylo možné si časopis Im-
maculatu poslechnout, když jdete např. na procházku či ří-
díte auto. Jsme rádi, že Vám můžeme oznámit, že časopis je 
k dispozici ve zvukové podobě a můžete si ho poslechnout 
na našich webovkách nebo na podcastech pod heslem „Ča-
sopis Immaculata“. Více informací najdete na vloženém le-
táčku. Budeme vděčni, když letáček rozšíříte mezi známé či 
do farnosti. Děkujeme Vám za podporu. 
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Dubnová mše sv. na první sobotu  
sloužena v zákristii

Učíme se realizovat první sobotu on-line

3Květnová mše sv. na první sobotu  
sloužena v loretánské kapli

3Modlitba růžence v rodinách
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TOTO JE MOJE TĚLO 
Jak vnímat Eucharistii.
text: P. František Urban | autor přednáší sakramentologii na Cyrilometodějské fakultě UP 

Kristus žije díky velikonočnímu vítězství ve slávě Otcově. Ale zároveň je živý i zde na zemi, kde 
zůstává ve  skrytosti se svým lidem. Právě Eucharistie je prostorem, kde se můžeme s  živým 
Bohem setkávat.

TAJEMSTVÍ VÍRY
Ježíš je přítomen ve svaté hostii, 
v  kousku obyčejného chleba. 
To je pravda naší víry. Můžeme 
zkoušet přiblížit se k  tajemství 
této jeho přítomnosti, blíže je 
uchopit, ale nikdy toto tajem-
ství plně nepochopíme. Vždy 
od nás bude vyžadovat pokoru, 
bázeň před Bohem. 

NEVIDITELNÁ 
PROMĚNA
Pro přiblížení (nikoli vysvětlení) 
lze použít následující příměr: 

Státní tiskárna cenin vytisk-
ne tisícikorunovou bankovku. 
Po  vytištění zůstává bankov-
ka v  tiskárně a  její hodnota se 
rovná spotřebované surovině 
a  práci, kterou je třeba na  její 
výrobu vynaložit, řekněme tře-
ba 1  Kč. Ale až tato bankovka 
projde státní bankou a  přijde 
do naší ruky, je možné za ni na-
koupit zboží v hodnotě, která je 
na bankovce vytištěna. Podob-
ně se můžeme dívat na sv. hos-
tii: V  určitém okamžiku mše 
sv. přinášejí věřící knězi chléb 

a  víno a  on je položí na  oltář. 
Ale teprve Duch Svatý promě-
ní skrze svůj nástroj – kněze – 
přinesené dary a ony se stanou 
skutečným tělem a krví našeho 
Pána. Navenek sice vypadají 
pořád stejně, ale proběhne zde 
podstatná změna, podobně 
jako u oné bankovky díky rati-
fikaci státní bankou.

BŮH NÁM SVĚŘIL SVÉ 
TĚLO
Byl to sám Ježíš, kdo se rozhodl 
darovat se nám ve svém těle, aby 
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s námi stále mohl zůstávat. Kdyby 
si to nepřál, tuto svátost by nám 
nesvěřil. Ale udělal to, při Posled-
ní večeři na Zelený čtvrtek: Když 
jedli, Ježíš vzal chléb, požehnal 
ho, lámal a dával ho svým učed-
níkům se slovy: „Vezměte, jezte. 
To je mé tělo.“ Potom vzal kalich, 
vzdal díky, podal jim ho a  řekl: 
„Pijte z něho všichni. Neboť to je 
má krev (nové) smlouvy, která se 
prolévá za všechny na odpuštění 
hříchů“ (Mt 26,26-28). Zároveň 
také chtěl, abychom měli účast 
na této nové smlouvě a žili jako 
noví lidé. Bylo by velkým nepo-
chopením přijímat Eucharistii 
a  očekávat, že tato novost při-
jde automaticky, magicky sama. 
Možná jsme si zvykli, že to tak 
při mši sv. chodí, že přistupuje-
me ke  sv. přijímání, kněz nám 
ohlásí: „Tělo Kristovo,“ my zbožně 
odpovíme: „Amen,“ a  pak, když 
sv. hostii polkneme a  ona zmizí 
v našem nitru, už se nestaráme, 
jak se Ježíšovi dál věnovat. 

ZRAŇUJÍCÍ 
NEVŠÍMAVOST
Představme si, že máme souse-
da, který je vášnivým přízniv-
cem nějakého vynikajícího zpě-
váka či hudebníka: má všechny 
nahrávky jeho skladeb, zná jeho 
životní osudy, obětuje vždy 
nemalé peníze, aby si zajistil 
vstupenku na koncert, kde jeho 
oblíbená hvězda vystupuje. 
A  k  tomuto našemu sousedo-
vi přijede onen umělec na  ná-
vštěvu – v  limuzíně, s  ochran-
kou  – a  na  uvítanou řekne: 
„Patříš k  mým nejvěrnějším fa-
nouškům, nevynechals žádný 
můj koncert, tak jsem Tě přijel 
osobně navštívit.“ Takového 
hosta by asi každý s radostí uve-
dl do svého domu. Co bychom 
ale řekli, kdyby tento náš soused 
nechal sedět vzácnou návště-
vu i  s ochrankou u sebe doma, 

oblékl si montérky a vyrazil kul-
tivovat svou zahrádku? Vlastně 
by té návštěvě říkal: „Snažil jsem 
se osobně účastnit Vašich umě-
leckých vystoupení… Když to 
nebylo možné, sledoval jsem 
bedlivě Vaše koncerty ze zázna-
mu… Ale teď je pro mě všechno 
ostatní důležitější než Vy…“ Prá-
vem bychom si o tomto souse-
dovi pomysleli, že se zachoval 
neslušně a  pohrdavě. Ale ruku 
na srdce: nechováme se my ješ-
tě hůř než onen soused? 

ŽIVOUCÍ NÁVŠTĚVA
Ve svatém přijímání k nám při-
chází na návštěvu někdo větší, 
než ta největší superstar, ně-
kdo, kdo má tu nejlepší ochran-
ku na světě a kdo oslovuje ne-
spočetné zástupy nebešťanů, 
někdo, jehož životní příběh se 
završuje nesmírným vítězstvím. 
Můžeme tvrdit, že se necho-
váme jako onen soused: my 
jsme přece našeho Pána přijali 
k  sobě a  on zůstává v  nás. Ale 
zůstáváme my v něm? A jak se 
chováme do jeho příští návště-
vy další den nebo týden? Zá-
kladní problém může být právě 
toto: věříme, že v Eucharistii je 
Ježíš živý, nebo si ze mše sv. 
odnášíme spíš jen vzpomín-
ku na  toho, který tu kdysi žil, 
zemřel, vstal z  mrtvých a  nyní 
je daleko? Jestliže je živý, pak 
chce být nutně nablízku. V kaž-
dé proměněné hostii je náš Pán 
přítomen pravdivě, skutečně 
a  podstatně, jak vyznává Tri-
dentský koncil. Můžeme říct, 
že zde není přítomen méně 
skutečně, než když rozmlouval 
se svými apoštoly. I s námi chce 
pokaždé rozmlouvat, ve  sva-
tém přijímání i v adoraci, žádná 
naše otázka není pro něj příliš 
velká, že by si s ní nemohl po-
radit, ani příliš malá, že by jej 
nezajímala.

NASLOUCHAT BOŽÍ 
NÁVŠTĚVĚ
Při každé mši sv. pronáší kněz 
slova, díky nimž je pak na oltáři 
přítomno Ježíšovo tělo a  jeho 
krev. Jedná se o velké tajemství 
víry, které není možno pocho-
pit rozumově a ani naše smysly 
nám nic nenapoví. Opakujeme 
tak se sv. Tomášem Akvinským: 
„Zrakem, hmatem chutí Tebe 
nevnímám, jenom sluchem 
svým Tě jistě poznávám.“ Když 
jsem zpíval tato slova jako 
malý ministrant, dlouho jsem 
nechápal, proč by měl být slu-
chový vjem lepší než zrak. Až 
později jsem pochopil, že se 
jedná ne pouze o naslouchání 
ušima, jaké provádí např. pan 
farář ve  zpovědnici, ale že jde 
o sluch víry, o naslouchání srd-
ce a že Ježíš promlouvá právě 
k srdci, často neslyšitelně. Pro-
to je tak důležitá chvíle ztišení 
po  sv. přijímání, pokud se ne-
chceme chovat jako onen ne-
slušný soused. Proto se nemá-
me nechat rozptylovat mnoha 
jinými skutečnostmi, aby nám 
ta nejdůležitější skutečnost 
neunikla. 

EUCHARISTIE JAKO 
POKRM
Ježíšovým tělem jsme živeni 
pro věčnost. Přijímáme živého 
Krista. Na  prvním místě je to 
ale on, kdo přijímá nás: tako-
vé, jací jsme, navzdory našim 
hříchům a  slabostem. Eucha-
ristie je pro každého z nás po-
silou a pomocí. Ale je zároveň 
výzvou, abychom následovali 
a  napodobovali svého Krále, 
který nepřišel, aby si dal slou-
žit, ale aby sám sloužil. Vyjá-
dřeno slovy sv. Jana Pavla II.: 
církev žije z Eucharistie, a pro-
to se má stávat svému ženichu 
podobnou v lásce, která nehle-
dá sebe.  

https://immaculata.minorite.cz/objednejte-si/
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NÁŠ ŽIVOT Z EUCHARISTIE
O síle, která proměňuje chléb a víno i naše nitro.
text: P. Jan Kotas | rektor arcibiskupského semináře v Praze

Ve středu života církve s velikou úctou opatrujeme mši svatou. V ní se náš Pán stává skutečně 
přítomným mezi námi a  dává se nám za  pokrm, aby nás sytil pro věčný život. Chtěl bych ale 
čtenáře pozvat k nahlédnutí ještě jednoho zásadního rozměru Eucharistie. Zůstává někdy mimo 
naši pozornost, a přitom patří k podstatě toho, co mše svatá je.

PRAMEN A VRCHOL
Říkáváme, že liturgie, a  zvláště 
Eucharistie, je pramenem, z  ně-
hož vyvěrá veškerý život církve. 
A jedním dechem dodáváme, že 
je zároveň vrcholem, k  němuž 
také veškerý život církve směřuje.

Při mši svaté přichází ten, 
o  němž vyznáváme, že je Bůh. 
Žasneme a  snažíme se, aby 
nikdy z  našeho srdce nevypr-
chala bázeň a  údiv nad tímto 
zázrakem: Bůh navštívil svůj lid, 
přebývá s námi a sytí nás. 

Vzpomeňme si však, co říkal Pán, 
když byl ještě se svými učední-
ky: „Filipe, kdo viděl mne, viděl 
Otce… Chci, abyste i vy byli tam, 
kde jsme já… Vystupuji k svému 
Otci a k vašemu Otci“ (Jan 14-17). 
Ježíš mezi nás totiž nepřichází 
„jen“ jako Bůh, starozákonně Ne-
proniknutelný a  Nepostižitelný, 
ale dává nám v přátelství a důvěře 
poznat celé tajemství své osoby: 
zde je Otcův milovaný a vyvole-
ný Syn, plný Ducha Svatého (Lk 
3). Vždyť celý Ježíšův život dává 
lidem možnost dotknout se hlu-
bokého a  důvěryplného vztahu 
mezi Otcem a  Synem. „Co bylo 
na  počátku, co jsme slyšeli, co 
jsme na vlastní oči viděli a čeho se 
naše ruce dotýkaly, to vám zvěs-
tujeme,“ píše posléze Jan (1 Jan 1).

HOSPODIN MÁ SYNA!
S  Ježíšem a  v  Ježíšovi zača-
li učedníci – Izraelité věřící 

v  Jediného Boha – objevovat 
něco do té doby neslýchaného: 
Hospodin, Bůh jejich otců, Bůh 
Abrahámův, Izákův a  Jakubův, 
Ten, který je, má dítě! Před věky, 
ještě než byl Abrahám, Hospo-
din má milovaného Syna (Jan 
8)! Miloval ho ještě před založe-
ním světa (Jan 17). A poslal ho 
mezi nás, aby rozptýlené shro-
máždil, raněné obvázal, aby za-
chránil, co hynulo. 

Kolikrát byli učedníci svědky Je-
žíšovy modlitby, zahlédli hlubo-
kou Otcovu lásku, v níž Ježíš žil, 
a  žasli nad tím. Nakonec Pána 
prosili, aby i je naučil modlit se, 
jak to viděli u něj. Přitahovalo je 
Ježíšovo bohatství, které sdílel 
s Otcem, jeho synovství. A Ježíš 
při poslední večeři mezi učední-
ky vyznává, že „slávu, kterou měl 
u  Otce, dal jim“. Modlí se, aby 
„jeho radost byla v  nich a  aby 
se jejich radost naplnila“ (Jan 15 
-17). Po zmrtvýchvstání jim pak 
jako svůj první dar přináší Toho, 
který je společnou radostí Ježíše 
a  Otce: Ducha Svatého, Ducha, 
který z Otce i Syna vychází, Pána 
a Dárce života (Jan 20, Nicejsko- 
-cařihradské vyznání víry).

A KDO JSME MY?
Svatý Pavel slavnostně prohla-
šuje, že my jsme ti, kteří při-
jali Ducha synovství. A  Duch 
Svatý, který v  nás přebývá, 
nám dosvědčuje, že jsme Boží 
děti a  spoludědicové Kristovi. 

V  něm i  my sami nakonec vo-
láme „Abba, Otče!“ (Řím 8). Co 
to znamená? Že nás Ježíš uvádí 
na své synovské místo v životě 
Nejsvětější Trojice! Jinde svatý 
Pavel dokonce vyznává „Už ne-
žiji já, ale žije ve  mně Kristus!“ 
(Gal 2). Vzpomeňme ještě jed-
nou, jak se Pán modlil při po-
slední večeři za  své učedníky: 
„Otče, chci, aby také oni byli 
se mnou tam, kde jsem já…“ 
(Jan 17). Darem dostáváme to, 
co Božímu Synu patří od věků: 
synovství, právo s  důvěrou 
vstoupit a  přebývat v  srdci 
Nejsvětější Trojice. Tak jsme 
byli rozhodnutím Otcovy dob-
roty skrze Ježíše Krista přijati 
za syny (Ef 1).

A EUCHARISTIE?
Poslední Ježíšova večeře, ta-
jemství Golgoty a  Prázdného 
hrobu není „jen“ vrcholným 
momentem Ježíšovy obětující 
se lásky k  nám, ale také zavr-
šením jeho Synovství. V  Jeho 
úplné vydanosti Otci a  jeho 
pozemským dětem na  kříži 
zaznívá milující „ano“, životo-
dárné „ano“ přemáhající všech-
na smrtonosná „ne“ lidských 
dějin. V  Ježíšově „ano“ je lék 
na všechny hříchy světa, záruka 
budoucnosti a  počátek nebes-
kého království. Při mši svaté je 
mezi námi Pán nejen se svou 
„prostou přítomností“, ale žije 
své „ano“ Otci jako Nový Adam, 
Boží Syn i Syn člověka. 

https://immaculata.minorite.cz/objednejte-si/
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Když tedy při Eucharistii ochot-
ně nasloucháme Ježíšovu 
evangeliu, připojujeme své 
poctivé a  živé „amen“ k  jeho 
velekněžské modlitbě k  Otci 
a jeho oběti (kterou mezi námi 
zpřítomňují biskup a  kněží 
v  eucharistické modlitbě nad 
chlebem a vínem), modlíme se 
společně „Otče náš“, jak nás to 
Ježíš sám naučil, a  přijímáme 
podle Ježíšova příkazu Jeho 
Tělo a  Krev, stáváme se tím, 
kým je On sám – dětmi nebes-
kého Otce, nositeli Ducha Sva-
tého. Žije v  nás Kristovo „ano“ 
a  dává vykoupenou podobu 
našemu životu i našemu světu.

Dávní otcové církve říkávali, že 
běžný pokrm si my lidé přijímá-
ním přetváříme ke své podobě, 
podle potřeb našeho těla. Tady 
je ale pokrm mocný, který pře-
tváří nás k podobě Krista, Syna 
Božího naplněného Duchem 
Svatým, podle potřeb Božího 

těla – církve. Při Eucharistii se 
tedy dějí dvě proměny: půso-
bením Ducha Svatého se chléb 
a víno proměňují v Tělo a Krev 
Krista, a my, kteří je přijímáme, 
se působením téhož Ducha 
proměňujeme k podobě Syna.

Uprostřed našich kostelů stojí 
oltář zasvěcený Ježíšovu Otci. 
Kámen, který je posvátným 
znamením Ježíše samého, 
úhelného kamene, který ce-
lou stavbu církve spojuje. Jeho 
pevnost a nepohnutelnost jsou 
znamením Ježíšova spasitelné-
ho „ano“. Můžeme se o ně den 
za  dnem opřít, můžeme z  něj 
den za  dnem jíst – vždyť Ježí-
šovým pokrmem je konat vůli 
Otcovu (Jan 4).

NÁŠ ŽIVOT 
Z EUCHARISTIE
Na závěr si můžeme každý sám 
i  společně položit pár důleži-
tých otázek: 

..  Eucharistie jako zdroj: Hledám 
v  Eucharistii oporu ve  všech 
chvílích, kdy mě mé sobectví, 
má chtivost či slabost svádějí říci 
„ne“ Božímu království, jeho ná-
rokům i pokladům? Naučil jsem 
se opřít se o  Ježíšovo „ano“? Je 
Ježíš zdrojem a  inspirací mého 
každodenního života? Učím se 
z  evangelia? Přicházím na  mši 
jako k prameni? Čekám, že mohu 
být obdarován?

..  Eucharistie jako vrchol: Přiná-
ším Otci s chlebem a vínem celý 
svůj život jako dar, jako se mu 
vydává Ježíš? Stává se Ježíšovo 
slovo, jeho „ano“, tělem v  mém 
životě? Vydávám se bližním jako 
On a s ním? Raději si beru, nebo 
raději dávám? Kde vlastně vi-
dím vrchol svého života: v tom, 
co uchvátím, nebo v  tom, co 
daruji? Toužím z  hloubi srdce 
po  spravedlnosti a  pokoji Boží-
ho království, jak se nám zvěstu-
je při svatém přijímání? 
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DUCHOVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ 
Proč vlastně potřebujeme Krista přijímat?
text: P. Petr Soukal | spoluautor knihy Křest, biřmování, eucharistie1

Tomáš Špidlík si ve své knize Prameny světla všímá toho, že všechny účinky přijetí Eucharistie lze 
dobře vystihnout jediným slovem communio (česky „společenství“ a odvozeně také „přijímání“). 
Podobně už v roce 1439 papež Evžen IV. ve své bule Exultate Deo vyjádřil, že účinkem svatého přijí-
mání je sjednocení člověka s Kristem (adunatio hominis ad Christum). Z toho vyvěrá vše ostatní, co 
v nás Eucharistie působí. Zmíněná bula velmi pěkně říká, že tato svátost „působí v duchovním živo-
tě tytéž účinky, které obyčejný pokrm a nápoj působí v životě tělesném“. Tak jako člověk musí přijí-
mat stravu, aby mohl růst, tak musí přijímat Krista, aby mohl růst v duchovním životě. Skrze všech-
ny svátosti, ale zejména skrze svaté přijímání dostává člověk společenství a sjednocení s Kristem.

CO MÁ UDĚLAT 
ČLOVĚK, KTERÝ CHCE 
SVÁTOSTI PŘIJMOUT, 
ALE NENÍ TO MOŽNÉ?
Tradice jednomyslně učí, že 
svátosti jsou ke  spáse nutné. 
Za  všechny příklady uveďme 
alespoň Augustinův komentář 
k  Janovu evangeliu: „Bez svá-
tostí církve není možné vstou-
pit do  pravého života.“2 Přesto 
si je církev dobře vědoma toho, 
že Bůh „sám není na  své svá-
tosti vázán“ (KKC 1257). Co to 
znamená? Bůh ve  své dobrotě 
může darovat účinek svátostí 
i  bez jejich udělení. Typickým 
příkladem je křest touhy a křest 
krve. Apoštolská tradice do-
svědčuje: „Když je katechumen 
zatčen pro jméno Páně, ať není 
zneklidněn kvůli svědectví. 
Když je na něm spácháno násilí 
a  je zabit a  jeho hříchy nejsou 
ještě odpuštěny, bude ospra-
vedlněn. Přijal totiž křest ve své 
krvi.“3 Dále bychom mohli 
zmínit dokonalou lítost, skrze 
kterou můžeme dojít odpuš-
tění hříchů, když není možné 
přistoupit ke  svátosti smíření, 
a  také duchovní svaté přijímá-
ní, když není možné přijmout 
Eucharistii obvyklým způso-
bem. Co má tedy udělat ten, 
kdo po svátostech touží, ale ne-
může k nim přistoupit? Takový 

člověk může vzbudit touhu 
po  společenství a  sjednocení 
s Kristem a věřit, že dobrý Bůh 
mu dá to, o co naléhavě prosí.

PŘIJÍMÁNÍ ÚSTY 
A „PŘIJÍMÁNÍ“ 
POHLEDEM
Pojem duchovní svaté přijímání 
nacházíme především u  stře-
dověkých a  pozdějších autorů. 
Právě v  této době ruku v  ruce 
s  prohlubováním nauky o  Kris-
tově skutečné přítomnosti rost-
la úcta k Eucharistii. Bohužel se 
důraz na  velikost této svátosti 
projevil také tím, že lidé přestá-
vali Krista přijímat. IV. Laterán-
ský koncil dokonce musel naří-
dit, aby se k  přijímání, chodilo 
alespoň jednou ročně. Protože 
lidé k přijímání téměř nechodili, 
toužili Eucharistii alespoň vidět, 
a  proto se začala proměněná 
hostie ve mši pozvedat a ukazo-
vat. Jistým způsobem se takto 
skutečné přijímání skrze ústa 
nahradilo duchovním přijímání 
skrze pohled – ať už při mši nebo 
adoraci. Svatá Terezie od Ježíše 
v 16. století povzbuzuje své se-
stry: „Když nebudete přijímat, 
dcery, ale budete přítomny 
na mši, můžete přijímat duchov-
ně – a to je duši k velikánskému 
prospěchu – a dělat totéž, totiž 
usebrat se pak v  sobě, protože 

tak se velmi vtiskuje do  duše 
láska tohoto Pána; neboť když 
se uzpůsobíme k  jeho přijetí, 
nikdy se nám neopomene dát 
mnoha způsoby, které ani ne-
chápeme.“4

JAK VYKONAT 
DUCHOVNÍ SVATÉ 
PŘIJÍMÁNÍ?
Mohli bychom říci, že duchov-
ní svaté přijímání není nic jiné-
ho než touha po  společenství 
a sjednocení s Kristem. Konkrét-
ním vyjádřením touhy po  Kris-
tově blízkosti (a po tom, co tato 
jeho přítomnost působí) je mod-
litba. Člověk, který touží Kris-
ta duchovně přijmout, se tedy 
může ztišit a pomodlit se – buď 
vlastními slovy nebo již ustále-
nou modlitbou. K  těm nejzná-
mějším patří modlitba svatého 
Alfonsa z Liguori: „Můj Ježíši, vě-
řím, že jsi přítomen v nejsvětější 
Svátosti. Miluji tě nade všechno. 
Má duše po  tobě touží. Poně-
vadž tě nyní nemohu přijmout 
v  nejsvětější Svátosti, přijď ale-
spoň duchovním způsobem 
do  mého srdce…“ Nebo mod-
litba připisovaná svatému Igná-
ci z  Loyoly: „Duše Kristova, po-
svěť mne, tělo Kristovo, zachraň 
mě. Krvi Kristova, opoj mě. Vodo 
z boku Kristova, obmyj mě. Utr-
pení Kristovo, posilni mě. Dobrý 
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Ježíši, vyslyš mě, ve  svých ra-
nách ukryj mě. Nedopusť, abych 
se odloučil od tebe…“

KDY JE TATO 
MODLITBA OBZVLÁŠTĚ 
VHODNÁ?
Duchovní svaté přijímání mů-
žeme vykonat kdykoliv. V životě 
křesťana by neměla nikdy nastat 
chvíle, kdy bychom po commu-
niu s Kristem netoužili. Některé 
příležitosti nás však k této mod-
litbě touhy zvou zvláštním způ-
sobem. Například, když je ně-
kdo na adoraci – vždyť co jiného 
je adorace než klanění a  touha 
být s  Kristem? Když je někdo 
účasten bohoslužby přenášené 
skrze rádio, televizi či internet, 
může ve chvíli svatého přijímání 
v modlitbě vyznat touhu svého 
srdce po  Kristově přítomnosti. 
Stejně tak každý nemocný, člo-
věk v  karanténě, ten, kdo musí 

pracovat na směny a nedostane 
se do  kostela tak často, jak by 
chtěl, může využít tento způsob 
sjednocování se s Kristem. 

VYSTAČÍME SI JEN 
S DUCHOVNÍM 
SVATÝM PŘIJÍMÁNÍM?
Rozhodně nemůžeme říci, že 
by člověk mohl kvůli duchovní-
mu přijímání zanedbávat přijí-
mání Krista v  Eucharistii. Spíše 
bychom měli podtrhnout, že 
duchovní svaté přijímání nás 
ve skutečnosti připravuje na při-
jetí Eucharistie. A  naopak Eu-
charistii bychom neměli nikdy 
přijímat bez touhy po  Kristu. 
Otcové na Tridentském koncilu5 
moudře rozlišili přijímání „pouze 
svátostné“ (bez lásky a  touhy), 
„pouze duchovní“ (s  touhou, 
ale bez svátosti) a  „současně 
svátostné i  duchovní“. Každý 
křesťan by měl usilovat o to, aby 

Krista – pokud je to možné – při-
jímal právě takto. Vždyť Kristus 
ustanovil svátost Eucharistie – 
svátost, do  které, slovy Trident-
ského sněmu, „vlil bohatství své 
lásky vůči lidem“ – právě proto, 
abychom se těšili důvěrnému 
společenství, naplňujícímu sjed-
nocení a zůstávání v něm: „Kdo jí 
mé tělo a pije mou krev, zůstává 
ve mně a já v něm“ (Jan 6, 56). 

1 TICHÝ, Radek. SOUKAL, Petr. Křest, biřmování, eucha-
ristie. Rozpravy o liturgii I. Praha: Krystal OP, 2020.

2 AUGUSTIN Z HIPPO.  In Iohannis evangelium. Tr. 120, 
č. 2, ed. D. R. Willems (CCSL 36). Turnhout:  Brepols, 
1954, s. 661.

3 HIPPOLYT ŘÍMSKÝ. Apoštolská tradice. Kap. 19 , ed. V. 
Ventura – G. Piáčková. Velehrad: Refugium Velehrad-
-Roma, 2000, s. 31.

4 TEREZIE Z AVILY. Cesta k dokonalosti. Kap. 35, č. 1. 
Vimperk: Tiskárny Vimperk, 1991, s. 171.

5 Dokumenty Tridentského koncilu, 13. zasedání (11. 
10. 1551). Dekret o svátosti nejsvětější eucharistie. 
Hlava 8, ed. I. A. Hrdina, Praha: Krystal OP, 2015, s. 89-90.
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TVRDÁ ŘEČ
Tělo a krev jako nositel posvěcení.
text: Eva Fuchsová

O tom, že v Eucharistii je tělo a krev Pána Ježíše, nemusí nikdo katolíky přesvědčovat. Přesto to 
pro mnohé může být při bližším prozkoumání stejně šokující skutečnost jako pro Židy, kteří kvůli 
tomu Pána Ježíše opustili a „už s ním nechodili“. 

V EUCHARISTII 
ČASTO VNÍMÁME JEN 
KRISTOVO BOŽSTVÍ
Když je vhodná příležitost, ráda 
se ptám věřících přátel, jakým 
způsobem prožívají svaté přijí-
mání. Odpovědi bývají různé – 
krásné, rozpačité, ale i zneklid-
ňující. A  nejzajímavější je, že 
téměř všechny představy, city 
a  myšlenky, které přijímající 
popisují, se týkají Kristo-
va božství: do srdce vstu-
puje Bůh, rozlévá v  něm 
svou milost, nekonečnost 
a  věčnost, prozařuje ho 
svým světlem… Ano, 
ano, to všechno je prav-
da, chce se mi vykřiknout, 
ale co jeho tělo a  krev? 
Proč tedy při Poslední ve-
čeři Kristus neřekl svým 
učedníkům raději: „Toto 
je mé božství,“ „Toto je má 
duše,“  „Toto je má osoba,“ 
nebo aspoň prostě: „Toto 
jsem já“?

KRISTUS JE ZDE VŠAK 
PŘÍTOMEN ŽIVÝ, 
A TEDY CELÝ
Uklidni se – napomíná mě 
svatý Tomáš Akvinský ve  své 
Teologické sumě – Kristus je 
přítomen v  Eucharistii živý, 
a tedy celý: se svým lidstvím, tj. 
s tělem a duší, ale i s božstvím. 
Avšak duše a  božství Kristovo 
jsou zde jen jako „doprovod“ 
těla a krve. Ty jsou substrátem, 
nositelem všeho, co ke  Kris-
tu náleží. Proč ale tedy Kristus 

ustanovil svátost naší spásy 
takto „hrubě“, hmotně? Proč 
si vybral zrovna tělo a  krev, ty 
nejnižší komponenty své vzne-
šené bytosti?

JEHO TĚLO A KREV 
JSOU NOSITELEM DUŠE 
I BOŽSTVÍ
Odpověď je prostá. Právě pro-
to, že ty jediné jsou hmotné, 

a dají se fyzicky požívat. A právě 
to je pohoršení, které se stalo 
neúnosným nejen pro Židy, ale 
později i  pro různé reformátory 
(např. Jana Kalvína), kteří pře-
značili tajemství Kristova těla 
a krve na symbol a zúžili realitu 
svátosti na její duchovní význam. 
Představa, že požíváme skutečné 
tělo a krev, je totiž stále skandál-
ní, a my ji často akceptujeme jen 
proto, že o ní moc nepřemýšlíme. 
Raději redukujeme svaté přijímá-
ní na ryzí duchovno, abychom se 

s  touto Ježíšovou „tvrdou řečí“ 
nemuseli potýkat.

PŘIJÍMÁNÍ 
EUCHARISTIE JE 
DALŠÍM „VTĚLENÍM“ 
KRISTA
Pán se nám dává skutečně celý, 
a  začíná od  svého masa a  krve. 
Je takřka neuvěřitelné – a  bez 
nauky o  substanci, akcidentech 

a  transsubstanciaci i  ne-
představitelné – že se pod 
podobou chleba a  vína 
může skrývat skutečné 
Kristovo tělo, které vstupu-
je do  našeho těla, a  krev, 
která se vlévá do našich žil. 
Přetváří nás jaksi „fyzicky“ 
v sebe. Samozřejmě tím to 
nekončí: jak už bylo řeče-
no, přitahuje s  sebou jak 
duši Kristovu, tak jeho bož-
ství. Bylo by však zrádné 
soustředit svou pozornost 
pouze na  přítomnost Kris-
tova božství. Specifickým 
účinkem přijímání Eucha-

ristie je totiž vtělení Krista: tento-
krát vtělení v nás, do nás: promě-
na našeho těla v tělo a krev Krista, 
v  údy jediného Těla. Jako lidé 
z masa a kostí se máme stávat Tě-
lem Kristovým, už tady a teď.

Tělo a krev, to je to, co je i v nás 
substrátem, nositelem milosti 
a posléze slávy. Naše zduchov-
nění začíná od naší tělesnosti – 
ne jejím potlačováním a  pod-
ceňováním, ale proměnou 
v Krista. 
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ZEMŘÍT LÁSKOU 
KE KRISTU

O patronce dětí přistupujících 
k prvnímu svatému přijímání

text: Libor Rösner

„Je vůbec možné přijmout Boha do svého srdce a ne-
zemřít přitom láskou k Němu?“ To jsou autentická slo-
va 12leté (!) dívky, jejíž osud vyčnívá i mezi největšími 
eucharistickými světci dějin církve a i po sedmi stole-
tích z něj mrazí v zádech… Bl. Imelda Lambertiniová. 

TOUHA
Narodila se kolem r. 1321 hra-
běcímu páru Castorimu a  Ega-
ně Lambertiniovým. Odmalička 
v  sobě živila touhu po  zasvě-
ceném životě a  již v  pouhých 
10 letech byla přijata k domini-
kánkám ve Val di Pietře, kláštera 
stojícího za hradbami Boloně.

V  něm se tato malá hraběcí 
dcera zdobila šperky nebýva-
lé ceny – poslušností, poko-
rou, pílí, a  především láskou 
k  eucharistickému Ježíši, pře-
sahující všechna myslitelná 
i  nemyslitelná měřítka. Láskou 
platonickou, dodejme, neboť 
na Jeho přijetí neměla dle teh-
dejšího úzu ještě věk. Nebráni-
lo jí to dlít dlouhé hodiny před 
svatostánkem a vysílat k němu 
horoucí modlitby plné touhy 
po  splynutí. A  On vyslyšel její 
touhy způsobem nevídaným…

SPLYNUTÍ
Na  12. květen 1333 připadla 
vigilie Nanebevstoupení Páně. 
Imelda musela při mši zase se 
smutkem protkaným slzami po-
zorovat své spolusestry vracet 
se od  oltářní mřížky. Po  boho-
službě zůstala v  lavici a  vrouc-
ně se modlila. Náhle zaplnily 
prostor kostela silná vůně růží 

a  jasné světlo. Pro-
nikly celý klášter, což 
přimělo sestry k  ná-
vratu. To, co spatřily, 
je srazilo na  kolena: 
Nad Imeldinou hla-
vou se vznášela bě-
lostná Hostie. V  téže 
chvíli se k  Imeldě přiblížil s  pa-
tenou v ruce P. Aldrovando, do-
slouživší před malou chvílí mši 
sv. Sotva přišel přímo k ní, vzná-
šející se Hostie klesla na patenu. 

Pro P.  Aldrovanda to bylo jas-
né znamení z  nebe – ač ještě 
nedosáhla patřičného věku, 
může Imelda svátostného Kris-
ta přijmout. Uposlechl náhlého 
vnuknutí shůry a Hostii jí podal. 
A  Imelda? Pocit nevýslovného 
štěstí, nezměrného blaha, jenž 
ji celou ovládl, ji sevřel natolik, 
že upadla do  extáze, z  níž už 
se neprobrala. Plně splynula 
s Tím, jemuž dala celé své srdce 
a který se jí sám dal jednou je-
dinkrát, zároveň však napořád; 
s Tím, jenž k ní v den svého Na-
nebevstoupení sestoupil, aby ji 
vzal s sebou do nebe.

POSMRTNÁ ÚCTA
Pochována byla v klášteře Val di 
Pietra a na  jejím náhrobku ne-
chaly sestry vytesat: „Zesnulé 

sestře Imeldě Lambertiniové 
byla z nebe seslaná Hostie, kte-
rou jí podal kněz.“ Odtud se její 
ostatky podařilo zachránit před 
běsnící luzou Francouzské re-
voluce a uložit je do boloňské-
ho kostela sv. Zikmunda.

Z posmrtné úcty uvedu jen nej-
důležitější data – 20. prosince 
1826 prohlásil Lev XII. tuto dívku 
za blahoslavenou a stanovil její 
liturgickou památku na 13. kvě-
ten. Sv. Pius X. ji pak prohlásil 
za  patronku dětí přistupujících 
k  1. sv. přijímání, beztak šlo 
i  o  reakci na  činnost bratrstva 
bl. Imeldy Lambertininové, za-
loženého v r. 1891, jehož poslá-
ním je vyprošovat prvokomu-
nikantům milost důstojného 
1. sv. přijímání. A  určitě měla 
vliv na  jeho rozhodnutí povolit 
podávat Eucharistii i  menším 
dětem, schopným rozlišit mezi 
chlebem obyčejným a  svátost-
ným a  stejně tak chápat i  jiné 
pravdy víry. 
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TAJOMSTVO EUCHARISTIE 
V ŽIVOTE MARTY ROBINOVEJ

Svedectvo o mystičke, ktorá žila veľkonočný príbeh.
text: Veronika Katarína Barátová

Marta. Len takto jednoducho jej v Komunite Blahoslavenstiev hovoríme. Keď som pred 30-timi 
rokmi v tomto spoločenstve prvý krát počula o mystičke, ktorá 50 rokov žila len z Eucharistie, 
môj skeptický rozum to bral „s  nadhľadom“. Neodvážila som sa nahlas neveriť svojim bratom 
a sestrám, ktorí Martu poznali. Naopak hlboko ma zasahovalo všetko, čo som počula o zvláštnom 
priateľstve Marty s naším práve sa rodiacim spoločenstvom, ale tá vec s tou Eucharistiou bola pre 
mňa ťažko uchopiteľná. Keď som však i ja navštívila jej izbu (dávno po jej smrti), čosi sa vo mne 
zmenilo, rozum musel ustúpiť milosti a Marta sa i mne stala niekým veľmi blízkym.

Kto bola Marta Robin? Narodila 
sa v  roku 1902 vo Francúzsku 
na  vidieckych lazoch regiónu 
Galaure. Bola obyčajným diev-
čaťom, veselá, od malička žijúca 
na malej farme svojich rodičoch 
spolu s ďalšími piatimi súroden-
cami. Zbožnosť sa na týchto la-
zoch príliš nenosila, Marta mala 
len minimálne náboženské zna-
losti, hoci rada čítala, ale na  to 
nebol príliš čas. A taktiež sa rada 
modlila, za čo ju jej staršie sestry 
napomínali, lebo to nebolo zvy-
kom. Medzi Martou a  Ježišom 
sa však začína rodiť niečo, čo 
prerastie do  jej neuveriteľného 
príbehu s Ním. Svoje prvé sväté 
prijímanie neskôr popísala tými-
to slovami:  „Myslím si, že pri pr-
vom svätom prijímaní som si is-
tým spôsobom privlastnila Pána 
Ježiša. Myslím si, že už vtedy sa 
ma zmocnil.“... „Ježišovo srdce 
bilo v mojom srdci.“

V  jej 16-tich rokoch sa začalo 
diať niečo zvláštne s  jej zdra-
vím. Náhle spadla a  nemohla 
sa postaviť, zostala ochrnutá 
dva a  pol roka. Vraj letargická 
encefalitída, ale vidiecky lekár 
vlastne nevedel... Ježiš však túto 
chorobu použil na plnú preme-
nu Marty, a  keď ako 19-ročná 

vstala, už to nebola ona. Násled-
né udalosti v jej živote sú veľmi 
bohaté, čitateľa môžeme len 
odkázať na knihu Marthe Robin 
od Raymoda Peyreta.

Tu sa uspokojíme len s  nasle-
dovnými faktami: Marta opa-
kovane upadala do  stavu pa-
ralýzy nôh, minimálne jedla, 
lebo jej trávenie bolo narušené, 
postupne jej ochrnuli i  ruky 
a  od  roku 1928 ako 26-ročná 
zostáva na  posteli so skrčený-
mi nohami až do  svojej smrti 
v  roku 1981. Hýbať môže len 
hlavou. Od roku 1930 sa jej izba 
ponorí do  tmy. Marta je silne 
svetloplachá, svetlo jej spôso-
buje veľké bolesti. 

JEDINÁ POTRAVA 
MARTY: EUCHARISTIA
Myseľ má nielen neuveriteľne 
jasnú, ale dostáva sa jej múd-
rosti, akú nemohla mať z vlast-
nej skúsenosti, či nejakého štú-
dia. Marta je až do  smrti stále 
viac navštevovaná množstvom 
ľudí – od  tých najjednoduch-
ších sedliakov, cez kňazov, bis-
kupov, filozofov a  samozrejme 
lekárov a cirkevných predstavi-
teľov, ktorí skúmali jej mystické 
prejavy.

Marta totiž postupne úplne 
prestala prijímať potravu a  je-
diné, čo mohla, bolo prijať 
Eucharistiu – celých 50 rokov! 
Tú prijímala, ako to popisujú 
svedkovia, tak túžobne, že Hos-
tia akoby sama vykĺzla kňazovi 
z  rúk a stratila sa v  jej ústach. 
Akoby sa sám Ježiš túžil spojiť 
s Martou ešte viac ako ona. Nej-
de tu len o nejakú senzáciu! Pre 
Martu prijímanie Eucharistie 
bolo stretnutím so živým  Ježi-
šom – so skutočným Ježišom 
v Eucharistii! 

A  nielen to! Po  tom, čo sa mu 
úplne zasvätila a  prijala Jeho 
ponuku byť mu „veľmi podob-
ná“ Ježiš ju tajomným spôso-
bom uvádzal do  svojho utrpe-
nia za  spásu mnohých. Marta 
hneď po svätom prijímaní upa-
dá do agónie utrpenia, z ktoré-
ho sa dostáva až v nedeľu. Týž-
deň čo týždeň Marta prežíva 
spolu s  Pánom, či skôr v  Ňom, 
Jeho utrpenie a  vzkriesenie, je 
stigmatizovaná... 

V SPOJENÍ S JEŽIŠOM
Skrze Martin život nám Pán 
odkazuje niečo veľmi dôležité. 
Marta je živou teológiou vzťahu 
Eucharistie a  kríža ako jednej 
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skutočnosti a  nie dvoch: Ježi-
šove slová premenenia chleba 
a vína v Jeho telo a krv sú naplno 
zrealizované na  kríži! Sú to  slo-
vá, ktoré predjímajú Ježišovu 
smrť. Keby Ježiš za nás nezomrel 
na  kríži, Eucharistiu by neusta-
novil! Eucharistia je vyjadrením 
a  sprítomnením Ježišovej smrti 
na kríži.  Niežeby v každom slá-
vení eucharistie Pán bol znova 
ukrižovaný, ale že On, ukrižova-
ný, tu naplno prítomný JE! Je tu 
prítomný s celým dielom svojej 
spásonosnej lásky, ktorá zvíťa-
zila nad smrťou – nad akýmkoľ-
vek zlom.  

Marta naplno prežívala 
na  vlastnom tele a  duši túto 
skutočnosť – prijímanie Eucha-
ristie bolo u  nej zároveň pred-
jímaním Ježišovho utrpenia, 
do  ktorého následne vstupo-
vala. Nie, nemusíme sa báť, že 
prijímaním Eucharistie aj my 
sme pozvaní vstúpiť do Pánov-
ho utrpenia! Ale Pán nám skr-
ze Martu odkazuje, aby sme si 
aspoň trochu viac uvedomova-
li, čo sa deje na oltári, keď slávi-
me eucharistiu. 

ŽIVOT KRESŤANA JE 
OMŠOU
Vďaka Marte sme pochopili 
podstatu našej existencie: sme 
eucharistickými ľuďmi, máme 
účasť na  Ježišovej ukrižova-
nej láske, máme účasť na Jeho 
zmŕtvychvstaní. Marta nás učí 
žiť kríže vo svetle Vzkriesenia. 
Učí nás týždeň čo týždeň slá-
viť veľkonočné Trojdnie – byť 
spolu s  Ježišom v  Getsemane 
štvrtok večer, byť s  Ním v  pia-
točnom tichu a  v  sobotný ve-
čer vstupovať do  oslavy Jeho 
vzkriesenia, do nedele. 

A  predovšetkým si v  srdci 
uchovávame slová Marty, ktoré 

odkazuje všetkým: „Život kaž-
dého kresťana je omšou a kaž-
dá duša je Hostiou. Odovzdajte 
sa teda celí a nenávratne Bohu 
spolu s  Ježišom, tou Božskou 
obeťou, neustále ponúkanou 
za spásu všetkých.“ Nebojme sa 
týchto slov. Naopak, v takomto 

spojení s Ježišom víťazíme nad 
svetom. 

Doporučená literatura:
PEYRET Raymond. Marthe Robin / Tajomstvo Marty 
Robinovej. Bratislava: Lúč, 1993. 
PEYROUS Bernard. Život Marty Robinové. Karmelitánské 
nakladatelství, 2014.
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JAK PROŽÍVÁME NEJVĚTŠÍ 
ZÁZRAK?

Tajemství mše svaté podle bolivijské mystičky Cataliny Rivas
text: P. Jacek Kruczek

Vrcholem našeho křesťanského života je Eucharistie. A na tom, jak ji prožíváme, záleží, jaký bude 
náš pozemský, a hlavně věčný život. „Ite missa est!“ slyšíme na závěr mše svaté: jděte plnit a žít 
to, co jste právě prožili.

DUCH SVATÝ POMÁHÁ
Chtěl bych čtenářům v krátkos-
ti připomenout zjevení žijící 
bolivijské vizionářky Cataliny 
Rivas, která ve své knížce o  ta-
jemství mše svaté popisuje 
bohoslužbu, prožitou s Pannou 
Marií. Jsou to sice soukromá 
zjevení, a  nikdo jim tedy věřit 
nemusí, ale můžeme se při této 
příležitosti zamyslet, jak Eucha-
ristii prožíváme my.

Panna Maria například řekla Ca-
talině: „Proč chodíte do kostela 
pozdě? Měli byste chodit dřív 
a  prosit Ducha Svatého, který 
vám může dát vnitřní pokoj… 
Přicházíte prožívat ten největší 
zázrak, okamžik, kdy Bůh lidem 
uděluje maximální dar. A vy ne-
dokážete tento dar ocenit.“ 

Pozoruji, že mnoho s nás po pří-
chodu do  kostela před Nejsvě-
tější svátostí nepoklekne. Už to 
je smutné. Bylo by dobré zamy-
slet se i  nad tím, zdali děláme 
všechno, abychom se na boho-
službu připravili, přečetli si už 
doma čtení, které při mši usly-
šíme. Někdo má rád ticho přede 
mší sv., leckdy se v té době mod-
líme růženec. V obou případech 
můžeme prosit Ducha Svatého 
o milost dobrého prožití posvát-
ných chvil. Naopak smutný je 
pohled na lidi, kteří si v kostele 
přede mší dlouze povídají.

AŽ DO NITRA SRDCE
Kající úkon. Nikdo si nemůže 
myslet, že nemá hříchy, všichni 
je máme. Maria to připomněla 
Catalině, která se vymlouvala 
na  to, že nemá hříchy, protože 
byla předchozího dne u zpově-
di. Sebemenší nelaskavý projev 
nebo gesto zraňuje dobrého 
Boha. Když se modlíme „Vyzná-
vám se…“, prosme se srdcem 
zkroušeným za  odpuštění na-
šich konkrétních i sebemenších 
hříchů. Matka Boží se během 
popisovaného zjevení podivila, 
jak chce vůbec člověk bez této 
přípravy prožít mši svatou?

„Sláva na  výsostech Bohu.“ – 
Veleb a  blahoslav Hospodina 
celým svým srdcem, že jsi tak 
jedinečný v  jeho stvořitelském 
díle. Chvalme Pána opravdu ce-
lým srdcem a duší.

Když nastal čas liturgie slova, 
Panna Maria požádala vizionář-
ku, aby se modlila slovy: „Bože, 
chci naslouchat tvému slovu 
a přinášet hodné plody. Ať tvůj 
Duch očistí nitro mého srdce, 
aby Slovo Boží ve  mně rostlo, 
aby bylo k tvé dispozici.“ 

Přiznejme si, kolikrát člověk vy-
jde z kostela a už si nepamatuje, 
o čem bylo evangelium. A co te-
prve první či druhé čtení? Neměli 
bychom se zamyslet i nad tímto?

CO NESE MŮJ ANDĚL?
Podivuhodná byla vize oběto-
vání darů, kdy se kněz modlí 
nad chlebem a  vínem. V  tom 
okamžiku Matka Boží vyzývá 
Catalinu, aby se modlila, prosila 
za  celý svět a  zvlášť obětova-
la Pánu sama sebe. V  tu chvíli 
vidí Catalina mnoho krásných 
postav, jsou to andělé strážní 
všech přítomných. 

První skupina andělů nese 
k  oltáři zlaté mísy, ze kterých 
vyzařuje světlo. Jsou to andě-
lé těch, kteří si uvědomují, čím 
je Eucharistie, obětují sebe, 
své smutky, bolesti, naděje, 
radosti a  prosby… „Pamatuj, 
že mše má nekonečnou hod-
notu, proto buď štědrá v obě-
tování a prosbách,“ uvádí Pan-
na Maria. 

Druhá skupina andělů jde 
s  prázdnými rukama. To jsou 
strážci těch, kteří nic neobětu-
jí, nezajímá je prožitek mše sv. 
A  na  konci průvodu jdou k  ol-
táři andělé smutní se spjatýma 
rukama; to jsou andělé lidí, kte-
ří jdou do kostela z povinnosti, 
z přinucení…

Proste za  mnoho věcí, proste 
za  obrácení, za  svět… Naše 
oběť spojená s  obětí Krista se 
Bohu líbí.
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Po  prefaci následuje zpěv Sva-
tý, svatý, svatý. V tom okamžiku 
Catalina vidí celý zástup postav 
v  bílých šatech vzdávajících 
úctu Bohu na  kolenou. Jsou 
to duše všech svatých v  nebi. 
Krásně zní v tu chvíli slova Mat-
ky Boží: „Člověk se nejvíc stává 
člověkem, když je na  kolenou 
před Bohem.“

KRISTUS TRPÍ STÁLE 
ZNOVU
Proměnění (konsekrace). V  této 
posvátné chvílí i  Panna Maria 
klečí, vizionářka vidí samotného 
Krista, který v osobě kněze drží 
hostii. Matka Boží vyzývá: „Mod-
li se: Bože věřím v tebe, velebím 
tě, důvěřuji ti a  miluji tě. A  od-
pusť těm, kteří Boha nemilují, 
nevelebí a nedůvěřují mu. Řekni 
Pánu, jak ho máš ráda.“

Velice dojemná a  pravdivá je 
chvíle, kdy Catalina vidí nad 
oltářem Krista Ukřižovaného 
a  z  probodeného boku teče 

krev a  voda… Musíme si ko-
nečně uvědomit, že při kaž-
dé mši svaté Kristus opravdu 
za  nás umírá! A  prosí: „Otče, 
odpusť jim, protože nevědí, co 
činí.“ V  tom okamžiku Catalina 
vidí také postavy duší v očistci, 
za  které se také máme při mši 
svaté modlit. Tehdy jim může-
me nejvíc pomoci.

Svaté přijímání. Marie Catalinu 
a jejím prostřednictví i nás prosí, 
abychom ke  stolu Páně přistu-
povali důstojně a pokorně. Aby-
chom děkovali za  ten božský 
dar, za jeho přítomnost v našem 
srdci. Hlavně abychom mu ne-
váhali říci, že jej milujeme.

Ježíš Catalinu požádal, aby 
s ním po mši svaté ještě něko-
lik minut zůstala: „Nevycházej 
spěšně, když mše svatá skončí. 
Zůstaň na  chvíli v  mé společ-
nosti, raduj se z ní a dopřej mi, 
abych se i já mohl radovat z tvé 
společnosti.“

PÁN NÁS NEOPUSTÍ!
Po  mši svaté se Catalina ptá 
Ježíše: „Jak dlouho zůstáváš 
s  námi po  svatém přijímání?“ 
Odpověděl jí: „Tak dlouho, do-
kud ty chceš zůstat se mnou. 
Budeš-li ke  mně promlouvat 
celý den, budeš se na mě obra-
cet při plnění svých povinnos-
tí, budu ti stále naslouchat. Já 
jsem s tebou vždy, to jen ty mě 
opouštíš. Vycházíš po  mši ven 
a myslíš, že povinnost skončila. 
Nemyslíš na  to, že bych chtěl 
sdílet tvůj rodinný život. Ales-
poň v den Páně!“

Přiblížil jsem zde, moji milí, jen 
několik myšlenek od  Cataliny 
Rivas podle knížky „Tajemství 
mše svaté“. 

Tento text nás má vést k jediné-
mu: abychom se zamysleli nad 
vlastním vztahem k Eucharistii, 
nad její úctou a  prožíváním. 
Aby Pán Ježíš zůstával s  námi 
a my s ním. Dnes i navždy. 

Fo
to

: P
av

el
 L

an
ge

r |
 Č

lo
vě

k 
a 

ví
ra

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


18

2|2020|č. 165

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

T
ÉM

A
:  SV

Á
T

O
ST

 EU
C

H
A

R
IST

IE

PŘIJÍMÁNÍ NA RUKU  
ANO, NEBO NE?

Gesto přijímání Eucharistie z  historického pohledu
text: P. Radek Tichý | spoluautor knihy Křest, biřmování, eucharistie

V souvislosti s pandemií COVID-19 se objevilo také doporučení podávat Eucharistii na ruku a ni-
koli do úst.1 Pro někoho, kdo na tento způsob není zvyklý, mohou vyvstat některé otázky nebo 
dokonce pochybnosti. Gestu přijímání se věnujeme v tomto článku. 

Abychom porozuměli tomu, co 
se koná při bohoslužbě, musí-
me se vždy podívat na  dějinný 
vývoj. Děláme to ze stejného 
důvodu, jako se lékař v ordinaci 
ptá na  dětské choroby. Pohled 
do minulosti nám pomáhá poro-
zumět současnosti. Nejprve tedy 
stručně popišme vývoj gesta při-
jímání a pak se zastavme u toho, 
co k němu církev říká dnes. 

PŘIJÍMÁNÍ 
EUCHARISTIE 
V DĚJINÁCH 
Tak jako všechny prvky liturgie 
se i  gesto přijetí Eucharistie 
v dějinách měnilo. Všechny sta-
robylé doklady o  slavení mše 
svaté v prvních staletích svědčí 
o tom, že věřící přijímali promě-
něný chléb do rukou a pili pro-
měněné víno z  kalicha. S  Eu-
charistií bylo dokonce zvykem 
zacházet tak, jak by nám dnes 
již přišlo zvláštní. Například vě-
řící v Jeruzalémě ve 4. století se 
nejprve dotkli rukama svých 
rtů, vlhkých po  přijetí Krve 
Páně. A  potom těmito rukama 
znamení krve přenesli na  své 
čelo, oči a další smysly. Nebyl to 
projev neúcty, jak by nám moh-
lo možná připadat, ale naopak 
odkaz na  konání Izraelitů při 
východu z  Egypta, kteří natřeli 
krví beránka veřeje dveří svých 
domů. Staří křesťané tímto 
způsobem vyjadřovali, že před 

útokem démona smrti je chrání 
krev pravého Beránka, Ježíše. 

Na  sklonku starověku se zača-
lo gesto přijímání upravovat. 
V šestém století na jihu Francie 
mohly ženy přijímat Eucharistii, 
jen když přes ruku položily šá-
tek. Je zajímavé, že pro muže 
tato podmínka neplatila a že se 
nerozšířila do jiných částí křes-
ťanského světa. I tento způsob 
by nám dnes nepřišel vhodný, 
protože ruce k přijímání musejí 
být holé, bez rukavic či kapes-
níku. Pro přijímání vína se zase 
používala stříbrná brčka. 

Ve  středověku se objevilo vklá-
dání hostie přímo do úst a  také 
začalo mizet přijímání z  kalicha 
napitím. Ještě jiné gesto úcty, 
které se objevilo, bylo klečení. 
Přijímání vkleče a  do  úst se po-
tom na dlouhá staletí stalo jedi-
ným způsobem přijímání hostie. 
Připomeňme, že po Tridentském 
koncilu věřící k přijímání necho-
dili téměř nikdy při samotné mši, 
a  že pokud několikrát do  roka 
přijímali, dělo se to mimo slavení 
Eucharistie. Úcta k Eucharistii se 
bohužel projevovala také tím, 
že lidé k  přijímání chodili stále 
méně, i když to církevní autorita 
nepřestávala kritizovat. 

V 19. a 20. století církev na Zápa-
dě znovu začala objevovat svou 

minulost a také bohatost liturgie 
východních církví. Rozpomenu-
la se také na  starobylý způsob 
přijímání na ruku. Ve 2. polovině 
20. století Vatikán dovolil, aby-
chom se k tomuto gestu znovu 
vrátili. Někdy se můžeme se-
tkat s  pomluvou, že přijímání 
na ruku je protestantizace. Není 
to pravda. To jen církev ze své 
dvoutisícileté zkušenosti vybírá 
a dává nám k dispozici věci ne-
dávné i velmi starobylé. 

DNEŠNÍ ÚPRAVA 
SVATÉHO PŘIJÍMÁNÍ 
Za  normálních podmínek bez 
pandemie nakažlivé nemoci si 
podle současných rubrik každý 
může vybrat, jakým způsobem 
chce Eucharistii přijmout: zda 
vkleče a  do  úst, vestoje do  úst 
nebo vestoje na  ruku. Církev 
ponechává tuto volbu na  kaž-
dém přijímajícím, což nedáv-
no zopakoval i  papež František 
na  svatopetrském náměstí: „Po-
dle církevní praxe věřící běžně 
přistupují k  Eucharistii formou 
procesí a  s  úctou svátost přijí-
mají vestoje anebo vkleče, podle 
ustanovení biskupské konferen-
ce, a  to do úst anebo, kde je to 
dovoleno, na  ruku, podle vlast-
ního rozhodnutí.“2 Tato možnost 
vlastního rozhodnutí je dána 
církví, která ví, že setkání s  Kris-
tem přítomným v  proměně-
ném chlebě je záležitostí nejen 
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společnou, ale také velmi osob-
ní. Kněz je pouhým správcem 
svátosti, nikoli jejím vlastníkem, 
a tedy také on musí respektovat 
volbu jednotlivého věřícího. 

Někdy člověk může být překva-
pen, jakým způsobem k přijímá-
ní přistupuje někdo jiný. Někdy 
je dokonce v pokušení jej hod-
notit nebo posuzovat. Utíkejme 
před podobným pokušením! 
Všechno, co církev dovoluje, je 
dobré. A tím, že umožňuje více 
způsobů, ukazuje svou mateř-
skou péči o každého jednotlivé-
ho člověka. 

Někdo by se možná mohl obá-
vat, že ruce nejsou pro přijetí 
Kristova Těla dostatečně dů-
stojné. Ale tuto otázku řešil 
již koncil v  Trullo (7. století). 
V době jeho konání si lidé my-
sleli, že Pána lépe uctí, když 
na místo rukou nastaví zlaté ná-
doby. A  koncil řekl, že protože 
je lidské tělo obrazem Božím, 
kdo by odmítal použít ruce, má 
být exkomunikován! 

PŘIJÍMÁNÍ 
EUCHARISTIE V DOBĚ 
PANDEMIE
Kvůli hygienickým opatřením 
se tu a  tam objevuje doporu-
čení, aby Eucharistie byla přijí-
mána přednostně na  ruku. Ač-
koli za běžných okolností – jak 
jsme řekli – si opravdu každý 
věřící může svobodně vybrat, 
pokud biskup vyhlásí přijímání 
na  ruku jako závazný pro svou 
diecézi, je třeba se mu podřídit. 
Pro toho, kdo dává přednost 
přijímání do  úst, to může být 
zkušenost, že při liturgii jsou 
kromě našich vnitřních posto-
jů důležité také vnější skuteč-
nosti, které nás vyvedou z  na-
šeho individuálního prožívání 
a  tím nás obohatí. Možná, že 
se za nějakou dobu situace ob-
rátí, a biskupové nařídí, aby se 
přijímalo jen do  úst. I  to bude 
zkušenost, kterou přijmeme 
a bude dobrá. 

Při liturgii jsou gesta a postoje 
zásadní, tvoří podstatu slavení. 
Není jedno, zda se klečí nebo 

stojí. Přesto jsme však zváni, 
zvláště v této době, vidět hlou-
běji, než jen vnější gesta. Ne-
měli bychom zapomenout, že 
v  Eucharistii se setkáváme se 
vzkříšeným Pánem a že On pře-
tvořuje naše tělo podle sebe 
samého. Jestliže máme správný 
vnitřní postoj, totiž že si Eucha-
ristii nezasloužíme, ale že ona 
uzdravuje naši duši a nevystačí-
me si bez ní, pak každý církevně 
schválený vnější postoj pro nás 
bude dobrý. 

Po týdnech, kdy jsme se museli 
postit se od  církevního spole-
čenství i  od  svatého přijímání, 
nepřestávejme za  dar Eucha-
ristie a  za  možnost přijmout 
Pána  – jedním či druhým ges-
tem – děkovat. 

1  Viz např. Vademecum pro kněze ke slavení Velikonoc 
připravené Liturgickou komisí České biskupské 
konference. Dostupné z https://www.cirkev.cz/cs/
aktuality/200330velikonoce-2020-vademecum-pro-
-kneze# (ze dne 30. 3. 2020)

2 Katecheze papeže Františka na gen. audienci, nám. 
sv. Petra v Římě, 21. 3. 2018.
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KARANTÉNA POUŠTĚ
Cesta z blahobytu do země darované Bohem
text: P. Jaroslav Brož

Cesta pouští je bezesporu jedním z nejobsažnějších biblických obrazů pro lidský život. V Písmu 
svatém je navíc umocněn číslem čtyřicet. Důležité ale nejsou tyto vnější souřadnice, ale náplň 
tohoto putování, které se existenciálně má dít v životě každého člověka. 

V  době letošní pandemie se 
zřejmě obracíme také na  Bibli. 
Právem očekáváme od  Božího 
slova odpovědi na otázky tam, 
kde se lidská řešení zdají jen 
částečná a neuspokojivá. Snad 
nikdy nebylo v naší každodenní 
mluvě tak často přítomno slovo 
„karanténa“ jako letos. V dneš-
ním smyslu se prý začalo použí-
vat ve 14. století v období „čer-
né smrti“ v Benátkách. Tam měli 
za to, že zdrojem ničivé nákazy 
jsou lidé připlouvající na  lo-
dích. A tak je nejprve na třicet, 
později na čtyřicet dnů nechali 
pobýt na  lodi v  uctivé vzdále-
nosti od  přístavu, aby nenaka-
zili místní obyvatele. Tím dala 
původně latinská číslovka „čty-
řicet“ (quadraginta) název ob-
dobí hygienické izolace. 

ČTYŘICÍTKA V BIBLI
Mohli bychom namítnout, že 
následující souvislost je typický 
oslí můstek, kterým se dostane-
me ke  kýženému tématu. Ale 
souvislost mezi dnešní zkuše-
ností s karanténou a biblickým 
čtyřicetiletým – nebo čtyřiceti-
denním – pobytem v poušti je 
hlubší a  významnější, než by 
se na první pohled mohlo zdát. 
Proto se této asociace neboj-
me. 

Biblické číslo čtyřicet není vždy 
nutně spojováno s pouští. Čty-
řicet roků bylo pociťováno jako 
období, o  kterém člověk mohl 

ze zkušenosti svého omezené-
ho života říct, že je to dlouhá 
doba, ve  které se naučil tomu, 
co to znamená vytrvalost a  tr-
pělivost. Je to přibližně délka 
jedné generace. Dvakrát čtyři-
cet let – to už je hodně dlouhý 
život (srov. Žl 90,10). Čtyřicet 
let pobytu na  poušti stačilo 
k tomu, aby celá jedna genera-
ce zemřela (Nm 14,33; 32,13). 
Možná právě z  této zkušenos-
ti dlouhodobého putování 
od  pověstných egyptských 
hrnců masa a čerstvých zeleni-
nových salátů do země připra-
vené Hospodinem jako nový 
domov (srov. Dt 8,7–10) se zro-
dila duchovní zkušenost, že ná-
prava, půst, pokání a modliteb-
ní bdění má trvat čtyřicet dnů 
nebo roků.1 Tak se čtyřicítka 
stává jedním ze symbolů léčeb-
ného procesu nebo uzdravující 
cesty. S ní je často spojen obraz 
a  zkušenost pouště, jak čteme 
v  žalmu 95: „Nezatvrzujte svá 
srdce … na poušti… čtyřicet let 
mi bylo protivné ono pokolení“ 
(Žl 95,8.10). 

Čtyřicetiletá cesta synů Izraele 
pouští je typem duchovní ka-
rantény pro každého jednot-
livce, církev i  lidskou společ-
nost. Uveďme si aspoň tři její 
blahodárné účinky: osvobo-
zuje člověka od  zotročujícího 
blahobytu, učí ho žít z  Božích 
darů a očišťuje ho od falešných 
„sladkých“ obrazů Boha. 

OPUŠTĚNÍ 
ZOTROČUJÍCÍHO 
BLAHOBYTU
Po  nadšeném spěšném uprch-
nutí z  otrokářského dozoru se 
začne Izraelitům v  jednotvár-
nosti pouště ukazovat, jaké jsou 
jejich skutečné životní hodno-
ty. S egyptskou jízdou v zádech 
člověk instinktivně prchá jako 
štvané zvíře a  udělá, cokoli se 
mu řekne. Až ve svobodě pouš-
tě se ukáže, jak je doopravdy 
svobodný. „Vzpomínáme si 
na  ryby, které jsme zadarmo 
jedli v  Egyptě, na  okurky, me-
louny, pór, cibuli a česnek,“ stě-
žují si vyhladovělí Izraelité s vi-
dinou masa (Nm 11,5). Jak říká 
staré rčení: Hospodin je vyvedl 
z  egyptské země, ale oni ne-
odložili Egypt ze svého srdce. 
Každodenní pobyt v poušti jim 
v tom měl pomoci. 

ČLOVĚK ŽIJE Z DŮVĚRY 
V BOŽÍ DOBROTU
Představa egyptských lahůdek 
je pochopitelná, ale poněkud 
směšná tam, kde jde o  přežití. 
Člověk se potřebuje naučit ro-
zumět sám sobě. Nelze žít bez 
vody a bez chleba. Hospodin Iz-
raele přivádí k podstatným pra-
menům jeho existence a učí ho, 
aby vodu a chléb nenahrazoval 
nereálnými pochoutkami, kte-
ré ho nemohou zachovat při 
životě, sílit ho a vést ke zralos-
ti. Správně se ptá Izaiáš: „Proč 
odvažovat stříbro za  to, co 
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není chléb?“ (Iz 55,2). Pouštní 
karanténa má smysl v  tom, že 
obnovuje v  člověku zahlce-
ném vším možným pravý hlad 
a žízeň. Sám Ježíš blahoslaví ty, 
kdo hladoví a  žízní, ale nejen 
po  hmotném chlebě a  vodě, 
ale po  spravedlnosti (srov. Mt 
5,6). Izrael se měl v poušti pře-
devším naučit, že „člověk neži-
je pouze chlebem, ale vším, co 
vychází z  Hospodinových úst“ 
(Dt 8,3). Také Ježíš touto zku-
šeností na poušti pod vedením 
Ducha prošel, aby nám uká-
zal, jak žije svobodný Boží syn, 
bratr všech lidí.2 Připomínkou 
této Pánovy pouštní zkoušky je 
dnes na hoře nad Jerichem sto-
jící ortodoxní klášter, který nese 
příznačně jméno Qarantena. 

BOŽÍ TRESTÁNÍ 
OČIŠŤUJE 
S pouštními zkouškami je spo-
jeno také jedno obtížné téma: 

Boží trest. Izraelité svým rep-
táním nad nedostatkem vody 
pokoušeli Hospodina slovy: „Je 
Hospodin uprostřed nás, nebo 
ne?“ (Ex 17,7). Podle židovských 
komentátorů přišel v následují-
cím verši Boží trest za toto po-
chybování: „Amalečané přitáhli 
a bojovali s Izraelem v Refidim“ 
(Ex 17,8). Ještě výrazněji je Boží 
trestající ruka zobrazena tam, 
kde lid opět reptá na nedosta-
tek vody a  chleba. „Hospodin 
poslal proto na  lid jedovaté 
hady, jejichž uštknutí způso-
bilo smrt mnoha lidí z  Izraele“ 
(Nm 21,6). Bylo by nemístným 
cenzurováním Bible říkat, že 
Bůh netrestá. Museli bychom 
vyškrtat mnoho textů, které 
zjevují důležitou stránku sku-
tečného Boha. Biblický Bůh je 
Bůh nesnadný, žádný limoná-
dový nebo cukrátkový děde-
ček. Základní význam slova 
trest v  češtině je „nepříjemné 

opatření vnucené osobě za její 
nežádoucí chování“. Tato vlast-
nost náleží jak Boží spravedl-
nosti, tak jeho milosrdenství. 
Jak by mohl milující Bůh nechat 
své děti v  otroctví příjemných 
věcí, které mu vytvářejí pou-
hou, a navíc zrádnou iluzi živo-
ta. Ze závislosti na  „chutném, 
vábném a  lákavém“ rajském 
ovoci emancipace od  Boha 
(Gn 3,6) vede cesta bolestného 
osvobození kříže. Proto je třeba 
duchovní karantény, která je 
cestou od symbiózy se zhoub-
ným otroctvím požitků k vděč-
nému životu v  zahradě připra-
vené člověku Bohem. 

1  Viz Gn 7,4.12; 8,6; Ex 24,18; 34,28; Nm 13,25; Dt 
9,9.11.18.25; 10,10; 1 Sam 17,16; 1 Král 19,8; Ez 4,6; 
19,11-13; Jon 3,4; Mt 4,2; Mk 1,13; Lk 4,2; Sk 1,3

2  Srov. Mt 4,1-11; Lk 4,1-13. 
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EUCHARISTIE A LIDÉ 
ROZVEDENÍ

Církev ve světle Ježíšových slov pokládá manželství za svátost 
a považuje je za nerozlučitelné.

Text: P. Jan Kotík

Někteří naši bratři a sestry kvůli rozvodu k Eucharistii (a ke svátosti smíření) přistupovat nemů-
žou a velice tím trpí. Často slyším povzdech: „Kdo někoho zabije, vyzpovídá se a může dále chodit 
k přijímání. Kdo se rozvede, třeba i ne vlastní vinou, tak nesmí. Jak to? Je to nespravedlivé!“

PRO TVRDOST SRDCE…
Nejprve musíme rozlišit dva sta-
vy, do kterých se rozvedený člo-
věk může dostat. Když zůstane 
sám, případně s dětmi a do dal-
šího vztahu nevstoupí, samo-
zřejmě k Eucharistii přistupovat 
může a ta je pro něj velkou po-
silou. Jiná je ale situace rozvede-
ného, který vstoupil do nového 
vztahu, případně uzavřel man-
želství. Potom již Eucharistii při-
jímat nemůže. 

Podívejme se, co k tomu říká Bi-
ble a katechismus. Již ve Starém 
zákoně platilo, že když se někdo 
provinil proti Božímu zákonu, 
vydělil se tím ze společenství Iz-
raele. A jestliže chtěl k vyvolené-
mu národu znovu patřit, musel 
přinést oběť za spáchaný hřích. 
Je zde patrné, že hřích odděluje 
člověka od společenství. 

Ježíš k  manželství a  rozvodu 
farizeům odpovídá: „Co vám 
ustanovil Mojžíš?“ Řekli: „Mojžíš 
dovolil napsat rozlukový lístek 
a  propustit.“ Ježíš jim řekl: „Pro 
tvrdost vašeho srdce vám na-
psal toto ustanovení. Od počát-
ku stvoření ‚Bůh učinil člověka 
jako muže a ženu; proto opustí 
muž svého otce i  matku a  při-
pojí se k své manželce, a budou 
ti dva jedno tělo‘; takže již ne-
jsou dva, ale jeden. A proto, co 

Bůh spojil, člověk nerozlučuj!“ 
V  domě se ho učedníci znovu 
na  tu věc ptali. I  řekl jim: „Kdo 
propustí svou manželku a  vez-
me si jinou, dopouští se vůči ní 
cizoložství; a  jestliže manželka 
propustí svého muže a vezme si 
jiného, dopouští se cizoložství“ 
(Mk 10, 2-12).

NEPŘIJÍMEJTE 
NEHODNĚ!
Církev nejen ve  světle těchto 
slov pokládá manželství za svá-
tost a  považuje je za  nerozlu-
čitelné. Proviněním proti Ježí-
šovým slovům člověk upadá 
do stejného smrtelného hříchu, 
jako je vražda. Ale s podstatným 
rozdílem. Vražda je skutek, kte-
rý se stal jednou a člověk může 
dojít skrze lítost, svátost smíře-
ní a pokání k nápravě a změně 
života, i  když už život zabité-
mu nevrátí. Vstup do  nového 
manželství však vytváří jakýsi 
setrvalý hříšný stav, protože 
první manželství je stále plat-
né. Tento trvalý stav nazýváme 
smrtelným hříchem. Katechis-
mus katolické církve (dále KKC) 
nám ke  svatému přijímání říká: 
„...Svatý Pavel nás vybízí ke zpy-
tování svědomí: ‚Kdo by tedy 
jedl chléb (Páně) nebo pil kalich 
Páně nehodně, proviní se proti 
tělu a krvi Páně. Proto musí člo-
věk sám sebe zkoumat, a tak ať 

chléb jí a z kalicha pije. Kdo totiž 
jí a pije, a tělo (Páně) nerozlišuje 
(od obyčejného chleba), jí a pije 
si odsouzení‘ (1 Kor 11,27-29). 
Kdo si je vědom, že se dopustil 
těžkého (smrtelného) hříchu, 
musí přijmout svátost pokání, 
dříve než přistoupí k  přijímání“ 
(KKC odst. 1385). 

CO JE SMRTELNÝ 
HŘÍCH?
V  KKC čteme: „Smrtelný hřích 
ničí v  srdci člověka lásku těž-
kým porušením Božího zákona; 
odvrací člověka od  Boha, který 
je jeho posledním cílem a  jeho 
blažeností, a  to tím, že dává 
přednost nižšímu dobru před 
ním. Všední hřích ponechává 
lásku ‚naživu‘, ačkoliv ji uráží 
a zraňuje…“ (KKC 1854-1864). 

Pro rozlišení lehkého a těžkého 
hříchu nám můžou pomoci slo-
va sv. Tomáše Akvinského: „Jest-
liže se vůle zaměří na  nějakou 
věc, která sama sebou odporuje 
lásce, jež nás směruje k posled-
nímu cíli, už tím se hřích stává 
smrtelným, … ať už je namířen 
proti Boží lásce, jako např. rou-
hání, křivá přísaha, nebo proti 
lásce k bližnímu, jako např. vraž-
da, cizoložství. Když se vůle hříš-
níka obrátí k  nějaké věci, která 
v sobě nese nepořádek, ale není 
namířena proti lásce k  Bohu 
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nebo bližnímu, je to hřích všed-
ní, jako např. prázdná slova, ne-
vhodný smích“ (viz KKC 1856).

Jestliže člověk chce vystoupit 
ze situace těžkého hříchu, musí 
ho vyznat ve  svátosti smíření, 
litovat ho a snažit se o nápravu. 
V našich diecézích to však je v si-
tuaci nově uzavřeného manžel-
ství možné jedině podepsáním 
prohlášení, že spolu manželé 
budou žít jako bratr a  sestra, 
tedy nesexuálním životem, což 
je asi možné přijmout až u dvo-
jic vyššího věku.

NE ODSOUZENÍ, ALE 
POMOC
Jak z  této situace ven? Musíme 
si přiznat, že katolická spole-
čenství mnohdy dokážou svoje 
bratry a  sestry velice snadno 
odsoudit. Mnoho rozvedených 
a  případně i  nově sezdaných 
se setkává s nepřijetím a cítí se 
z  farnosti vydělení. Často slyší-
me slova: „...Měl(a) jsem pocit, že 

najednou do toho společenství 
nepatřím a  lidé se na mě dívají 
skrze prsty…“ Zde bychom si 
měli uvědomit, že situace roz-
vodu je velice bolestná a  lidé, 
kteří se do ní dostanou, naopak 
potřebují od  ostatních bratří 
a  sester pomoc. Vždyť už jejich 
samotná situace přináší pokání. 
Svým křtem stále patří do  ro-
diny Božích dětí, i  když zrovna 
prožívají zraněnost hříchem. 

FRANTIŠEK POMÁHÁ 
SLABÝM
Papež František má v  centru 
pozornosti právě lidi slabé, kte-
ří se z  různých důvodů dostali 
na  okraj. Osud zraněných mu 
leží na srdci a možná právě pro-
to do exhortace Amoris laetitia 
v roce 2016 napsal pobídku, aby 
se situace rozvedených a  zno-
vu sezdaných více zkoumala 
a rozlišovala a aby k této situaci 
jednotlivé biskupské konferen-
ce vydaly instrukce. V  odstavci 
296 papež píše: „Nikoho nelze 

odsoudit navždy, protože ta-
ková není logika evangelia! … 
Ovšemže, pokud někdo staví 
na odiv objektivní hřích, jako by 
byl součástí křesťanského ideá-
lu, anebo chce ukládat něco 
jiného, než učí církev, nemůže 
si nárokovat, že bude katechi-
zovat nebo kázat, a  v  tomto 
smyslu zde existuje něco, co jej 
odděluje od komunity (srov. Mt 
18,17). Potřebuje znovu slyšet 
evangelium a výzvu k obrácení. 
Avšak i  tento člověk může mít 
do  určité míry účast na  životě 
komunity: v  sociálním nasaze-
ní, v modlitbě anebo v tom, co 
může z  vlastní iniciativy nabíd-
nout a pastýř rozlišit…“

Právě rozlišování jednotlivých 
situací je cesta, kterou se chce 
papež vydat a  kterou svěřuje 
jednotlivým biskupům. Ti by 
měli pro své diecéze vypraco-
vat postupy, podle kterých se 
v  jednotlivých případech má 
jednat. 
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MATKA ROZUMÍ BOLESTI DĚTÍ
V poutním areálu nad městem Králíky byly vězněni a jako nejhorší 
zločinci střeženi řeholníci ze dvaceti řádů a kongregací.

text: Václav Štaud

Hora Matky Boží u Králíků je mariánské poutní místo hojně navštěvované, známé a milované, 
uprostřed horské přírody s  výhledem na  masív Kralického Sněžníku a  malebné Orlické hory. 
V povědomí církve zůstává také jako prostor utrpení duchovních, pro něž tady vznikl koncent-
rační tábor. Právě před 70 léty.

Z KLÁŠTERA VĚZENÍ
„Akce K“ začala v  noci 
na  14.  dubna 1950 a  měla 
charakter vojenské operace. 
Písmeno K  znamená mužské 
kláštery, které byly nečekaně 
obklíčeny příslušníky policie 
a lidových milicí. V konventu re-
demptoristů nad městem Krá-
líky žilo šest řeholníků s  před-
staveným P.  Josef Lavičkou. 
Státní bezpečnost sem vnikla 
násilím, následovaly domovní 
a  osobní prohlídky. Ještě ten-
týž den bylo do  Králíků sve-
zeno 228 redemptoristů z  15 
domů. Celkem „Akce K“ postih-
la v  českých zemích 1 240 ře-
holníků a 144 řeholních domů. 
Vězněním v  Králíkách, jemuž 
se eufemisticky říkalo centra-
lizace, postupně prošli také 

skupiny františkánů, kapucínů, 
minoritů, jezuitů, dominikánů, 
salesiánů, premonstrátů, bene-
diktinů, cisterciáků, školských 
bratří, kasalantinů, augustini-
ánů, bosých augustiniánů, kři-
žovníků, těšitelů, salvatoriánů, 
verbistů, milosrdných bratří, 
lazaristů a basiliánů. 

Do  konce roku 1950 se stav 
uvězněných na  Hoře Matky 
Boží pohyboval od 100 do 180 
osob. V  následujících letech 
pak už většinou nepřesáhl 130 
bratří. Řeholníci byli přesu-
nováni i  do  dalších mužských 
klášterů, zejména do  Želivi. 
Přestárlé a  nemocné dozorci 
vozili hlavně na Moravec u Kři-
žanova; mladší ročníky odchá-
zely do  vojenské služby k  PTP 

nebo na nucené práce při stav-
bě přehrad.

Církevní komplex byl uzavřen 
pro veřejnost a  poutě zakázá-
ny. Návštěvy řeholníků nebyly 
dovoleny, veškerá korespon-
dence podléhala cenzuře. Ži-
vot uvnitř králického kláštera 
byl dán pravidly podobnými 
pravidlům vězeňským. Sice ne-
byly zakázány modlitby a  bo-
hoslužby jako ve  věznicích, 
ale náboženský život dostal 
jen velmi omezený čas. Hlavní 
náplní dne byla totiž nucená 
práce, zaměřená na  těžké ze-
mědělské a lesní práce. 

SPALI JSME NA ZEMI 
Mezi prvními byl na Hoře Mat-
ky Boží internován novokněz 
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P.  Jan Zemánek, později od-
souzený za  vykonstruovaná 
provinění. Po  změně režimu 
v  roce 1989 se stal provinciá-
lem českých redemptoristů, 
zemřel v  červnu 2012. V  roz-
hovoru pro Katolický týdeník 
P. Zemánek vzpomíná: „V kláš-
teře na  Hoře Matky Boží, kde 
nás hlídali jako nejhorší zlo-
čince, jsem prožil půl roku. 
Zvlášť pro starší bratry včetně 
našich profesorů to bylo velmi 
těžké. Do cel určených pro dva 
natlačili někdy i osm lidí! Spali 
jsme na  zemi, většina podmí-
nek byla horší než ve  věze-
ní. My mladší, kteří jsme byli 
na podzim téhož roku povolá-
ni na vojnu, navíc beze zbraně, 
jsme to nejdříve považovali 
za vysvobození. Jak jsme se ale 
mýlili,“ dodává kněz, než začal 
líčit svoje další tvrdé osudy.

P. Stanislav Muzikář byl o dub-
nové noci roku 1950 vytr-
žen z  řádového noviciátu 
redemptoristů v Července: „Ne-
řekli, kam nás vezou. Až v závě-
rečných serpentýnách někdo 
z  bratří zašeptal, že to vypa-
dá na  Králíky. Byly tři hodiny 
v noci, když jsme byli přinuceni 

nacpat si slamníky a  ulehnout 
vedle dříve přivezených řehol-
níků. Bylo mi osmnáct let, niko-
mu jsem neublížil. A když jsem 
potřeboval jít na záchod, šel se 
mnou policista s nabitou zbra-
ní. Proč? Nic jsem nechápal. 
Mnoho už si z králického poby-
tu nepamatuji, jen hluboký po-
cit smutku, který nás všechny 
svazoval. A  výslechy. Šly jeden 
za  druhým, nevybíravým způ-
sobem se z nás snažili dostat co 
nejvíc informací o našich před-
stavených,“ konstatoval P.  Mu-
zikář.

PAMÁTNÍK SE STĚHUJE 
Internace řeholníků byla zruše-
na na konci roku 1960. Areál byl 
pak pro veřejnost ještě dlouho 
uzavřený a  k  poutnímu účelu 
se mohl vrátit až roku 1968. 
Klášter úřady předaly Charitě 
jako sociální ústav. Až do  roku 
2002 jej dobrotou a  modlitba-
mi plnily sestry z  Kongregace 
Neposkvrněného početí Panny 
Marie. Ty si starší králičtí pout-
níci určitě pamatují. Stejně jako 
jejich výzdobu kostela, kdy se 
oltáře prohýbaly pod tíží krás-
ných bílých květů, jimž jsme 
říkali Aronovy hole, i když jejich 

název byl jiný. Snad prý to byl 
zvonek jehlancový… 

Redemptoristům správa pout-
ního místa znovu připadla roku 
1990. S pomocí německých ro-
dáků a  jejich nadace Mutter-
gottesberg-Stiftung došlo 
k rozsáhlé opravě. Od léta 2013 
pak duchovní správu zajišťují 
výhradně kněží královéhradec-
ké diecéze.

Památník obětem internace byl 
za  účasti kardinála Dominika 
Duky požehnán a pro veřejnost 
otevřen 27. dubna 2012. V závě-
ru loňského roku proběhlo jeho 
stěhování do  nových prostor 
na Velkém náměstí v Králíkách. 
Hlavním důvodem změny byly 
nutné stavební úpravy poutní-
ho místa. Památník mohl být 
zachován v  jiných prostorách 
kláštera, to by ale bylo třeba ná-
ročně měnit dispozici i  rozsah. 
Jeho zřizovatel, VHK Erika Brno, 
z. s., raději celé dílo přestěhoval 
tam, kde již provozuje jiné ex-
pozice. Ke znovuotevření dojde 
po  skončení pandemických 
omezení. Více informací najde 
čtenář na  www.pamatnik.mili-
taryclub.info.
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ZA VŠE VDĚČÍME 
BISKUPOVI TOBIASI
Je třeba se zaznamenat i starší 
dějiny poutního místa. Ve  výš-
ce 760 m nad mořem zbudoval 
monumentální poutní  kom-
plex králický rodák Tobias Jan 
Becker, svatovítský kanovník 
a  později královéhradecký bis-
kup. Toužil po tom už jako malý 
chlapec, kdy si k  tajuplnému 
místu vytvořil srdečný vztah. 
Stavět se začalo roku 1696, lidé 
pracovali obětavě, nosili vzhů-
ru cihly, kameny a  také další 
úkoly plnili bez nároku na  od-
měnu.  Za  čtyři roky byl kostel 
posvěcen a do kláštera povolal 
biskup Becker řád servitů – slu-
žebníků Panny Marie.

Během 18. století počet poutní-
ků rostl, roku 1728 jich napočí-
tali 152 tisíc. Josefínské reformy 
se kláštera nedotkly, pohroma 
ale přišla o  několik desetiletí 
později, kdy od  blesku sho-
řel kostel i  s  klášterem. Vše, co 
tehdy lidé zachránili, přenesli 
do ambitů, kde lze dodnes ob-
divovat unikátní sbírku barok-
ních maleb a plastik. Kostel pak 
byl znovu otevřen během jedi-
ného roku, na obnovu výzdoby 

ale museli poutníci čekat dlou-
ho. Až těsně před koncem 19. 
století, kdy již klášter spravovali 
redemptoristé, byl dokončen 
v  současné novorenesanční 
podobě. 

VÍCE PÉČE 
O POUTNÍKY
Nyní poutníky na králické hoře 
vítá a  svátostmi jim ochotně 
slouží P.  Karel Moravec, rektor 
poutního kostela a  součas-
ně děkan kolegiátní kapituly 
v  Litomyšli. K  historii uvádí: 
„Na Horu Matky Boží přicháze-
jí poutníci již více než 300 let. 
Chtějí poděkovat Bohu, vypro-
sit si důvěru a naději, vyplakat 
se ze své bolesti... Ale nebyli to 
vždy jen poutníci, protože, jak 
víme, se z tohoto místa modlit-
by na  čas stal internační tábor 
pro kněze a řeholníky. Přes 530 
jich zde prožilo vedle krutosti 
a zloby i blízkost Boží a tichost 
Panny Marie. Na  oltáři máme 
stále kopii obrazu z  chrámu 
Santa Maria Maggiore z  Říma, 
Salsus populi Romani, u  které-
ho se před každou cestou za-
staví ke krátké modlitbě papež 
František. Několik zobrazení 
a  soch v  naší poutní svatyni 

připomíná i Matku Bolestnou – 
ona rozumí bolesti svých dětí!“ 

Správa poutního místa se ne-
dávno pustila do  budování 
bezbariérového vstupu do kos-
tela a  do  dalších prostor, nové 
bude i  potřebné sociální záze-
mí. „Od  podzimu 2019 se zde 
pilně staví a věřím, že pro letní 
čas 2020 bude již větší část díla 
v provozu. Také poutní dům na-
proti klášteru prochází generál-
ní rekonstrukcí, v plánu na letní 
sezonu bylo otevření alespoň 
restaurace s  kuchyní. Snad se 
to podaří vzápětí po  uvolnění 
možnosti cestování a shromaž-
ďování lidí. Kompletní oprava 
poutního domu včetně moder-
ního ubytování by měla být ho-
tova do  konce letošního roku. 
Jakmile bude možné cestování 
a  shromáždění většího počtu 
poutníků, budete vítáni. Ale 
i  kdyby omezení trvalo déle, 
kostel je stále, i během pande-
mie, denně pro jednotlivce vol-
ně přístupný a  využívaný k  in-
dividuální modlitbě. Srdečně 
zveme i každého z vás!“ zdraví 
čtenáře Immaculaty P.  Karel 
Moravec. 

V neděli
v 10 hodin

Ve čtvrtek v 17 hodin, 
následuje adorace 

do 20 hodin.

V sobotu v 17 hodin 
kromě 1. soboty v měsíci, 

kdy je bohoslužba už 
v 11 hodin

Po skončení koronavirových omezení najdou poutníci na Hoře Matky Boží u Králíků  
pravidelné bohoslužby opět

Skupiny poutníků si mohou v předstihu požádat o vlastní mši sv., nejlépe je ale přijet 
s knězem. Kontakt na duchovní správu poutního kostela v Králíkách je: 

Kopeček 1, 561 69 Králíky, tel.: 603 198 318, e-mail: ds@klasterkraliky.cz.  
Objednávka hromadné prohlídky areálu: e-mail: horamatky@gmail.com.

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY
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Duše Kristova,
posvěť mě.
Tělo Kristovo, zachraň mě.
Krvi Kristova, napoj mě.
Vodo z boku Kristova, obmyj mě.
Umučení Kristovo, posilni mě.
Dobrý Ježíši, vyslyš mě.
Ve svých ranách ukryj mě.

Nedopusť, abych se odloučil od tebe.
Před zlým nepřítelem ochraň mě.
V hodině mé smrti zavolej mě.
A dej, ať přijdu k tobě,
abych tě s tvými svatými chválil navěky.  

Amen

Duše Kristova,
posvěť mě.
Tělo Kristovo, zachraň mě.

Krvi Kristova, napoj mě.
Vodo z boku Kristova, obmyj mě.

Umučení Kristovo, posilni mě.
Dobrý Ježíši, vyslyš mě.

Ve svých ranách ukryj mě.

Nedopusť, abych se odloučil od tebe.
Před zlým nepřítelem ochraň mě.

V hodině mé smrti zavolej mě.
A dej, ať přijdu k tobě,

abych tě s tvými svatými chválil navěky.  

Amen
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PÁN BŮH MI 
NEDAL POKOJ

Rozhovor s novým provinciálem 
varšavské provincie minoritů

zeptala se: Jitka Navrátilová

„Čím to je, že z tohoto kněze vyzařuje přítomnost Matky 
Boží,“ říkám si v duchu vždy, když se účastním přednášek 
otce Gregorze Bartosika OFMConv. Odpověď na tuto otáz-
ku se mi poodhaluje během našeho rozhovoru. Dochází 
mi, že Matka Boží je natolik přítomná v  jeho životě, že 
není překvapující, že skrze otce Gregorze zcela přirozeně 
vyzařuje. Nakonec, můžete se přesvědčit sami. 

Otče, své studium a odborný 
zájem směrujete do  oblasti 
mariologie. Kdy jste si uvědo-
mil, že Panna Maria sehrává 
ve Vašem životě zásadní roli?  

Již od  doby svého dětství. 
Pocházím z  Niepokalanowa 
(Maxmiliánova města Nepo-
skvrněné), kde působili bratři 
minorité. Chodívali za  mým 
dědečkem, který jim pomáhal 
s  různými opravami. Když při-
cházeli, hovořili často o  Panně 
Marii a  já začal vnímat její lás-
ku. Úctu k  ní mi pomohli také 
rozvinout moji rodiče. Matka 
Boží však zvláštním způsobem 
vstoupila do mého života, když 
jsem byl ve  4. třídě základní 
školy. Tehdy jsem vážně one-
mocněl. Měl jsem revmatický 
zánět srdce. Kvůli tomu jsem 
téměř celý školní rok strávil 
v  nemocnici a  následně pak 
v  sanatoriu. Odloučení od  ro-
dičů, a zvláště od mé maminky 
mi v  nemocnici však vytvořilo 
prostor pro nový vztah. Přiblí-
žilo mě k  Matce Boží, kterou 
jsem začal brát jako svoji ma-
minku. Také jsem neustále no-
sil u sebe Zázračnou medailku. 
Můj vztah tak s P. Marií neustále 

rostl. Svou roli sehrála i  moje 
maminka. I  když mi to nikdy 
neřekla, podezřívám jí z  toho, 
že mě odevzdala do rukou Mat-
ky Boží, abych se stal knězem.

Budoval jste vztah s  Matkou 
Boží, jako by to byla Vaše 
skutečná matka. Jak je mož-
né rozvíjet vztah s  někým, 
koho nemůžeme vidět či se 
ho dotknout?  

Především je důležité, aby-
chom ji brali jako osobu živou, 
protože ona je osoba živá, a to 
i  přesto, že ji nevidíme a  ne-
můžeme se dotknout. Tak, jako 
své mámě říkáme nejdůležitější 
věci a  maličkosti z  našich kaž-
dodenních životů, tak je důle-
žité, abychom hovořili s  naší 
nebeskou matkou o svých sta-
rostech a  radostech a  prosili ji 
o pomoc nebo vyřešení nějaké-
ho problému. Důležité je, aby-
chom s ní hovořili našimi slovy.

Takže naučené modlitby, 
jako je např. růženec, nejsou 
tak důležité? 

Naučené modlitby jsou stej-
ně tak důležité. Skrze ně 

ukazujeme svou věrnost. Na-
příklad tím, že se každý den po-
modlíme růženec. Naše pravi-
delné modlitby jsou znamením 
věrnosti lásce k Bohu.  V našem 
životě platí, že pokud někoho 
milujeme, chceme tu osobu 
poznat, a  také opačně, pokud 
někoho poznávám, více ho za-
čínám milovat. 

Intenzivně se věnujete studiu 
a přednáškové činnosti. Když 
píšete o  Panně Marii, nena-
povídá Vám náhodou, jak ro-
zumět tajemstvím spojeným 
s jejím životem?

Ano, přesně tak. Mám u  sebe 
na  pracovním stole a  na  po-
lici sošku Panny Marie. Svou 
práci vždy začínám modlitbou 
k  Pánu Bohu a  Panně Marii, 
abych dostal nějaké vnuknutí, 
inspiraci. A skutečně to fungu-
je. Díky modlitbě přijde vnuk-
nutí, nějaká úplně nová myš-
lenka, díky níž jsem schopen 
zvládnout napsat texty, které 
by mě vůbec nenapadly. 

Je nějaké téma, které je pro 
Vás v  oblasti mariologie vý-
zvou?
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Osobně si myslím, že takovým 
tématem je prostřednictví Pan-
ny Marie a  její účast na  misii 
Ducha Svatého. 

To je ovšem téma, kde se se-
tkáváme s  různými teologic-
kými výklady. 

Před mnoha lety byly snahy 
o  vyhlášení dogmatu o  P.  Ma-
rii – Prostřednici všech milostí. 
Koncil jej však nevyhlásil. Pa-
pežové říkali, že tato věc ještě 
nedozrála. Bylo však teologům 
doporučeno, aby nad tím dále 
pracovali. Sbírám proto myš-
lenky  k  tomuto tématu a  pra-
cuji s  nimi, aby došlo k  jejich 
prohloubení a objasnění. 

Nedávno jste byl zvolen 
provinciálem. Vidíte nějaké 
výzvy pro pastoraci dnešní 
doby?

Výzvou je pastorace lidí, kteří 
nechodí do kostela. Svatý otec 
František nás vyzývá, abychom 
vstali z  gauče a  začali tyto lidi 
hledat. Výzvou je také hledat 
nový formát, nové způsoby, jak 
evangelizovat lidi, kteří nejsou 
součástí církve. Myslím si, že 
v tom sehraje důležitou roli náš 
osobní kontakt s  nimi a  samo-
zřejmě také náš vstup do světa 
médií. 

Od  Vašeho vstupu do  řádu 
uplynul již nějaký čas. Jaká 
byla Vaše cesta do  minorit-
ského řádu?

Moje první myšlenky na  vstup 
do  řádu byly z  dětských let, 
když jsem byl ministrantem. 
Když jsem šel v roce 1971 k prv-
nímu svatému přijímání, byl 
zrovna blahořečen svatý Max-
milián. Tehdy se mi v srdci rodi-
ly první myšlenky, že bych chtěl 

být také jako on. Časem jsem 
však na následování sv. Maxmi-
liána přestal myslet. Tyto myš-
lenky se však vrátily, když jsem 
byl po  2. ročníku na  oáze, kde 
za námi přijeli misionáři z Bolí-
vie a  vyprávěli nám o  své prá-
ci. A právě tehdy se vše vrátilo. 
Pán už mi nedal pokoj. Bohu 
díky. 

Jak to vypadá, když Pán Bůh 
nedává pokoj? 

Především nestále promlouvá 
k  člověku. Vzpomínám si, jak 
jsem často stával na  zastávce 
ve  Varšavě a  v  myšlenkách se 
k tématu povolání stále vracel. 
Můj poslední boj na toto téma 
proběhl v  maturitním ročníku. 
Nakonec jsem si řekl, že pře-
ce jenom vstoupím do  semi-
náře. Když nevytrvám, tak to 
sice bude ostuda, ale nebudu 
si v  budoucnu vyčítat, že jsem 
na  tuto výzvu nereagoval. 
Když jsem však vstoupil, hned 
jsem pocítil, že je to moje mís-
to. Samozřejmě, že přišla krize 
povolání. S pomocí Boží a díky 
duchovnímu vedení otce spiri-
tuála se ji podařilo překonat.   

I  když Vás Pán Bůh přitaho-
val k  sobě, přece jenom, ne-
lákala Vás představa vstupu 
do manželství? 

No samozřejmě. Když jsem byl 
v  lyceu, měl jsem kamarád-
ku a  přemýšlel jsem o  tom, že 
bych chtěl založit rodinu. Ale 
Pán Bůh mi nedal pokoj. Došel 
jsem k  osobnímu přesvědčení, 
že jestliže mi Pán Bůh posílá 
myšlenky na  povolání, je za-
potřebí položit si otázku: „Je to 
skutečně moje cesta?“ Pama-
tuji si, že se o prázdninách, než 
jsem vstoupil do  řádu, četlo 
evangelium o pokladu ukrytém 

na poli. Dříve jsem tomu evan-
geliu vůbec nerozuměl. Tehdy 
se mi však otevřely oči. Pocho-
pil jsem, že tím pokladem ukry-
tým v  poli je moje povolání. 
Proto je zapotřebí vše opustit, 
abych poklad získal. Podoben-
ství se pro mne stalo znamením 
od Pána Boha. Díky tomu jsem 
pochopil, že mé místo je v řádu. 

Vedle své bohaté činnosti jste 
také ředitelem Kolbiana, což 
je univerzitní studium mario-
logie. Komu je otevřeno? 

Kolbianum vzniklo v  rámci 
Univerzity Kardinála Stefana 
Wyszyńskiego. Jedná se o  dál-
kové studium, kdy k nám jezdí 
studenti 4x za  rok na  týdenní 
setkání anebo studují přes e-
-learning, bez nutnosti cest 
k nám. Studenti po třech letech 
končí studium licenciátem. Kdo 
má zájem, může ještě rok stu-
dovat pro získání doktorátu. 
Toto studium je otevřeno těm, 
kteří mají za  sebou již diplom 
z teologie. Nabízíme však i jed-
noroční kurz pro ty, kteří chtějí 
jen poslouchat a  rozšířit si své 
vědomosti. Studium je mo-
mentálně v polském jazyce.  

Jaké poselství byste chtěl 
sdělit našim čtenářům?

V  současné korona době je 
pro nás zásadní otázka, zdali 
věříme v  Boha. Skutečně mu 
věřím, důvěřuji mu, že i  když 
se mně dotkne kříž, utrpení, 
že to má smysl, že to může 
být významné pro mou spá-
su? Je zapotřebí Pána Boha 
klást na  první místo a  bez-
mezně mu důvěřovat, dokon-
ce i  v  největších těžkostech, 
a  odevzdat se Panně Marie, 
aby nás mohla vést do  pří-
tomnosti Pána Ježíše. 
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NABRAŤ SILY PRE PLNENIE 
BOŽEJ VÔLE 

Eucharistia v živote sv. Maximiliána Márie Kolbeho
text: Dariusz Żuk-Olszewski

Historický bezprecedentný čas zavretých kostolov nám dáva možnosť do  špiku kosti precítiť 
smútok a túžbu po Eucharistii. Môže však byť pre nás taktiež príležitosťou. Príležitosťou  vážne sa 
zamyslieť nad tým, čím je pre nás Najsvätejšia Sviatosť, aké miesto zaujíma v našom živote. Ako 
je dôležitá pre našu vieru a ako sa ňou nechávame pretvárať na Boží obraz... Pri tejto reflexii nám 
môže pomôcť  aj konfrontácia našich postojov s Maximiliánovým vzťahom k Pánovi ukrytému 
v spôsoboch chleba a vína. 

EUCHARISTIA 
NA CESTE K SVÄTOSTI 
Pri Maximiliánovom raste v svä-
tosti zohrala významnú úlohu 
práve jeho úcta k Sviatostnému 
Kristovi. Keď sa právom hovorí 
o sv. Maximiliánovi ako apošto-
lovi Nepoškvrnenej, neraz sa za-
búda, že bol predovšetkým veľ-
kým adorátorom a  apoštolom 
Krista v Eucharistii. A pritom jed-
no nie je možné bez druhého. 
Jeho veľká láska k Nepoškvrne-
nej vyplývala z jeho veľkej úcty 
k  Eucharistickému Kristovi, ži-
vému Kristovi, ktorý nám ju dal 
za našu najlepšiu Matku. A jeho 
láska k  Eucharistickému Kristo-
vi zas rástla s rastom jeho lásky 
k  Božej Matke. Najlepší spôsob 
adorácie Spasiteľa v  Eucharistii 
videl prostredníctvom Nepo-
škvrnenej.   Môžme teda pove-
dať, že eucharistická spirituali-
ta bola jedným z  pilierov jeho 
duchovnej cesty. Už od  útleho 
detstva si mimoriadne vážil 
možnosť byť na  svätej omši 
a  počas adorácii Sviatostného 
Krista vznikali jeho kľúčové ži-
votné rozhodnutia.  Ako veľmi 
mladý rehoľník, žiak rehoľného 
gymnázia, sa práve pohrúžený 
do modlitby pred bohostánkom 
na  chóre minoritského kostola 
vo Ľvove rozhodol, že celý svoj 

život, všetky svoje snaženia, za-
svätí zápasu o  získanie „celého 
sveta pre Krista skrze Nepo-
škvrnenú“1. A  v  tomto zápase, 
v  jeho apoštolskom nasadení 
aj v období najväčšieho rozma-
chu jeho diela, zohrávala kľúčo-
vú úlohu práve úcta ku Kristovi 
v  Eucharistii  a  jej verné prakti-
zovanie. Svedčia o  tom aj tieto 
jeho slová z  roku 1936, z  kto-
rých vyplýva, že ani riadenie 
mediálneho impéria ho vďaka 
Eucharistii nevyvádzalo z miery: 
„S  túžbou po  účasti na  svätých 
omšiach je zrejmé, že vnútorný 
život sa rozvíja napriek množ-
stvu vonkajšej aktivity.“2

EUCHARISTIA 
AKO STREDOBOD 
KAŽDODENNOSTI
Od mladosti bola stredobodom 
Maximiliánovej každodennosti 
s vierou a úctou prežívaná a ne-
skôr, keď sa stal kňazom, i s po-
korou slávená každodenná svä-
tá omša.  Čas trávený v modlitbe 
pred sviatostným Kristom vždy, 
keď to bolo čo i len trochu mož-
né. To všetko možno označiť 
za základ jeho úspechu v apoš-
toláte a misijnej práci. 

Už ako mladý bohoslovec skon-
štatoval, že niet iného spôsobu 

pre spoznávanie Boha ako sa 
k Nemu  priblížiť práve v dobrom 
svätom prijímaní. Na  hárku pa-
piera s poznámkami z rozjímania 
počas každoročných duchov-
ných cvičení, ktorých sa zúčastnil 
na prelome septembra a októbra 
1912,  si zapísal túto celoživotnú 
úlohu pre seba: „... poznať Pána 
Boha prostredníctvom dobrej 
meditácie, čítania, no najviac 
prostredníctvom dobrého sväté-
ho prijímania.“3 Slovo „dobrého“ 
si Maximilián podčiarkol a dopí-
sal svoju poznámku o  potrebe 
dobrej prípravy pred svätým 
prijímaním a  poďakovania zaň. 
Uviedol pritom, že táto dobrá 
príprava má trvať pol dňa a vďa-
kyvzdanie tiež pol dňa.  Na tom 
istom hárku papiera však nájde-
me taktiež vysvetlenie, ako táto 
príprava i  vzdávanie vďaky má 
vyzerať: „Prípravou a vďakyvzda-
ním je: svedomité plnenie si po-
vinností.“4

POVZBUDENIA 
K EUCHARISTICKEJ 
ÚCTE
V pozostalosti po sv. Maximiliá-
novi nachádzame mnoho hlbo-
kých slov, plných viery v reálnu 
prítomnosť Krista v  Eucharistii. 
Povzbudzuje v nich seba i iných 
k častému svätému prijímaniu: 

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


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

31

2|2020|č. 165

„K  častému sv. prijímaniu stačí 
dobrý úmysel, trocha prípravy 
a  vďakyvzdania.“ Povzbudzuje 
k  prežívaniu prijatia sviatost-
ného Krista spolu s  Nepoškvr-
nenou a  ubezpečuje, že práve 
úcta k  nej je najlepšou prípra-
vou na prijatie oltárnej sviatosti 
i na adoráciu Krista v Eucharis-
tii: „... niet lepšej prípravy na sv. 
prijímanie, ako celú vec zveriť 
Nepoškvrnenej (samozrejme 
s  tým, že aj zo svojej strany 
spravíme všetko, čo môžeme). 
Ona najlepšie pripraví naše srd-
ce a budeme si istí, že Ježišovi 
spravíme najväčšiu radosť.“5 

O  Eucharistii ako prostriedku, 
ktorý nás najväčšmi pripodob-
ňuje  Bohu, hovoril takto: „Zno-
vuzrodili sme sa vo svätom 
krste, lebo on zmýva hriechy. 
Neustále sa nanovo rodíme vo 
sviatosti pokánia. No máme sa 
zbožstviť a  k  tomu máme Naj-
svätejšiu Sviatosť. Už nielen 
milosti, ale samotného Darcu 
milostí, ktorý toto zbožstve-
nie realizuje natoľko, nakoľko 

nachádza pripravenú našu dušu. 
A čo máme my urobiť, aby sme 
sa čo najlepšie pripravili a načer-
pali čo najviac milostí? Zverme 
sa Nepoškvrnenej, nech nás ona 
pripraví, nech Ho ona prijíma. Je 
to najdokonalejší a Pánu Ježišovi 
najmilší spôsob, ktorý nám pri-
náša najväčší úžitok.“6

Po  nemeckej okupácii Poľska, 
keď nacisti zakázali akúkoľvek 
vydavateľskú činnosť v  Niepo-
kalanowe, sv. Maximilián svo-
jim spolubratom nariadil  stálu 
24-hodinovú adoráciu Najsvä-
tejšej Sviatosti, pred ktorou sa 
bratia striedali každú polhodinu. 

OCHOTA OBETOVAŤ 
SVOJ ŽIVOT 
Mohli by sme povedať, že Ma-
ximiliánov vrúcny vzťah k  eu-
charistickému Kristovi, ktorý 
sa nekrvavým spôsobom  obe-
túva na  oltároch sveta a  sprí-
tomňuje tak svoju víťaznú 
smrť na  kríži, bol jeho celoži-
votnou prípravou na zavŕšenie 
jeho plodného pozemského 

putovania v  obeti vlastného 
života za neznámeho spoluväz-
ňa. Roky pred svojou smrťou 
svojim spolubratom opakoval, 
že jedným z  najlepších úmys-
lov pri prijímaní Eucharistie je 
vrúcna túžba nabrať sily, posil-
niť sa pre ľahšie plnenie Božej 
vôle. Zdá sa, že aj on sám si 
tento úmysel často vzbudzoval 
a časté prijímanie a adorovanie 
sviatostného Krista ho pripra-
vili na  to, že v  osvienčimskom 
pekle nezaváhal a ponúkol svoj 
život za  Franciszka Gajownicz-
ka, podobne ako ho ponúkol 
jeho Pán na Golgote za nás. 

1 Sv. Maximilián o tejto svojej túžbe vzbudenej počas 
modlitby pred Eucharistiou píše často, napr. v liste bratovi 
Alfonsovi Kolbe z liečenia v Zakopanom, datovanom 
2. 11. 1926. In: KOLBE, Maksymiliam M. Pisma. Część I i 
II. Niepokalanów: WOF, 2007 (dále jen Spisy), č.108.

2 Por. Spisy, č. 859.
3 Por. Spisy, č. 840.
4 Tamtiež.
5 Por. Spisy, č. 565.
6 Por.: príhovor sv. Maximiliána spolubratom v Niepoka-

lanowe, Veľká Noc, 28. marca 1937. In: KOLBE, Maksy-
miliam M. Konferencje ascetyczne. Niepokalanów: 
WOF, 1990, č. 66.

Stála adorácia Najsvätejšej Sviatosti pred bohostánkom, kde sa niepokalanovskí bratia striedali každú polhodinu.
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JAK ZAPÁLIT MLADÁ SRDCE
Katecheté by se měli při přípravě scházet nejen s dětmi, ale i s jejich 
rodinami, reagovat na jejich situaci.

text: Václav Štaud

Příprava na první svaté přijímání je náročný úkol pro ty nejzkušenější učitele náboženství. Jsou 
totiž důležitým Božím nástrojem.

NA POMOC VÍŘE 
RODIČŮ
Mezi katechetky na  Slavkov-
sku, jimž je svěřena konkrétní 
příprava, patří Jana Zehnalová. 
K přijetí Svátosti oltářní už při-
pravila stovky malých adeptů 
a  těší ji, že počet zájemců ne-
klesá. „Mému úkolu ale nepo-
máhá vlažnost v  rodinách,“ 
uvádí katechetka a  dodává: 
„Tam, kde se přehnal rozvod, 
kde rodiče s  dětmi nechodí 
do  kostela, nemodlí se a  pří-
prava je pouze odrazem ba-
biččina přání, chybí záruka, že 
výsledek bude dlouhodobý.“ 
Pak ale paní Jana začne vzpo-
mínat, že cílevědomá příprava 
na první svaté přijímání dítěte 
může naopak pozitivně ovliv-
nit duchovní vývoj celé rodiny. 

BABIČKA TRVALA 
NA SVÉM
„V  době celostátní karantény 
vedu přípravu korespondenč-
ní formou. Jedna maminka mi 
nyní s  díky napsala, jak to po-
zvedá její víru. Když pomáhá 
dcerce, prohlubuje vlastní zna-
losti a  nachází podstatu Boží 
lásky.“ Jiná maminka zase rea-
govala, že dosud byla na  víru 
v rodině sama. Tatínek nebrání, 
ale ani nepomáhá. Když ale její 
malé děvče bere přípravu velmi 
vážně, maminka s  radostí po-
znává, že už brzy budou v rodi-
ně s Bohem v srdci dvě. A věří, 
že se časem přidají i ti ostatní.

„Někdy jsou babičky podceňo-
vány. Když mi jedna z  nich při-
vedla vnučku, abych ji připravila 
k přijímání, váhala jsem. V rodi-
ně totiž žádná víra nebyla. Ale 
babička trvala na svém, za dítě 
se zaručila, slíbila pomoc. A  já 

jsem se pak nestačila divit, jak 
dobře to šlo. Přijetí Pána Ježí-
še dívenku povzbudilo, ve  víře 
rostla, farnost ji získala. Než se 
vdala a zmizela mi z očí, byla ně-
kolikrát skvělou vedoucí farního 
tábora,“ vypráví paní Jana.

ZAKOTVIL U OLTÁŘE
Také katechetka Rita Konzalová 
přivádí děti k  prvnímu svatému 
přijímání desítky let, dnes už 
i  potomky dřívějších svěřenců. 
„Říkají mě proto katechetická 
babička. A mým úkolem není jen 
rozdávat vědomosti, ale hlavně 
zapalovat mladá srdce. Po  celý 
rok se scházím s dětmi i s  jejich 
rodinami. Protože ideální je, když 

se s mladým člověkem připravují 
i jeho blízcí, kteří pak vedou dítě 
dál, aby v  pubertě neodpadlo,“ 
uvádí paní Rita. 

První setkání se svátostným 
Kristem je mimořádně důležité 

pro každého člověka a  zbožná 
rodina je jen jednou z možností 
Boží režie. Paní Rita vzpomíná 
na  malého chlapce, jehož při-
vedl k  přípravě kamarád. Rodi-
ně to bylo úplně jedno. „Snaži-
la jsem se mu věnovat víc než 
ostatním, u  všech zvláštních 
případů to tak dělám. A  proto-
že doma by žádnou oslavu ne-
měl, připravila jsem ji pro něho 
a  jeho kamarády sama,“ říká 
katechetka. „Vyplatilo se to. Klu-
čina po  přijímání zamířil mezi 
ministranty a oltáři zůstal věrný 
i jako středoškolák. Už je to řada 
let a vždycky mě pohladí u srd-
ce, když jej tam zahlédnu,“ do-
dává „katechetická babička“. 
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ÚMYSLY MODLITEB M. I.
 KVĚTEN Aby nám Mariin příklad pomohl s odvahou kráčet za Kristem.

 ČERVEN Aby se náš život stal nádherným darem pro Boha a bližní.

 ČERVENEC Aby náš křesťanský život byl prosycen vírou, nadějí a láskou.

NEPODDAT SE STRACHU
Úmysl M. I.: Aby nám Mariin příklad pomohl s odvahou kráčet za Kristem.
text: P. Jacek Pędziwiatr

V domově jednoho manželského 
páru se stala nemilá událost – pře-
padli je zloději. Byli dva a u dve-
ří se představili jako pracovníci 
plynáren. Ženu svázali provazem 
a  posadili ji do  křesla. Muže po-
stavili doprostřed kruhu, který 
načmárali na kuchyňské podlaze.

„Když se odsaď hneš, budeš 
litovat,“ pohrozili mu. Před oči-
ma majitelů sbalili do  pytlů 
kuchyňské elektrické spotře-
biče. Následně začali „šmejdit“ 
po  domě a  snášet cennosti, 
které nalezli: počítač, telefony, 
peněženky, hodinky, šperkov-
nice a další věci.

„Jenom žádný křik! Nesmíte se 
hnout z místa ještě deset minut, 
jinak se vrátíme a  bude s  vámi 
konec,“ vyhrožovali při odchodu.

„Proč jsi nic neudělal?!“ rozčilo-
vala se žena, když zloději ode-
šli. „Ty jsi takový srab!“

„Jenom mi neříkej srab, jenom 
ne srab!“ hněval se muž. „Vždyc-
ky, když se nedívali, vysunul jsem 
nohu mimo vyznačený kruh…“

Ohledně odvahy bychom se 
mýlili, kdybychom si mysle-
li, že být odvážný znamená 
necítit strach. Strach je zcela 
normální reakcí na  nebezpe-
čí, kterou v  nás vyvolává pud 
sebezáchovy. Strach je nepo-
stradatelný k zachování života 
i  k  životní pohody. Absence 
strachu je spíše projevem šíle-
nosti. Všichni normální a zdra-
ví lidé pociťují strach. Naproti 
tomu odvaha je dovedností 
překonávat strach, schopností 
konat navzdory strachu. Od-
vážný voják není ten, který 
se nebojí. Odvážný voják je 
ten, který přesto, že se třese 
strachy, plní svěřené rozkazy, 
útočí, jde kupředu. „No dobrá,“ 
řekne někdo, „ale odkud čer-
pat odvahu?“

Myslím, že odvaha má svůj zdroj 
ve dvou předpokladech. První je 
přesvědčení. Stejně jako vojákovi 
dodává odvahu přesvědčení, že 
bojuje za správnou věc, když odo-
lává útokům nepřítele v  obraně 
svobody sebe sama nebo vlasti, 
tak podobně člověk víry musí být 
nutně přesvědčen o  tom, že ná-
sledovat Krista je správné, že vy-
naložené úsilí má smysl a přinese 
své plody, že jít za Kristem zname-
ná jít správnou cestou.

Druhý nutný předpoklad pro od-
vahu je příklad. Opravdový velitel 
vede vojáky do  boje zvoláním 
„za  mnou!“. Nepostrkuje, nenutí, 
ale motivuje vlastním příkladem.

V  případě následování Ježíše 
jsou pro nás nejlepším vzorem 
světci – učedníci Mistra. A v Je-
žíšově škole sedí v  první lavici 
jeho nejlepší žákyně – Panna 
Maria. Ta, která měla dost odva-
hy, aby řekla Bohu „ano“. 
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O EUCHARISTII A MARII 
VE STARÉM ZÁKONĚ

Nová mana a nová archa smlouvy
text: P. Jaroslav Brož | autor přednáší biblistiku na KTF UK 

Někteří křesťané si myslí, že Starý zákon k pochopení Ježíše a jeho darů nepotřebujeme. Ale to je 
velký omyl. Pán oslovoval své současníky, pro které svět izraelských Písem byl denním chlebem. 
Bez jejich znalosti nemůžeme dobře pochopit ani Eucharistii, ani Ježíšovu Matku Marii. 

POSLEDNÍ VEČEŘE 
A MANA
Ježíš při poslední večeři slavil 
Paschu tak, jak ji slavili Izraelité 
jeho doby s odkazem na staro-
zákonní obrazy. Jeho dílo spásy 
je současně nové i  staré. Nové 
co do obsahu, ale nepochopitel-
né bez starozákonních kořenů.

Je pozoruhodné, že když Je-
žíš vykládá dar svého eucha-
ristického těla, nespojuje ho 

s  beránkem, hlavním symbo-
lem Velikonoc, ale s  chlebem, 
který byl také součástí židovské 
velikonoční večeře. Tím zamě-
řuje naši pozornost na událost, 
která se stala hned po  projití 
Izraele Rákosovým mořem. Lid, 
konečně svobodný, by měl být 
nyní šťastný. Ale oni začnou 
reptat, že v poušti nebudou mít 
co jíst. Bůh je za jejich vzpouru 
nezničí, ale daruje jim „chléb 
z  nebe“ (viz Ex 16,4-5.11-15). 

U  tohoto pozoruhodného Bo-
žího daru si můžeme všimnout 
čtyř vlastností. 

ČTYŘI VLASTNOSTI 
„CHLEBA Z NEBE“
Za prvé je to zázračný chléb. Exis-
tují sice snahy vysvětlit ho na-
příklad jako přirozený výměšek 
tamaryšku nebo hmyzu, který se 
živí jeho listím. Ale nadpřirozený 
ráz many dosvědčuje například 
žalmista: „Seslal na ně déšť many, 
aby se najedli, a dal jim nebeský 
pokrm“ (Žl 78,24). A Kniha Moud-
rosti upřesňuje, že šlo o „anděl-
ský chléb“, který „je schopný dát 
všemu rozkoš a  ukojit každou 
chuť“ (Mdr 16,20). 

Hospodin pak s  darem „anděl-
ského chleba“ posílal Izraeli 
každý den maso křepelek (Ex 
16,12). I  o  něm mluví žalmis-
ta: „Jak by to prach byl, seslal 
na  ně déšť masa, jak by to byl 
mořský písek, dal jim perna-
té ptáky“ (Žl 78,27). Tato dvojí 
podoba Božího pokrmu bude 
významná, až bude Ježíš svým 
učedníkům slibovat, že jim dá 
jíst své tělo. 

Izraelité se manou nejen živili, 
ale také ji uchovávali ve  stanu 
setkávání, který byl jejich bo-
hoslužebným místem. V nejpo-
svátnější části, ve  velesvatyni, 
stála pozlacená archa smlouvy, 
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do které byla podle Božího pří-
kazu uložena mana: „Naplňte 
manou omer a  uschovejte ho 
pro svá pokolení, aby viděla 
chléb, kterým jsem vás živil 
na  poušti, když jsem vás vy-
vedl z egyptské země“ (Ex 
16,32). Mojžíš nato při-
kázal Áronovi, aby 
nádobu s  manou 
uložil před archou 
smlouvy. Z toho je 
zřejmé, že manu 
považoval za  vel-
mi svatou. Tento 
chléb z nebe nebyl 
ve stánku uchováván 
jako zásoba jídla, ale 
proto, aby izraelská pokole-
ní „viděla chléb“. 

A  konečně mana měla skvě-
lou chuť. Biblický text říká: 
„Izraelův dům nazval 
chléb manou: byl bílý 
jako zrno koriandru 
a  chutnal jako medo-
vý koláč“ (Ex 16,31). Proč mana 
chutnala jako med? Proto, že 
byla předchutí zaslíbené země, 
„země oplývající mlékem a me-
dem“ (Ex 3,8). 

MANA V POZDĚJŠÍ 
ŽIDOVSKÉ TRADICI
Biblické učení o  maně pozděj-
ší generace Židů teologicky 
promýšlely. Mana prý existo-
vala už před pádem Adama 
a  Evy do  hříchu. Podle mišnya 
patří spolu s  deskami Desate-
ra a  s  Áronovou holí k  deseti 
věcem, které byly stvořeny 
v  předvečer sedmého dne 
stvoření.1 Podle targumub Hos-
podin řekl Mojžíšovi: „Hle, dám 
vám chléb z  nebe, který byl 
pro vás uchován od  začátku.“2 
Tyto staré tradice tedy považují 
manu za dokonalý pokrm, kte-
rého se netknul hřích prarodi-
čů. Izrael se díky ní mohl vrátit 

do stavu nevinnosti, ve kterém 
byl člověk stvořen.

Jiná židovská tradice učí, 
že mana je uchovává-
na v  nebeském chrá-

mě, jehož byl po-
zemský chrám 

jenom vi-
d i t e l n ý m 
z n a m e -
ním. V ne-
b e s k é m 
c h r á m ě 

nepřebývá 
jen Bůh se 

svými andě-
ly, ale je v něm 

také mana. Proto 
také mohla – podle 
učení talmudu – být 

seslána jako déšť Izrae-
li na poušť. 

Třetí židovská 
tradice je pro 

pochopení Ježí-
še nejdůležitější. Protože mana 
je uchovávána v nebi i poté, co 
se přestala vyskytovat na zemi, 
očekávali mnozí Židé, že se 
jednoho dne vrátí. A  protože 
Mesiáš byl očekáván také jako 
nový Mojžíš, věřilo se, že mana 
znovu přijde za dnů Mesiáše.3

JEŽÍŠ – MESIÁŠ DÁVÁ 
CHLÉB Z NEBE
V  této souvislosti lze dobře 
rozumět Ježíšovým slovům 
v 6. kapitole Janově. Když jeho 
současníci žádají znamení jeho 
mesiášství, dovolávají se daru 
many: „Naši předkové jedli 
na  poušti manu, jak je psáno: 
‚Chléb z  nebe jim dal jíst.‘ “ Je-
žíš jim na to odpovídá: „Amen, 
amen, pravím vám: Chléb 
z  nebe vám nedal Mojžíš, ale 
pravý chléb z  nebe vám dává 
můj Otec“ (Jan 6,31–32). A poté 
upřesňuje: „Já jsem ten chléb 

živý, který sestoupil z nebe. … 
A  chléb, který já dám, je mé 
tělo, obětované za život světa“ 
(Jan 6,51). Tato slova se sho-
dují s  Ježíšovým ustanovením 
Eucharistie: „Toto je moje tělo, 
které se za  vás vydává“ (1 Kor 
11,24). Když chtěl Ježíš vysvět-
lit dar Eucharistie, mohl k tomu 
použít obraz velikonočního be-
ránka. Aby ale zdůraznil, že jde 
o skutečný pokrm, který je na-
víc nadpřirozený, nebeský, spo-
jil Eucharistii se starozákonní 
manou. Ona je pokrm z  nebe, 
která měla být dána s  přícho-
dem Mesiáše. 

MARIA – NOVÁ ARCHA 
SMLOUVY
Z  obrazu many uchováva-
né spolu s  deskami Desatera 
a  s  Áronovou kněžskou holí 
v  arše smlouvy (srov. Žid 9,4) 
vyvodila starobylá tradice círk-
ve ještě jednu souvislost. V No-
vém zákoně odpovídá oněm 
třem posvátným předmětům 
Kristus. Místo Desatera je tu 
vtělené Boží Slovo. Místo many 
nám Otec podává „Chléb živo-
ta“. A  místo kněze Árona při-
chází nový Velekněz, který pro-
šel do  nebeské svatyně (srov. 
Žid 9,11–12). A  tak se nabízí 
otázka: existuje v  nové smlou-
vě také nová archa? Ano, podle 
patristických svědectví je to ta, 
která je čistým a zářivým obra-
zem církve, Ježíšova matka Ma-
ria. Velmi prostě to shrnuje ka-
techismová věta: „Maria, do níž 
přichází přebývat sám Pán … je 
archou úmluvy.“4 

a Mišna je záznam ústní tradice judaismu.
b Targum je označení pro převod hebrejského textu Bible 

do aramejštiny.
1  Mišna - Avot 5,6.
2  Targum - Pseudo-Jonathan, Ex 16,4. 
3  Srov. rabínské texty Qohelet Rabbah 1,9; Mechilta 

k Exodu 16,25; 2 Bar 29,3.6–8. 
4  Katechismus katolické církve, 2676. 

Fo
to

: i
.p

in
im

g.
co

m

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


36

2|2020|č. 165

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

H
IST

O
R

IC
K

Ý
 SER

IÁ
L

NÁMĚSTKOVÉ KRISTOVI (25)
Papežové v době před rokem 1848
text: Radomír Malý

Pius VII. se snažil po Napoleonově porážce obnovit víru v Evropě, duchovně rozvrácené osvícen-
skými protikřesťanskými ideály. Proto r. 1814 po více než 40 letech obnovil jezuitský řád, zrušený 
r. 1773 Klementem XIV., považovaný stále za  avantgardu pravověrného katolicismu. Nicméně 
návrat jezuitů do  zemí, odkud byli dříve vyhnáni, probíhal velmi pomalu, jednotlivé státy jim 
kladly byrokratické překážky. Totéž platilo i pro kongregaci redemptoristů, kteří byli považováni 
za „druhé jezuity“. Jejich nejvýznamnější světec z našich zemí sv. Klement Maria Hofbauer se do-
čkal povolení rakouských úřadů k jejich usazení ve Vídni až těsně před svou smrtí r. 1820. 

PAPEŽOVÉ V ZÁPASE 
S ITALSKÝMI 
KARBONÁŘI
Největším problémem, jemuž 
musel Pius VII. po svém návra-
tu z  francouzského zajetí čelit 
uvnitř Papežského státu, byly 
tajné spolky tzv. karbonářů, na-
pojených na svobodné zednář-
ství. Ty usilovaly o  jednotnou 
Itálii, rozdrobenou v  té době 
na  řadu samostatných monar-
chií. To by ovšem znamenalo 
zánik Papežského státu a tomu 
Pius VII. kategoricky odporoval. 
Krom toho karbonáři byli nosi-
teli osvícenské protikřesťanské 
ideologie v  duchu Francouz-
ské revoluce. Pius VII. zemřel 
r. 1823. Jeho nástupci museli 
svádět těžké duchovní i fyzické 
boje s  reprezentanty osvícen-
ských myšlenek, kterými Napo-
leonovi vojáci infikovali Evropu. 

Lev XII. (1823–1829), občan-
ským jménem Annibale de-
lla Genga, pocházel z  italské 
nižší šlechty a  působil dlouhá 
léta jako nuncius v  Německu. 
Pius  VI. si ho vybral za  svého 
sekretáře. Papež Lev proslul 
svým přísným asketickým ži-
votem. Dbal v Papežském státě 
o morálku, zakázal příliš hlučné 
a erotikou podbarvené zábavy 
a  prodej alkoholu notorickým 
opilcům. Za  jeho pontifikátu 

propuklo v  Papežském státě 
povstání zednářů a  karboná-
řů se záměrem jeho likvidace. 
Papeži se podařilo rebelii po-
tlačit, dva její původci, kteří se 
provinili vraždami a  krveproli-
tím, byli popraveni. Vydal ost-
ré dokumenty proti italskému 
zednářství. R. 1824 v  bule „Ubi 
Primum” odsuzuje „ta sdruže-
ní, která s  pohrdáním odsuzují 
myšlenku o  Božím zjevení...”.   
Odmítal jakýkoliv kompromis 
s  liberály, kteří se dožadovali 
demokratické ústavy v  Papež-
ském státě dle vzoru republi-
kánské Francie 90. let 18. stol. 
V  tom ho podpořila politická 
strana tzv. zelantů, Lev XII. se 
k  jejímu programu otevřeně 
hlásil.

Tvrdý protiosvícenský a  proti-
zednářský postoj tohoto pa-
peže vyvolal v  Evropě ostrou 
kampaň vůči němu. Liberální 
tisk jej líčil jako bigotního fana-
tika a krutého tyrana. Pomluvy 
na  jeho adresu se množily ješ-
tě dlouho po smrti. Na sklonku 
19. stol. se objevila lež, že prý 
Lev XII. r. 1824 zakázal očková-
ní proti neštovicím jako údajné 
dílo ďáblovo. V  dokumentech 
tohoto pontifika uložených 
ve  vatikánském archivu však 
neexistuje jediný výnos Lva XII., 
který by se této problematiky 

týkal, jde tedy jednoznačně 
o  výmysl církvi nepřátelských 
kruhů.

Po  jeho smrti byl zvolen pa-
pežem kardinál Francesco 
Castiglioni, jenž přijal jméno 
Pius VIII. (1829–1830). Pocházel 
z  rodiny zchudlých šlechticů. 
Jako biskup v Montaltu odmítl 
přísahat věrnost Napoleonovi, 
a byl proto uvězněn. Pius VII. ho 
jmenoval kardinálem a  pově-
řil duchovní správou římských 
věznic.

Pius VIII. proslul svojí velkou 
štědrotou k  chudým. Když ze-
mřel, nezůstal po  něm vůbec 
žádný majetek, jen šaty, co měl 
na  sobě. K  velkým zásluhám 
jeho pontifikátu patří eman-
cipace katolíků v  Anglii, kteří 
r. 1829 získali náboženskou svo-
bodu s možností stavět kostely. 
Také tento papež byl nucen 
kategoricky a  ostře se vyjádřit 
proti svobodným zednářům 
a  karbonářům. V  apoštolském 
listu „Traditi humilitate” poža-
duje „vyplenit tato tajná sdru-
žení buřičů, kteří se stavějí proti 
Bohu i  pozemským autoritám, 
zejména pak v duchu ďábelské 
ideje chtějí zničit církev... jejich 
pravdou je lež, jejich bohem 
satan a jejich obřadem neřest”. 
V tomtéž dokumentu odsuzuje 
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tenkrát módní názory vnitrocír-
kevních reformistů, že katolic-
ká víra je na stejné úrovni jako 
všechna jiná náboženství. 

TRNITÁ CESTA 
ŘEHOŘE XVI.  
Pontifikát Pia VIII., jenž trpěl 
mnoha chronický-
mi chorobami, trval 
jen 20 měsíců. Když 
zemřel, vystřídal 
ho v  úřadě Řehoř 
XVI. (1831–1846), 
občanským jmé-
nem Bartolomeo 
Cappellari. Pochá-
zel z  měšťanského, 
nikoli šlechtického 
rodu jako jiní pa-
pežové, jeho otec 
byl notářem v  Be-
llunu u  Benátek. 
V  mládí vstoupil 
do  kamaldulského 
řádu, získal vysoké 
teologické vzdělání 
na římských univer-
zitách a nakonec se 
stal opatem kláš-
tera San Georgio. 
R. 1825 ho Lev XII. 
jmenoval kardiná-
lem, i  když neměl 
biskupské svěcení. 
To přijal až po svém 
zvolení papežem. Řehoř XVI. 
byl od  svého mládí asketicky 
žijícím mnichem a  zůstal jím 
i v úřadě nástupce sv. Petra.  

Hned na  počátku jeho pontifi-
kátu proběhly v  několika ital-
ských knížectvích nepokoje 
vyvolané hnutím „La Giovane 
Italia” (Mladá Itálie), založe-
ným a  vedeným advokátem 
z  Janova Giuseppem Mazzi-
nim. Nevyhnuly se ani Papež-
skému státu, naopak je nut-
no konstatovat, že právě tam 
byly nejintenzivnější. Heslem 

Mazziniho revolucionářů bylo 
„risorgimento”, tzn. probuze-
ní. Itálie měla být sjednocena 
na  osvícenských principech 
a  Katolická církev fyzicky zlik-
vidována. Když povstalci ohro-
žovali samotný Řím, obrátil se 
papež o  pomoc k  Rakousku, 

jehož vojsko nakonec rebelii 
potlačilo. Rakušané ale zůstali 
v  některých městech, přede-
vším v Bologni, na přání pape-
že ještě několik let, aby tlumili 
případné další vzpoury.   

V  letech 1843–1844 došlo ale 
k  dalšímu povstání Mazziniho 
stoupenců, které však vojsko 
Papežského státu potlačilo bez 
cizí pomoci.

R. 1831 Řehoř XVI. vydal os-
trou protiliberální encykliku 
„Mirari Vos“, v  níž napsal větu, 

která dodnes budí kontrover-
ze: „Je nemyslitelné, aby papež 
schválil zvrácenou zásadu, jako 
by každému náleželo garan-
tovat svobodu svědomí.“ Tím 
samozřejmě papež nechtěl 
říci, že by nekatolíkům mělo 
být v  katolickém státě upřeno 

právo žít podle své-
ho přesvědčení. To 
potvrzuje fakt, že 
v  Papežském státě 
za  Řehořova pon-
tifikátu stejně jako 
za jeho předchůdců 
židé, nejpočetnější 
náboženská men-
šina, měli své syna-
gogy i  rabíny a  za-
stávali významné 
pozice v ekonomice 
země. Klíčovým slo-
víčkem je v této větě 
„každému“, tj. nikoli 
tomu, kdo svobody 
zneužije. I  dnešní 
demokratické státy 
omezují nebo i zce-
la upírají nábožen-
skou svobodu např. 
teroristickým orga-
nizacím, založeným 
na  zvrácených ná-
boženských prin-
cipech. Řehoř  XVI. 
odmítá v  této en-

cyklice i  požadavek svobody 
tisku s odůvodněním, že právě 
nezodpovědní novináři nenávi-
dící všechno katolické spolupů-
sobí, že „zkáza mravů triumfuje, 
věda se stává drzostí a svoboda 
bezuzdností“.  

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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JEDEN DEN V MISII
Mnoho malých a obyčejných věcí ve službě Bohu a lidem

text: S. M. Anežka Novoměstská OSF

Milé děti, bratři Zbyšek, Michal a Jarek sloužili jako misionáři v městečku Pariacotto v Peru. Jak to 
vlastně v misii fungovalo? Poprosili jsme bratra Jarka, aby nám popsal jeden jejich den.

Brzy ráno jsme vstali a  začali 
společnou modlitbou v  malič-
ké místnosti, kterou jsme hned 
po  příchodu do  misie vlastno-
ručně proměnili v prostou kap-
li: bratr Michal tam namaloval 
obraz Pána Ježíše a  vyrobil 
lampu na  olej, nakreslili jsme 
na  zeď 14 křížů jako křížovou 
cestu a místo židlí jsme vytvořili 
malá sedátka z ovčích kůží. Prá-
vě když jsme se modlili, zasvíti-
ly okýnkem do  kaple paprsky 
ranního slunce. „Pane,“ prosili 
jsme, „buď s námi celý den. Po-
žehnej nám i všem, s kterými se 
dnes setkáme. Amen!“ 

V jídelně na nás čekala snídaně, 
kterou připravil bratr Zbyšek. 
„Dnes máme míchaná vejce,“ 

oznamoval nám s  radostí. „Při-
nesla je včera paní Lopézová 
a říkala, že je pro nás šetřila celý 
týden.“ „Právě ona, která sama 
nemá co do  úst!“ poznamenal 
vděčně bratr Michal a  dodal: 
„Mohli bychom se s  ní rozdě-
lit o  tu rýži, co nám dal José.“ 
U  snídaně jsme si povídali 
o tom, co nás dopoledne čeká. 
„Michale, mohl bys, prosím, 
uklidit dům a  nachystat něco 
k  jídlu na  večer?“ řekl jsem. 
„Na  tebe, Zbyšku, čeká oprava 
světla na chodbě a práce v za-
hradě. A  já se pustím do praní 
prádla. Společně pak připra-
víme odpolední program pro 
děti.“ Celé dopoledne jsme 
strávili prací.

Na  oběd jsme šli 
k  řeholním se-
strám, které 
bydlely ve  ve-
dlejší ulici. Žily 

tady od  velké-
ho zemětřesení 
v  roce 1970, kdy 

byla tato část země 
v  troskách. Stará vesni-

ce úplně zanikla a  lidé si 
museli postavit nové domy 

o kus dál. Svojí dobrotou a lás-
kou dodávaly sestry lidem naději 
a chuť začít znovu. Všichni je tu 
velmi milovali. Během oběda 
jsme si se sestrami povídali a plá-
novali naši misijní práci. Ony 
znaly všechny lidi osobně a vě-
děly o každé jejich nouzi. Nyní 
jsme mohli sloužit společně. 

Po obědě jsme chvíli odpočívali, 
protože slunce velmi pálilo. Ale 
brzy, jen co trošku polevil jeho 
žár, začaly přicházet děti. „O čem 
si budeme dnes povídat?“ vyzví-
dali ti nejmenší. „O tom, že kaž-
dého z nás má Bůh rád a zve ho 
blíž k  sobě,“ odpověděl Michal 
a začal zpívat s dětmi jejich ob-
líbenou písničku. Během celého 
odpoledne se u nás střídaly sku-
pinky dětí, mladých i dospělých. 
Věnovali jsme se jim až do  ve-
čera, kdy byla mše svatá – ta 
byla centrem celého dne. Jaká 
to byla krása, když jsme ji mohli 
slavit společně. Radostný zpěv 
se rozléhal po celém městečku. 
„Budeme mít zkoušku zpěvu,“ 
zahlásil po mši bratr Michal. Vel-
ká skupina mladých se nahrnula 
kolem něj. Seděli spolu dlouho 
na  schodech kostela, zpívali, 
hráli a povídali o svém životě. 

Večer jsme se pak s  bratry se-
šli na  zahradě. Povídali jsme si 
o tom, co jsme dnes mohli prožít 
a  jak pomáhat těm, které nám 
Pán svěřil. Dívali jsme se spolu 
na hvězdy – byly nádherně vidět. 
„Díky, Pane, za tento den!“ 

Milé děti, i  náš den se někdy 
skládá z  mnoha malých věcí, 
které se na  první pohled zda-
jí být obyčejné. Když je však 
děláme spolu s  Ježíšem a  po-
máháme si navzájem, mohou 
přinést dobro a  radost nám 
i druhým. 

Ilu
st

ra
ce

: V
ítě

zs
la

v 
Ko

ut
ní

k

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


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

2|2020|č. 165

39

Fo
to

: I
D

 5
36

26
14

 ©
 P

ro
77

7 
| D

re
am

st
im

e.
co

m

O ZAHRADNÍKOVI DUŠE
Příběh o Klárce, která chtěla pečovat o svou duši s Ježíšem.
text: Jana Lokajová

V  jednom městě žilo děvče 
jménem Klárka, která ráda 
pěstovala květiny. Zaplavovaly 
okenní parapet i balkon. Klárka 
ráda pozorovala, jak se z  ma-
lých semínek nejdřív vyklubou 
malé lístky, pak křehké 
stonky a  jak každá rost-
lina postupně sílí, mo-
hutní a nakonec vykvete 
různobarevnými květy. 
Některé dokonce nesly 
i  plody. Třeba drobná 
rajčátka.

S  květinami ale měla 
mladá slečna plno prá-
ce. Pravidelně je musela 
zalévat, hnojit a  dopřá-
vat jim sluníčko i  teplo 
tak, aby jich nebylo ani 
málo, ani příliš. Když bylo 
některé rostlině těsno, 
přesazovala ji do  květi-
náče. Sem tam se na  lis-
tech nebo v hlíně objevili 
škůdci, nebo dokonce 
plíseň, která mohla rost-
linu úplně zničit. Klárka 
je musela bez odkladu 
vyhubit a  rostlinu léčit. 
Své květiny i  sprchova-
la, aby na  nich neulpíval prach 
a lístkům se lépe dýchalo.

Kromě květin měla Klárka ráda 
taky Pána Ježíše. Dělalo jí ra-
dost, když si s ním mohla poví-
dat v modlitbě a vyprávět mu 
o svých snech a přáních. A taky 
ji zajímaly příběhy z jeho živo-
ta, které slýchávala v  kostele 
nebo je znala z  knížek. Moc 
se těšila, až půjde k  první-
mu svatému přijímání, které 
se už blížilo. V  náboženství jí 

katechetka vyprávěla, že Bůh 
pečuje o  lidskou duši a  díky 
přijímání tajemného Kristova 
těla lidská duše sílí na  cestě 
do nebe, stejně jako tělo posi-
luje jídlo a pití. 

„Myslím, že duše může vy-
kvést,“ prohlásila jednou Klárka 
u oběda.

„No jasně. A  na  podzim může 
shodit i  jablka, že?“ rýpnul si 
do Klárky její starší bratr.

Ona se ale nenechala zahanbit 
a pokračovala: „Myslím, že duše 
může vykvést, protože Ježíš je 
jako zahradník. Může pečovat 
o  duši stejně, jako když já se 
starám o své květiny.“

„Tak to může být,“ přisvědčila 
maminka. „Duše bez Ježíše to-
tiž dokáže docela dobře i  vad-
nout. Sama na  sobě vidím, jak 
přicházím o  dobrou náladu 
i  trpělivost, když se nemodlím 

nebo nejdu k přijímání,“ 
doplnila ještě.

„Přijímání Eucharistie 
duši posílí, ale člověk se 
taky musí přičinit,“ pro-
mluvil tatínek, „rozhodně 
bych Ježíše nezval do za-
plevelené zahrady plné 
škůdců. Chápeš, Klárko, 
člověk musí o  svou duši 
pečovat i  sám. Vyhýbat 
se hříchu anebo upřím-
ně litovat a  smířit se 
s Bohem, když se dopustí 
něčeho zlého.“

To se Klárce ulevilo. Jen 
si představila, že bude 
o  květinu své duše pe-
čovat spolu s  Ježíšem, 
hned měla větší radost. 
Ona se postará o všech-
ny škůdce a  on může 
zalévat, hnojit a  čistit 
její lístky. Pak bude krás-

nou voňavou květinou. Od  té 
doby, co Klárka prožila první 
svaté přijímání, chodila na mši, 
kdy jen mohla, a přijímala Ježí-
še v  Eucharistii. Věřila, že ji tak 
Ježíš chodí navštěvovat a že se 
stará o její duši. A taky se Klárka 
chodívala často smířit s Bohem, 
aby byla její duše krásná a čistá 
a nic ji zbytečně neničilo. Duše 
totiž opravdu může rozkvést, 
když se nechá opečovávat Ježí-
šovou láskou. 
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O MODLITBU PROSÍ
❧	Prosím za  svou starší dceru 
Aničku, která je těžce nemocná 
a je zrovna v pokročilém stadiu 
těhotenství. Prosím také za dar 
víry a zdraví.

čtenář Petr 

❧	Vkládám pod ochranný 
plášť Panny Marie svou sestru 
Katarzynu, která si prochází vel-
mi závažným onemocněním ra-
koviny. Momentálně ji čeká ně-
kolik operací. Sestra je lékařka 
a vždy se starala spíše o druhé 
než o sebe. Prosím také čtenáře 
časopisu a  rytíře Neposkvrně-
né, aby se přidali k  modlitbě 
za  uzdravení mé sestry podle 
Boží vůle a  také o  sílu pro ni, 
aby neztrácela víru a naději. 

vděčný o. Piotr

❧	Pokoj a  Dobro. Skoro přes-
ně před rokem jsem naléhavě 
prosila o modlitbu za Kristýnku 
(17 let), která měla po  operaci 
srdce onkologický nález. Nyní 
se opět objevily komplikace. 
Její tělo začíná odmítat srdce. 
Děvče potřebuje stimulátor, ale 
po chemoterapiích je slabá.

terciářka Majka Anežka

❧	Prosím veľmi o  modlitbu 
za  syna Mareka. Po  drogovej 
minulosti už žil dobre, má rodi-
nu a  tento pôst začal opeť pa-
dať. Prosím o modlitbu za oslo-
bodenie od závislosti, temnoty, 
zla a za to, nech ho i celú rodinu 
vedie Duch Svätý

s úctou a vďakou Janka 

❧	Prosíme o  modlitební pod-
poru. Narodil se chlapeček. 
Jeho maminka pod vlivem 
drog utekla z  porodnice těsně 
po porodu. Chlapci se podařilo 
překonat abstinenční příznaky 
a  je dočasně u  nás v  přechod-
né pěstounské péči. Bojujeme 
se všemi překážkami i zdravot-
ními obtížemi a  moc prosíme 

všechny o  modlitby za  tohoto 
malého chlapečka. Nechceme, 
aby skončil v dětském domově. 
Prosíme o modlitbu, aby dostal 
šanci na  lepší život v  rodině, 
mezi lidmi, kteří by ho trvale 
přijali a měli rádi. 

čtenářka a rytířka z Moravy

❧	Před deseti lety si Pán povo-
lal naši dceru. Jsme moc rádi, že 
před smrtí přijala svátosti. Nyní 
prosíme o  modlitbu za  uzdra-
vení nemocného syna Marka.

rytířka Marcela 

❧	Prosba o  obrácení syna 
a  navrácení k  rodině.  Prosba 
za dceru.  Za sílu do naší nemo-
ci. Pánův pokoj do  naší rodiny 
a Jeho požehnání.

čtenářka Emilie

❧	Prosím za  modlitbu o  ochra-
nu mojí maminky a  celé rodiny. 
Maminka pracuje jako pečovatel-
ka v domově důchodců. V době 
koronaviru zde vůbec neměli re-
spirátory. Bojíme se, že by mohla 
onemocnět. Děkuji všem, kdo se 
pomodlí za její ochranu.

čtenářka z Moravy

Z DOPISŮ ČTENÁŘŮ
Vážení, moc děkuji za  mši sva-
tou, modlitby, růženec o  první 
sobotě. Všeho jsem se s vámi zú-
častnila. Moc hezky jste to přes 
internet zařídili. Jsem z  Prahy 
a jsem již od r. 2001 v Rytířstvu 
Neposkvrněné a  jsem tomu 
moc ráda. Modlitbu se modlím 
denně a  nyní mne pobožnost 
prvních sobot, kterou jste přes 
internet připravili, velmi posíli-
la. Děkuji a  přeji hodně zdraví 
a Božího požehnání. 

rytířka Jana 

❧	Děkuji za Vaše stránky, které 
jsou v tyto dny velkým oboha-
cením.

s úctou čtenářka Anička 

❧	Po  přečtení článku „První 
soboty“, který byl uveřejně-
ný v  posledním čísle časopisu 
„Milujte se“, jsem se rozhodl 
k  účasti na  slavení novény. 
Mnohokrát děkuji za  virtuální 
vedení novény Prvních sobot. 
Nejen že to byl pro mě oprav-
dový zážitek „Slavení“, ale získal 
jsem i vhled, jak se má opravdu 
dít. Ještě jednou upřímné díky!

čtenář Vilibald

❧	Vážení, moc děkuji za  SMS, 
která mě upozornila na  1. so-
botu v  měsíci květnu. Je ne-
skutečné, co Bůh k  čemu po-
užije  – vždyť vlastně jen díky 
opatřením vzhledem ke  koro-
naviru jsem s vámi mohla prožít 
úžasné chvíle při mši svaté, mi-
nilekci, rozjímání i  růženci. Pán 
Bůh odplať vám všem, dávej 
vám i nadále sílu, zdraví a světlo 
Ducha Svatého. S velkými díky. 

čtenářka Marie 

❧	Moc Vás zdravím a  děku-
ji za  rozjímání k  dnešní první 
sobotě. Kdyby to tu mohlo 
být pokaždé, i  když zrovna 
není všechno zavřené kvů-
li koronaviru, byla bych moc 
ráda. Do Brna to máme daleko 
a  tady nic podobného nemá-
me. Děkuji všem za  přípravu 
a realizaci.

čtenářka Petra 

❧	Často se v  životě potýkám 
se situacemi, kterým nerozu-
mím a jedině odevzdáním toho 
všeho do Pánových rukou zase 
dostávám sílu jít dál. Neumím 
si představit život bez víry a Pá-
novy pomoci a  ochrany Panny 
Marie. Váš časopis je pro mě 
vždy povzbuzením, útěchou 
a nadějí do dalších dní. Čteme 
ho celá rodina a vždy se na něj 
těšíme. Pamatujeme na  Vás 
všechny s  modlitbou a  vypro-
šujeme Vám Pánovo požehnání 
a  ochranu naší nebeské Ma-
minky Panny Marie.

s úctou, vděčností Jana
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ZPRÁVY
• Itálie. Turínské plátno patří 
k  nejčastěji zkoumaným před-
mětům na světě. Zabývali se jím 
vědci z oborů, jako je hematolo-
gie, chemie nebo biologie. Nyní 
jej poprvé analyzoval plastický 
chirurg, profesor Bernardo Hon-
tanilla z  kliniky navarrské uni-
verzity. Výsledky svých bádání 
publikoval v  časopise „Scientia 
et Fides“. „Všechna dosavadní 
bádání tvrdí, že poloha muže 
z  plátna je typická pro mrtvé 
tělo. Ve  skutečnosti však jde 
o  obvyklý pohyb osoby, která 
se snaží vstát,“ říká španělský 
lékař. „Poloha těla ukazuje první, 
počáteční gesto zvedání se,“ po-
kračuje chirurg a s vědomím, že 
výsledky jeho zkoumání mohou 
vyvolat polemiky, ujišťuje, že 
své teze může vědecky doložit. 
„Jestliže všechny stopy, které 
se na  plátně nacházejí, propo-
jíme s  tím, co popisují evange-
lia, všimneme si, že se všechno 
dokonale shoduje, nejen po-
kud jde o smrt, ale také o zmrt-
výchvstání. Na jednom a témže 
předmětu nacházíme jak static-
ké znaky smrti, tak i dynamické 
znaky života. Jestliže podoba 
na  plátně je Ježíšovou podo-
bou, pak mají křesťané doklad 
o  jeho smrti i  zmrtvýchvstání,“ 
uvádí chirurg Hontanilla.

vaticannews.va, 18. 2. 2020

• Polsko. Novinář Marcin Jakimo-
vicz poukázal na  zásadní rozdíl 
v  chápání Boha z  pohledu křes-
ťanské a  muslimské víry. „Mezi 
99 jmény-přívlastky Allaha, které 
vyjmenovává islám, není pojem 
‚otec‘. Avšak klíčem ke křesťanství 
je vyznání víry v ‚Boha Otce vše-
mohoucího‘. Jen ve  třech kapi-
tolách evangelia sv. Jana (14-16) 
nacházíme toto slovo až 44krát. 

Ježíš přišel proto, aby nám zjevil 
Otcovo srdce. Ano, máme Otce 
v nebi. Nejsme sirotci.“

Gość Niedzielny, 9. 5. 2020

• Francie. Na sobotu 16. května 
2020 připadá 100. výročí svato-
řečení Johanky z  Arku. Panna 
Orleánská byla od  samého po-
čátku považovaná za  svatou, 
avšak na oficiální kanonizaci mu-
sela čekat téměř 500 let. Postava 
sv. Johanky z Arku překračuje ob-
last čistě náboženskou. Ve Francii 
si ji už v 19. stol. přisvojili historici 
a  republikánští intelektuálové 
jako své národní dědictví. Toto 
přisvojení způsobilo, že sv.  Jo-
hanka z  Arku je dnes hrdinkou 
jak náboženskou, tak světskou.

Gość Niedzielny, 15. 5. 2020

• Francie. Přes sto reprodukcí 
uměleckých děl z různých epoch 
bylo zpřístupněno on-line, jako 
pocta symbolu Francie a  Ev-
ropy, pařížské katedrále Notre 
Dame, vážně zničené při požáru 
15.  dubna 2019. Výstava nabízí 
virtuální cestu dějinami Notre 
Dame a  připomíná významné 
události, které se v  katedrále 
udály. Obrazy, rytiny, ilustrace, fo-
tografie, texty Charlese Le Bruna, 
Victora Huga a  dalších nabízejí 
klíč ke  čtení této neobvyklé vý-
stavy. Pařížský arcibiskup pouká-
zal na hluboký duchovní význam 
své katedrály. V deníku La Croix 
přirovnal tento chrám k „lodi plu-
jícími staletími, jež shromažďuje 
paměť našich otců a  naše oči 
obrací k naději Království. Vybízí 
člověka k pouti a odvrací dějiny 
od  uzavřenosti v  iluzi světské 
spásy, progresismu, jež frenetic-
ky spěchá do  nikam“. Francouz-
ský prezident Emmanuel Macron 
v den výročí požáru znovu ujistil 
o záměru zrekonstruovat kated-
rálu během příštích pěti let.

vaticannews.va, 16. 4. 2020

• Ukrajina. Pandemie vynesla 
na  světlo nezákonný obchod 
s  náhradním mateřstvím. Při-
spěla k  tomu ukrajinská zpro-
středkující agentura, která 
umístila na webu film ukazující 
kolébky se 46 nemluvňaty, která 
čekají na  odebrání. Podle ital-
ského tisku, který kauzu zveřej-
nil, je nyní na Ukrajině nejméně 
500 dětí narozených náhradním 
matkám, s  nimiž si kvůli zavře-
ným hranicím kliniky nevědí 
rady. Biskupové římskokatolické 
a řeckokatolické církve se v této 
souvislosti obrátili na  vládní 
orgány se žádosti o  odsouzení 
a  zákaz náhradního mateřství, 
které je na  Ukrajině legální, 
avšak které pošlapává lidskou 
důstojnost. Zdůraznili, že děti 
jsou takto chápány jako zboží, 
které je možné objednat, vy-
robit, koupit či prodat. Církev-
ní představitelé omítli taktéž 
praktikování zástupného mateř-
ství z  altruistických pohnutek, 
„protože i když úmysl zástupné 
matky je dobrý, prostředky jsou 
špatné“. Biskupové poukázali 
na  to, že každé dítě má právo 
být počaté přirozenou cestou 
a narodit se v rodině.

PAP a vaticannews.va, 15. 5. 2020

• Dánsko. Křesťané a židé na ce-
lém světě protestují proti vydání 
Dánskou biblickou společností 
politicky korektní Bible. V  tom-
to překladu, nakolik jen to bylo 
možné, bylo slovo „Izrael“ nahra-
zeno slovem „my“. Zmizely také 
výrazy jako: hřích, milost, milosr-
denství a  smíření. Podle vysvět-
lení autorů překladu důvodem 
zmíněných změn je snaha „více 
se přiblížit k  sekularizovaným 
Dánům, kteří již nechápou někte-
ré slovní obraty“. Proti změnám 
v Písmu ostře vystoupily biblické 
společnosti celého světa. „Jsme 
překvapení takovými změnami. 
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I  kdyby jejich cílem bylo napo-
moci k  lepšímu pochopení ne-
znalým čtenářem, je nutné mít 
na paměti, že nikdy není možné 
falšovat Boží Slovo,“ konstato-
vali izraelští učenci a požadovali 
stažení politicky korektního pře-
kladu Bible. „Místo překrucování 
překladu je třeba lidi biblicky 
vzdělávat a  evangelizovat, aby 
se Slovo Boží stalo i pro ně sro-
zumitelné, blízké a životodárné,“ 
přidávali vědci z řad křesťanů.

Gość Niedzielny, 14. 5. 2020

• Německo. Německá iniciati-
va Maria 1.0 poděkovala bisku-
pům Řezna, Pasova a Augsbur-
gu, že s ohledem na pokračující 
epidemii obnovili zasvěcení 
svých diecézí Matce Boží. Hnu-
tí Maria 1.0 založila v  reakci 
na  vznik feministického hnutí 
Maria 2.0 Johanna Stöhr, aby 
ukázala, že „existují i ženy, které 
jsou věrné učení církve“.

rcmonitor.cz, 7. 5. 2020  
a catholicnewsagency.com, 4. 5. 2020

• ČR. Česká republika se připoji-
la k  obnově svěření a  zasvěcení 
Bohu skrze Neposkvrněné Srd-
ce Panny Marie, které ve Fatimě 
25. března 2020 za  Portugalsko 
a  Španělsko přednesl kardinál 
António Augusto dos Santos 
Marto v bazilice Růžencové Pan-
ny Marie. K tomuto zasvěcení se 
bezprostředně připojilo 22 zemí, 
a  to Slovensko, Polsko, Maďar-
sko, Rumunsko, Východní Timor, 
Albánie, Bolívie, Kolumbie, Kos-
tarika, Kuba, Guatemala, Indie, 
Mexiko, Moldávie, Nikaragua, 
Panama, Paraguay, Keňa, Domi-
nikánská republika a Peru.  Dále 
se postupně připojily další země, 
jako např. Anglie, Slovinsko 
a  další. Česká republika se k  to-
muto zasvěcení připojila 8. dub-
na 2020 modlitbou vyslovenou 
předsedou ČBK, arcibiskupem 

pražským a  primasem českým, 
kardinálem Dominikem Dukou 
OP před sochou Panny Marie Fa-
timské v arcibiskupské kapli.

cirkev.cz, 6. 4. 2020

• Jižní Amerika. Latinskoame-
ričtí biskupové zasvětili v  den 
Zmrtvýchvstání Páně kontinent 
P. Marii Guadalupské. Slavnostní 
obřad vedl předseda Biskupské 
rady Latinské Ameriky (CELAM) 
Miguel Cabrejos Vidarte. „Dnes 
se opět cítíme malí a  křehcí 
před nemocí a bolestí, prosíme 
o  ochranu všech lidí, zejména 
tvých nejzranitelnějších…,“ řekl 
v  zásvětné modlitbě arcibiskup 
Cabrejos z peruánského Trujilla. 
Připomněl úctu latinskoameric-
kých zemí k Matce Boží a důvě-
ru, s níž se k ní obracejí v kritic-
kých okamžicích. 

vaticannews.va, 14. 4. 2020

• USA a  Kanada. Biskupové 
Spojených států amerických 
a  Kanady společně obnovili za-
svěcení svých zemí Matce Boží. 
„Obracíme se k  ní a  žádáme 
ji o  pomoc skrze její mocnou 
a mateřskou modlitbu, se kterou 
se za nás obrací k Bohu. Zasvětit 
se Marii znamená společně s  ní 
svěřit Bohu celý náš život,“ uve-
dl mons. Richard Gagnon, arci-
biskup Winnipegu a  předseda 
Kanadské biskupské konference. 
Severní Amerika se zasvěcovala 
Panně Marii několikrát. Poprvé 
to bylo v  roce 1792, kdy balti-
morský biskup John Carroll svěřil 
zemi pod ochranu Matky Boží.

vaticannews.va, 1. 5. 2020

• Itálie. Taktéž 1. května zasvě-
tili italští biskupové P. Marii svůj 
národ a zejména ty, kdo bojují 
s epidemií koronaviru a kvůli ní 
trpí. Slavnostní obřad proběhl 
na  mariánském poutním mís-
tě v  Caravaggiu v  bergamské 

provincii, která byla epidemií 
nejvíce zasažena.

vaticannews.va, 1. 5. 2020

• Tanzanie. Tanzanie prožívá 
boom povolání. V  pěti seminá-
řích už není místo pro další zá-
jemce. Proto se tamější biskup-
ská konference rozhodla otevřít 
nový, a  to v  diecézi Kahama. 
Od  svěcení prvních domoro-
dých kněží v  roce 1917 počet 
kandidátů ke kněžství stále ros-
te. Avšak v posledních letech se 
jedná o opravdový boom. Mladí 
zájemci musí často čekat, až se 
na  ně dostane řada, dokonce 
i několik let. Přitom Tanzanie je 
jedním z nejchudších států svě-
ta. V současné době v této zemi 
pracuje kolem 2 tisíc domoro-
dých kněží. Spolu s  misionáři 
ze zahraničí pracují ve  službě 
15 milionů katolíků, kteří před-
stavují přibližně jednu třetinu 
obyvatel. V Tanzanii je přes 60 % 
křesťanů a asi 35 % muslimů.

Gość Niedzielny, 11. 5. 2020

ČR. Biskupové na plenárním zase-
dání 28. dubna zvolili nové vedení 
ČBK. Novým předsedou byl zvolen 
arcibiskup olomoucký a metropo-
lita moravský Jan Graubner. 

cirkev.cz, 28. 4. 2020

ČR. Při příležitosti letošních 
oslav 780. výročí vzniku ma-
riánského poutního místa Vra-
nov u  Brna požehnal brněnský 
diecézní biskup Vojtěch Cikrle 
putovní sošku Panny Marie Vra-
novské. Při žehnání 8. května 
2020 mimo jiné řekl: „Panna Ma-
ria Vranovská se sepjatýma ru-
kama obrací v modlitbě k Bohu. 
A také nás chce přivést na cestu, 
ve které se k němu budeme ob-
racet jako k prameni moudrosti, 
lásky, dobra a  všeho dalšího, 
po čem v životě toužíme...“ 

církev.cz, 14. 5. 2020
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Časopis Immaculata nyní také k poslechu

JE TO JEDNODUCHÉ
• navštivte naše internetové stránky immaculata.minorite.cz 

a vyhledejte záložku „k poslechu“

• vyhledejte nás na Vašich oblíbených podcastových přehrávačích 
(soundcloud, itunes, googlepodcast, spotify, pocketcast...)

• zadejte heslo „Časopis Immaculata“
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